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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 3. juni 2013 

om godkjenning av eit laboratorium i Ukraina for utføring av serologiske prøver for å kontrollere 

verknaden av rabiesvaksinar 

[meld under nummeret K(2013) 3193] 

(2013/261/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 

utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 

som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 

kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særleg artikkel 3 nr. 2, 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved vedtak 2000/258/EF vart Agence française de 

sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, 

Frankrike (sidan 1. juli 2010 integrert i Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail, ANSES) peikt ut til å 

vere ansvarleg for å fastsetje dei kriteria som er 

naudsynte for standardisering av serologiske prøver med 

sikte på å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar. 

2) I det nemnde vedtaket er det fastsett at ANSES skal 

dokumentere vurderinga av laboratorium i tredjestatar 

som har søkt om å få utføre serologiske prøver for å 

kontrollere verknaden av rabiesvaksinar. 

3) På grunnlag av ein negativ vurderingsrapport frå 

ANSES av 3. september 2012 er godkjenninga som vart 

gjeven i samsvar med kommisjonsvedtak 2000/258/EF 

av det sentrale statlege laboratoriet for veterinærmedisin 

i Kiev, vorten trekt tilbake i samsvar med kommi-

sjonsavgjerd 2010/436/EU av 9. august 2010 om 

gjennomføring av rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn 

til dugleiksprøvingar med sikte på å vidareføre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 5.6.2013, s. 50, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veteri-

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 1. 

(1) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40. 

godkjenninga av laboratorium som skal utføre 

serologiske prøver for å kontrollere verknaden av 

rabiesvaksinar(2). 

4) Den rette styresmakta i Ukraina har sendt inn ein søknad 

om ny godkjenning av det sentrale statlege laboratoriet 

for veterinærmedisin i Kiev, med støtte frå ein positiv 

vurderingsrapport for det nemnde laboratoriet av  

6. mars 2013 frå ANSES. 

5) Den rette styresmakta i Ukraina har òg offisielt meldt 

frå til Kommisjonen om at laboratoriet har fått nytt 

namn. 

6) Dette laboratoriet bør difor godkjennast til å utføre 

serologiske prøver for å kontrollere verknaden av 

rabiesvaksinar på hundar, kattar og ilderar. 

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF vert 

følgjande laboratorium godkjend til å utføre serologiske prøver 

for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar på hundar, kattar 

og ilderar: 

State Research Institute of Laboratory Diagnostics and 

Veterinary Sanitary Expertise 

30, Donetskaya st. 

Kiev 03151 

Ukraina 

  

(2) TEU L 209 av 10.8.2010, s. 19. 

2022/EØS/40/01 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 15. juni 2013. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 3. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 374/2013 

av 23. april 2013 

om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, 

representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om grunnlaget og framgangsmåtene for å gi 

slik godkjenning. 

2)  Bruken av et preparat av Clostridium butyricum (FERM 

BP-2789), som tilhører kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer», ble godkjent for ti år som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009(2) og for 

mindre utbredte fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe), 

avvente smågris og mindre utbredte arter av svin 

(avvente) ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 373/2011(3). 

3)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er det inngitt søknad om godkjenning av 

et nytt bruksområde for preparatet av Clostridium 

butyricum (FERM BP-2789) for livkyllinger, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». 

4)  Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, og relevante 

opplysninger til støtte for søknaden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 24.4.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 3. 

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

(2) EUT L 256 av 29.9.2009, s. 26. 

(3) EUT L 102 av 16.4.2011, s. 10. 

 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 11. desember 

2012(4) at preparatet Clostridium butyricum (FERM BP-

2789) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet. Myndigheten fastslo videre at tilsetningsstoffet 

har noe potensial til å forbedre livkyllingers ytelse. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

til overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

Den bekreftet også rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffer i fôrvarer, framlagt av referanse-

laboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/ 

2003. 

6)  Vurderingen av preparatet av Clostridium butyricum 

(FERM BP-2789) viser at vilkårene for godkjenning, 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er 

oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, som 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer» og den funksjonelle gruppen «tarmflorastabilisatorer» 

og som er oppført i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende .  

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3040. 

2022/EØS/40/02 

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1830 Miyarisan Pharmaceutical 

Co. Ltd, representert av 

Miyarisan Pharmaceutical 

Europe S.L.U. 

Clostridium butyricum 

(FERM BP-2789) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Clostridium buty-

ricum (FERM BP-2789) som i 

fast form inneholder minst 

5 × 108 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Clos-

tridium butyricum FERM BP-

2789. 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse: 

platespredningsmetoden basert på 

ISO 15213-standarden. 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Livkyllinger — 2,5 × 108 — 1.  Angi lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2.  Kan brukes i fôrvarer som 

inneholder tillatte 

koksidiostatika: 

monensinnatrium, diclazuril, 

salinomycinnatrium eller 

lasalocidnatrium. 

3.  Sikkerhet: Bruk 

åndedrettsvern og 

vernebriller ved håndtering. 

14. mai 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives. 

 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/5 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 445/2013 

av 14. mai 2013 

om godkjenning av hydroksy-analogen av selenmetionin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik 

godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/ 

2003 er det inngitt søknad om godkjenning av 

hydroksy-analogen av selenmetionin. Søknaden ble 

ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves 

i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernærings-

messige tilsetningsstoffer» av hydroksy-analogen av 

selenmetionin, en organisk selenforbin-delse, som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 11. desember 

2012(2) at hydroksy-analogen av selenmetionin under de 

foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen 

skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på 

miljøet, og at det kan anses som en effektiv kilde til 

selen for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav til overvåking etter at produktet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 15.5.2013,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 3. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(1):3046. 

er brakt i omsetning. Den bekreftet også rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffer i fôrvarer, 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forord-

ning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av hydroksy-analogen av selenmetionin 

viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

preparatet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget 

til denne forordning. 

6)  Myndigheten fastslo at grensene for tilsetting av 

organisk selen bør gjelde for organiske selenforbin-

delser som allerede er godkjent, selenberiket gjær og 

hydroksy-analogen av selenmetionin. Dersom fôrvaren 

også tilsettes uorganiske selenforbindelser, bør 

tilsettingen av organisk selen derfor ikke overstige 

0,2 mg per kg fullfôr. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og den funksjonelle 

gruppen «forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes 

som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i 

nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/03 

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

Utferdiget i Brussel, 14. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet 

(Se) i mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold  

på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer. 

3b814 — Hydroksy-

analog av 

selenmetionin 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Fast og flytende preparat av hydroksy-analogen av 

selenmetionin 

Seleninnhold: 18 000 til 24 000 mg Se per kg 

Organisk selen > 99 % av samlet innhold av Se 

Hydroksy-analog av selenmetionin > 98 % av samlet innhold 

av Se 

Fast preparat: 5 % hydroksy-analog av selenmetionin og 95 % 

bærestoff 

Flytende preparat: 5 % hydroksy-analog av selenmetionin og 

95 % destillert vann 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Organisk selen fra hydroksy-analogen av selenmetionin (R,S-

2-hydroksy-4-metylselenbutansyre) 

Kjemisk formel: C5H10O3Se 

CAS-nummer 873660-49-2 

Analysemetode(1) 

For bestemmelse av hydroksy-analog av metionin i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

— høytrykksvæskekromatografi kombinert med UV-

påvisning ved 220 nm (HPLC-UV) 

For bestemmelse av samlet mengde selen i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer: 

— induktivt koplet plasma-massespektrometri (ICPMS) etter 

oppslutning ved hjelp av mikrobølger med HNO3/H2O2, 

eller 

— induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri 

(ICPAES) etter oppslutning ved hjelp av mikrobølger med 

HNO3/HCl 

Alle dyrearter —  0,50 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som en 

premiks. 

2.  Brukersikkerhet: 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

3.  Maksimal tilsetting av 

organisk selen: 

 0,20 mg Se per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 %. 

4. juni 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet 

(Se) i mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold  

på 12 % 

   For bestemmelse av samlet mengde selen i premikser og fôr: 

— atomabsorpsjonsspektrometri ved hydridgenerering 

(HGAAS) etter oppslutning ved hjelp av mikrobølger med 

HNO3/H2O2 (EN 16159:2012) 

      

(1) Opplysninger om anvendte analysemetoder finnes på referanselaboratoriets adresse: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx 

 



Nr. 40/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

 (EU) nr. 774/2013 

av 12. august 2013 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri DSM 19455 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik 

godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er det inngitt søknad om godkjenning av 

et preparat av Lactobacillus kefiri DSM 19455. 

Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknolo-

giske tilsetningsstoffer» av et preparat av Lactobacillus 

kefiri DSM 19455 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

13. mars 2013(2) at preparatet under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrs eller 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 13.8.2013,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 3. 

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

(2) EFSA Journal 2013;11(4):3177. 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo 

videre at preparatet forbedrer ensilasjens aerobe 

stabilitet ved å øke produksjonen av eddiksyre og ved å 

redusere pH-verdien i ensilasje fra materiale som det er 

lett eller moderat vanskelig å ensilere. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking 

etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet 

også rapporten om analysemetoder for tilsetningsstoffet 

i fôrvarer, framlagt av referanselaboratoriet opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av det berørte preparatet viser at 

godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette preparatet 

bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen 

«tilsetningsstoffer til ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoff 

i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/04 

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

Utferdiget i Brussel, 12. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg ferskt materiale 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tilsetningsstoffer til ensilasje. 

1k20742 — Lactobacillus kefiri 

DSM 19455 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus kefiri DSM 

19455 som inneholder minst 1 × 1010 

KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

kefiri DSM 19455 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platespred-

ningsmetoden (EN 15787) 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Alle dyrearter — — — 1.  Angi vilkår for lagring i 

bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen. 

2.  Minstedosen av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som 

tilsetningsstoffer til ensilasje: 

5 × 107 KDE/kg ferskt materiale. 

3.  Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett eller 

moderat vanskelig å ensilere(2). 

4.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern 

og hansker ved håndtering. 

2. september 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Fôr som det er moderat vanskelig å ensilere: 1,5-3,0 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 av 

22.5.2008, s. 1). 

 



Nr. 40/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 775/2013 

av 12. august 2013 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter unntatt dem som brukes til egglegging (innehaver av 

godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik 

godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er det inngitt søknad om ny bruk av et 

preparat av Enterococcus faecium DSM 7134. Søknaden 

ble ledsaget av de opplysninger og dokumenter som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 

1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder en anmodning om ny bruk i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et 

preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til livkyllinger og mindre 

utbredte fjørfearter unntatt dem som brukes til 

egglegging. 

4)  Bruk av preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 

ble godkjent for et tidsrom på ti år til smågriser og 

oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 538/2007(2), til purker ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1521/2007(3) og til oppfôringskyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 998/2010(4). 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

12. mars 2013(5) at preparatet Enterococcus faecium 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 13.8.2013,  

s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 3. 

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

(2) EUT L 128 av 16.5.2007, s. 16. 

(3) EUT L 335 av 20.12.2007, s. 24. 

(4) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 22. 

(5) EFSA Journal 2013; 11(4):3167. 

DSM 7134 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet, og at ettersom potensialet til å forbedre de 

avlstekniske parametrene allerede er dokumentert hos 

oppfôringskyllinger, kan denne konklusjonen utvides til 

også å gjelde livkyllinger og ekstrapoleres til mindre 

utbredte fjørfearter unntatt dem som brukes til 

egglegging. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav til overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet også rapporten om analyse-

metoden for tilsetningsstoffer i fôrvarer, framlagt av 

referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6)  Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium 

DSM 7134 viser at vilkårene for godkjenning, fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. 

Bruk av dette preparatet bør derfor godkjennes, som 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer» og den funksjonelle gruppen «tarmflorastabilisatorer» 

og som er oppført i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/05 

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

Utferdiget i Brussel, 12. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1841 Lactosan 

GmbH & Co 

KG 

Enterococcus 

faecium DSM 7134 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium  

DSM 7134 som inneholder minst: 

pulverform: 1 × 1010 KDE/g til-

setningsstoff 

granulert form (mikroinnkapslet):  

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus 

faecium DSM 7134 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden med 

bruk av galle-eskulin-azid-agar  

(EN 15788) 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Livkyllinger 

Mindre utbredte 

fjørfearter (unntatt 

dem som brukes til 

egglegging) 

— 5 × 108 — 1.  Angi lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet i bruks-

anvis-ningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen. 

2.  Kan brukes i fôrvarer som 

inneholder tillatte koksidio-

statika: diclazuril, halo-

fuginon-hydrobromid, robe-

nidin-hydroklorid, dekokinat, 

lasalocid A-natrium, ma-

duramicinam-monium eller 

monensinnatrium, forutsatt at 

koksidiostatikumet er godkjent 

for den berørte arten. 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern 

og hansker ved håndtering. 

2. september 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 787/2013 

av 16. august 2013 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

til oppfôringskalkuner og avlsdyr av kalkun (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa N.V.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmels-

er om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om 

grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik god-

kjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/ 

2003 er det inngitt søknad om ny bruk av et preparat av 

Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Søknaden ble 

ledsaget av de nødvendige opplysninger og dokumenter 

som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlste-

kniske tilsetningsstoffer» av ny bruk av et preparat av 

Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff 

i fôrvarer til oppfôringskalkuner og avlsdyr av kalkun. 

4)  Bruk av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-

6737) ble godkjent for et tidsrom på ti år for 

oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EU) 

nr. 107/2010(2), for livkyllinger, oppfôringsender, 

vaktler, fasaner, rapphøns, perlehøns, duer, oppfôrings-

gjess og struts ved Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 885/2011(3) og for avvente smågriser 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 17.8.2013,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 3. 

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

(2) EUT L 36 av 9.2.2010, s. 1. 

(3) EUT L 229 av 6.9.2011, s. 3. 

og avvente dyr av svinefamilien unntatt Sus scrofa 

domesticus ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 306/2013(4). 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») stadfestet i sin uttalelse av  

13. mars 2013(5) sin tidligere konklusjon om at 

preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) under 

de foreslåtte bruksvilkårene kan antas å være sikkert for 

dyrs og menneskers helse og for miljøet. Myndigheten 

fastslo videre at tilsetningsstoffet har potensial til å 

forbedre den avlstekniske prestasjonen til oppfô-

ringskalkuner og at dette kan utvides til også å gjelde 

avlsdyr av kalkun. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav til overvåking etter at produktet 

er brakt i omsetning. Den bekreftet også rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffer i fôrvarer, fram-

lagt av referansela-boratoriet opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

6)  Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC 

PTA-6737) viser at vilkårene for godkjenning, fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. 

Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings--

stoffer» og den funksjonelle gruppen «tarmflorastabilisatorer» 

og som er oppført i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 91 av 3.4.2013, s. 5. 

(5) EFSA Journal 2013;11(4):3176. 

2022/EØS/40/06 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1823 Kemin Europa N.V. Bacillus subtilis 

(ATCC PTA-6737) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bacillus subtilis (ATCC 

PTA-6737) som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus sub-

tilis (ATCC PTA-6737) 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden ved 

hjelp av trypton-soya-agar med for-

varming av fôrvareprøvene 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Oppfôrings-

kalkuner og avlsdyr 

av kalkun 

— 1 × 108 — 1.  Angi lagringsvilkår og pelletering 

s-stabilitet i bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen. 

2.  Kan brukes i fôrvarer som 

inneholder tillatte koksidiostatika: 

diclazuril, robenidinhydroklorid, 

lasalocid A-natrium, ma-duram-

icinammonium eller monen-sinna-

trium, forutsatt at koksidio-stat-

ikumet er godkjent for den berørte 

arten. 

6. september 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 795/2013 

av 21. august 2013 

om godkjenning av kolinklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til 

artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer 

som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 

70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2)  Kolinklorid ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter som del av gruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer 

med tilsvarende virkning». Produktet ble deretter 

oppført i Den europeiske unions register over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med 

artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det 

inngitt en søknad om ny vurdering av kolinklorid som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». 

Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

6. september 2011(3) at kolinklorid ved de foreslåtte 

bruksvilkår ikke har skadevirkninger på dyrs eller 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 22.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 5. 

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

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EFSA Journal 2011;9(9):2353. 

menneskers helse og ikke forventes å utgjøre noen 

ytterligere risiko for miljøet. Myndigheten har også 

konkludert med at det ikke vil oppstå sikkerhets-

problemer, forutsatt at det treffes hensiktsmessige 

beskyttelsestiltak. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav til overvåking etter at produktet 

er brakt i omsetning. Den har også gjennomgått 

rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av kolinklorid viser at godkjennings-

vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor 

godkjennes, som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6)  Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene i vilkårene for godkjenning må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det tillates en over-

gangsperiode for å avvikle eksisterende lagre av 

tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som 

inneholder det, som godkjent ved direktiv 70/524/EØF. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Preparatet oppført i vedlegget, og fôr som inneholder dette 

preparatet, som er framstilt og merket før 11. mars 2014 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 11. september 2013, kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

2022/EØS/40/07 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning 

3a890 — Kolinklorid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av kolinklorid, fast og 

flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Navn: kolinklorid 

Kjemisk formel: C5H14ClNO 

CAS-nr.: 67-48-1 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhetskriterier: minst 99 % på 

tørrstoffbasis 

Analysemetode(1) 

For bestemmelse av kolinklorid i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer, 

premikser, fôrvarer og vann: 

ionekromatografi med 

konduktivitetsdeteksjon (IC-CD) 

Alle dyrearter — — — 1.  Dersom preparatet inneholder 

et teknologisk tilsetningsstoff 

eller fôrmidler det er fastsatt en 

grenseverdi for eller som er 

underlagt andre restriksjoner, 

skal framstilleren av 

tilsetningsstoffet opplyse 

kundene om dette. 

2.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

3.  Kolinklorid kan anvendes i 

drikkevannet. 

4.  Merkingen av fjørfe- og 

svinefôr som inneholder 

kolinklorid bør angi følgende i 

bruksanvisningen: «Samtidig 

bruk av fôr og drikkevann som 

inneholder kolinklorid skal 

unngås». 

5.  Det anbefales at tilsatte 

mengder kolinklorid ikke 

overstiger 1000 mg/kg fullfôr 

til fjørfe og svin. 

6.  Sikkerhet: åndedretts-, øye- og 

hudvern ved håndtering. 

11. september 

2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 796/2013 

av 21. august 2013 

om avslag på godkjenning av stoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som tilsetningsstoff i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR (*)— 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi eller avslå slik godkjenning. I 

henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2)  Stoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen ble i samsvar med 

direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter som del av 

gruppen «aromastoffer og appetittvekkende stoffer — 

alle naturlig forekommende produkter og de tilsvarende 

syntetiske produkter». Stoffet ble deretter oppført i Den 

europeiske unions register over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som et eksisterende produkt i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003, med 

CAS-nummer 2530-10-1 og FL-nummer 15.024. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med 

artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det 

inngitt en søknad om ny vurdering av dette stoffet som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og i funk-

sjonsgruppen «aromastoffer». Søknaden ble ledsaget av 

de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

4)  Stoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen ble også oppført på 

listen over aromastoffer i del A i vedlegg I til euro-

paparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 

16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmidde-

lingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i 

og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 22.8.2013,  

s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 5. 

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

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, 

forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(3) 

som et aromastoff til vurdering der det måtte framlegges 

ytterligere vitenskapelige opplysninger. Slike opp-

lysninger ble framlagt. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

15. mai 2013(4) om bruken av dette stoffet som 

aromastoff i næringsmidler at stoffet er arve-

stoffskadelig in vitro og in vivo og at bruken av stoffet 

som aromastoff i næringsmidler utgjør et tryg-

ghetsproblem. 

6)  Ifølge denne vurderingen er det svært sannsynlig at  

3-acetyl-2,5-dimetyltiofen vil være arvestoffskadelig 

også for dyr som spiser fôr der dette stoffet utgjør et 

sensorisk tilsetningsstoff. Det er dermed ikke fastslått at 

dette stoffet ikke har skadevirkning på dyrs helse når det 

brukes som tilsetningsstoff i fôrvarer under de foreslåtte 

bruksvilkår. 

7)  Vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er derfor ikke oppfylt.  

3-acetyl-2,5-dimetyltiofen bør derfor ikke godkjennes 

som tilsetningsstoff i fôrvarer. 

8)  Ettersom videre bruk av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som 

tilsetningsstoff i fôrvarer kan utgjøre en risiko for dyrs 

helse, bør det snarest mulig trekkes tilbake fra markedet. 

9)  Av praktiske årsaker bør det fastsettes en over-

gangsperiode for å håndtere situasjonen med 

eksisterende lagre av fôr som inneholder aromastoffet  

3-acetyl-2,5-dimetyltiofen og er bragt i omsetning før 

denne forordning trer i kraft. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

3-acetyl-2,5-dimetyltiofen godkjennes ikke som tilsetningsstoff 

i fôrvarer. 

  

(3) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(4) EFSA Journal 2013;11(5):3227. 

2022/EØS/40/08 
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Artikkel 2 

Eksisterende lagre av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen og premikser som inneholder dette stoffet skal trekkes 

tilbake fra markedet snarest mulig og senest innen 11. oktober 2013. Fôrblandinger som inneholder  

3-acetyl-2,5-dimetyltiofen og er framstilt før datoen denne forordning trer i kraft kan brukes inntil lagrene 

er tømt, men senest inntil 11. oktober 2013. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 797/2013 

av 21. august 2013 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 11181 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for kalver beregnet på avl, oppfôringskalver og avvente smågriser (innehaver av 

godkjenningen: Chr. Hansen A/S) og om oppheving av forordning (EF) nr. 1333/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til 

artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer 

som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 

70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2)  Et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 11181 ble 

i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver 

beregnet på avl, oppfôringskalver og avvente smågriser 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1333/2004(3). Dette 

preparatet ble deretter oppført i Den europeiske unions 

register over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et 

eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

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

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med 

artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det 

inngitt en søknad om ny vurdering av dette preparatet 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl, 

oppfôringskalver og avvente smågriser, med anmodning 

om at det klassifiseres i kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer». Søknaden ble ledsaget av de 

opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

1. februar 2012(4) at Enterococcus faecium NCIMB 

11181 under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen 

skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på 

miljøet, og at det har en virkning som forbedrer den 

avlstekniske prestasjonen til kalver beregnet på avl, 

oppfôringskalver og avvente smågriser. Myndigheten 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 22.8.2013, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 5. 

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

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EUT L 247 av 21.7.2004, s. 11. 

(4) EFSA Journal 2012;10(2):2574. 

anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking 

etter at produktet er brakt i omsetning. Den har  

også gjennomgått rapporten om metoden for analyse av 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanse-

laboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium 

NCIMB 11181 viser at vilkårene for godkjenning, 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er 

oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, som 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

6)  Siden ny godkjenning er gitt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 1333/2004 

oppheves. 

7)  Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblik-

kelig anvendelse, bør det tillates en overgangsperiode 

for å avvikle eksisterende lagre av tilsetningsstoffet 

samt premikser og fôrblandinger som inneholder det, 

som godkjent ved forordning (EF) nr. 1333/2004. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflo-

rastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 1333/2004 oppheves. 

Artikkel 3 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder 

dette preparatet, som er framstilt og merket før 11. mars 2014 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 11. september 2013, kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

Artikkel 4 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

0000/XXX/00/00 2022/EØS/40/09 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1708 Chr. Hansen A/S Enterococcus 

faecium 

(NCIMB 11181) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium 

(NCIMB 11181) som inneholder minst: 

Fast form: 5 × 1010 KDE/g tilsetnings-

stoff 

Fast vannløselig form: 2 × 1011 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus 

faecium (NCIMB 11181) 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden med 

bruk av galle-eskulin-azid-agar (EN 

15788) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Kalver beregnet 

på avl og 

oppfôringskalver 

6 måneder 5 × 108 — 1.  Angi lagringsvilkår, pellete-

ringsstabilitet og stabilitet i vann i 

bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen. 

2.  Kan brukes i melkeerstatningsfôr 

til kalver beregnet på avl og 

oppfôringskalver. 

3.  Til bruk for avvente smågriser 

opptil 35 kg. 

4.  Laveste anbefalte doser: 

— kalver beregnet på avl og 

oppfôringskalver: 2 × 1010 

KDE/kg fullfôr, 

— smågriser (avvente): 1 × 1010 

— 2 × 1010 KDE/kg fullfôr. 

5.  Den vannløselige formen av 

preparatet kan brukes i drikkevan-

net til avvente smågriser med en 

laveste anbefalte dose på 1 × 1010 

— 2 × 1010 KDE/l. 

6. Brukersikkerhet: åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

11. september 

2023 

Smågriser 

(avvente) 

— 5 × 108 — 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 803/2013 

av 22. august 2013 

om godkjenning av folinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til 

artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer 

som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/ 

524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2)  Folinsyre ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter som del av gruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer 

med tilsvarende virkning». Produktet ble deretter 

oppført i Den europeiske unions register over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med 

artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det 

inngitt en søknad om ny vurdering av folinsyre som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». 

Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

24. april 2012(3) at folinsyre ved de foreslåtte 

bruksvilkår ikke har skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse og ikke forventes å utgjøre noen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 23.8.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 5. 

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

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EFSA Journal 2012;10(5):2674. 

ytterligere risiko for miljøet. Myndigheten har også 

konkludert med at det ikke vil oppstå sikkerhets-

problemer, forutsatt at det treffes hensiktsmessige 

beskyttelsestiltak. Den har også gjennomgått rapporten 

om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved for-

ordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av folinsyre viser at godkjenningsvilkårene 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes, som 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

6)  Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene i vilkårene for godkjenning må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det tillates en over-

gangsperiode for å avvikle eksisterende lagre av 

tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som 

inneholder det, som godkjent ved direktiv 70/524/EØF. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Preparatet oppført i vedlegget, og fôr som inneholder dette 

preparatet, som er framstilt og merket før 12. mars 2014 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 12. september 2013, kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

2022/EØS/40/10 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  



   

 

2
3

.6
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 4

0
/2

5
 

 

VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a316 — Folinsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av folinsyre, fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Navn: folinsyre 

Kjemisk formel: C19H19N7O6 

CAS-nr.: 59-30-3 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: ikke under 96 % folinsyre 

på tørrstoffbasis 

Renhetskriterier: som fastsatt i Den 

europeiske farmakopé, 6. utgave 

01/2008/0067 

Analysemetode(1) 

— Til bestemmelse av samlet 

mengde folinsyre i tilsetnings-

stoff og premikser: reversfase 

høytrykksvæskekromatografi 

med UV-påvisning (RP-

HPLC-UV) 

— Til bestemmelse av samlet 

mengde folat (herunder tilsatt 

folinsyre) i fôrvarer og vann: 

mikrobiologisk analyse — 

basert på metoden EN 14131 

validert gjennom CEN-ring-

prøve 

Alle dyrearter — — — 1.  Dersom preparatet inneholder et 

teknologisk tilsetningsstoff eller 

fôrmidler det er fastsatt en 

grenseverdi for eller som er 

underlagt andre restriksjoner, 

skal framstilleren av tilsetnings-

stoffet opplyse kundene om 

dette. 

2.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen. 

3.  Folinsyre kan anvendes også i 

drikkevannet. 

4.  Sikkerhet: åndedretts-, øye- og 

hudvern ved håndtering. 

12. september 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 763/2013 

av 7. august 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 637/2009 med hensyn til klassifiseringen av visse plantearter med 

henblikk på vurdering av sortsnavns egnethet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 

om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særlig artikkel 9 

nr. 6, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 

om markedsføring av grønnsakfrø(2), særlig artikkel 9 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For visse arter bør klassene som er fastsatt i vedlegg  

I til kommisjonsforordning (EF) nr. 637/2009 av  

22. juli 2009 om fastsettelse av gjennomføringsregler 

med hensyn til hvor egnet sortsnavn for jordbruks-

vekster og grønnsakarter er(3) endres for å ta hensyn til 

endringer i internasjonal botanisk klassifisering. Felles-

skapets plantesortskontor tok allerede i november 2012 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2013, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veteri-

nære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den euro-

peiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 7. 

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

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

(3) EUT L 191 av 23.7.2009, s. 10. 

med disse endringene i «Retningslinjer med forklarende 

merknader til artikkel 63 i rådsforordning (EF)  

nr. 2100/94 av 27. juli 1994 om EF-planteforedlerrett». 

2) Forordning (EF) nr. 637/2009 bør derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for frø og forme-

ringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og skogbruk — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 637/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/11 

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

Utferdiget i Brussel, 7. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 637/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1, «Klasser som inngår i en slekt», skal radene for klasse 4.1 og 4.2 lyde: 

Klasser Vitenskapelige navn 

«Klasse 4.1 Solanum tuberosum 

Klasse 4.2 Solanum lycopersicum, rotstokker av tomat og artshybrider 

Klasse 4.3 Solanum melongena 

Klasse 4.4 Solanum, unntatt klasse 4.1, 4.2 og 4.3» 

2)  I tabell 2, «Klasser som omfatter mer enn én slekt», skal radene for klasse 201 og 203 lyde: 

Vitenskapelige navn  

«Klasse 201 Secale, Triticum, xTriticosecale 

Klasse 203 (*) Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum og 

Poa» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2013/45/EU 

av 7. august 2013 

om endring av rådsdirektiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og kommisjonsdirektiv 2009/145/EF med 

hensyn til det botaniske navnet for tomat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 

om markedsføring av grønnsakfrø(1), særlig artikkel 2 nr. 2, 

artikkel 44 nr. 2, artikkel 45 og artikkel 48 nr. 1 bokstav b), 

under henvisning til rådsdirektiv 2008/72/EF av 15. juli 2008 

om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  På bakgrunn av den vitenskapelige utvikling er 

International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) 

blitt revidert, særlig med hensyn til botanisk navn på 

arten tomat. 

2)  For å speile denne utviklingen bør derfor direktiv 

2002/55/EF og 2008/72/EF og kommisjonsdirektiv 

2009/145/EF av 26. november 2009 om visse unntak 

med henblikk på godkjenning av landsorter og andre 

grønnsaksorter som tradisjonelt har vært dyrket på visse 

steder og i visse regioner og som er truet av genetisk 

erosjon, og av grønnsaksorter som er uten egentlig verdi 

for kommersiell produksjon av avlinger, men som er 

utviklet for dyrking under særlige forhold, og om 

markedsføring av slike landsorter og andre sorter(3) 

endres. 

3)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for frø og forme-

ringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og skogbruk — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2002/55/EF 

I direktiv 2002/55/EF gjøres følgende endringer: 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2013, s. 20, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 7. 

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

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

(3) EUT L 312 av 27.11.2009, s. 44. 

1)  I artikkel 2 nr. 1 bokstav b) endres «Lycopersicon 

esculentum Mill.» til «Solanum lycopersicum L.». 

2)  I tabellen i nr. 3 bokstav a) i vedlegg II endres 

«Lycopersicon esculentum» til «Solanum lycopersicum 

L.». 

3)  I tabellen i nr. 2 i vedlegg III endres «Lycopersicon 

esculentum» til «Solanum lycopersicum L.». 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2008/72/EF 

I tabellen i vedlegg II til direktiv 2008/72/EF endres 

«Lycopersicon esculentum Mill.» til «Solanum lycopersicum 

L.». 

Artikkel 3 

Endringer av direktiv 2009/145/EF 

I direktiv 2009/145/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen i vedlegg I endres «Lycopersicon esculentum 

Mill.» til «Solanum lycopersicum L.». 

2)  I tabellen i vedlegg II endres «Lycopersicon esculentum 

Mill.» til «Solanum lycopersicum L.». 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

2022/EØS/40/12 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 6 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 786/2013 

av 16. august 2013 

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

med hensyn til tillatte grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 

særlig artikkel 10 nr. 1 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnel-

se for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak.  

I henhold til nevnte forordning skal driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak sikre at levende muslinger som 

bringes i omsetning for konsum ikke inneholder visse 

marine biotoksiner i samlede mengder, målt i hele 

kroppen eller i hver spiselig del for seg, som overstiger 

grenseverdiene fastsatt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 i 

vedlegg III til nevnte forordning. I nr. 2 bokstav d) i 

nevnte kapittel fastsettes grenseverdien for yesso-

toksiner til 1 milligram yessotoksinekvivalenter per 

kilogram. 

2)  På anmodning fra Europakommisjonen vedtok Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) i desember 2008 en uttalelse fra Vitenskaps-

gruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden 

om marine biotoksiner i skjell (yessotoksingruppen)(2). 

Ifølge nevnte uttalelse ble det i forbindelse med en 

rekke undersøkelser av akutt giftighet etter oral tilførsel 

av yessotoksiner ikke observert dødelighet eller kliniske 

symptomer på giftighet. Dessuten konkluderte EFSA 

med at en porsjon skjell ikke bør inneholde mer enn 

3,75 milligram yessotoksinekvivalenter per kilogram. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 17.8.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 9. 

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

(2) EFSA Journal (2009), 907, 1-62. 

Dette nivået overstiger den nåværende grenseverdien 

fastsatt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav d) i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

3)  På det 32. møtet i CODEX-komiteen for fisk og 

fiskevarer (1.-5. oktober 2012) ble det bekreftet at 

yessotoksiner skal fjernes fra listen over marine 

biotoksiner som bør prøves på internasjonalt plan. 

4)  I lys av uttalelsen fra EFSA og konklusjonene fra det 

32. møtet i CODEX-komiteen for fisk og fiskevarer bør 

den nåværende grenseverdien for yessotoksiner heves til 

3,75 milligram yessotoksinekvivalenter per kilogram. 

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

endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal avsnitt VII 

kapittel V nr. 2 bokstav d) lyde: 

«d)  for yessotoksiner, 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter 

per kilogram,» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/13 

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

Utferdiget i Brussel, 16. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 913/2013 

av 23. september 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av søtstoffer i visse smørbare produkter av frukt eller grønnsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, og vilkårene for 

bruken av dem. 

2) Listen kan endres etter framgangsmåten nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/ 

2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 

enzymer og aromaer i næringsmidler(2). 

3) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan unionslisten over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres enten på initiativ fra 

Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

4) En søknad om godkjenning av bruk av søtstoffer i alle 

produkter som tilhører underkategori for næringsmidler 

04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt eller 

grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, ble inngitt 9. mai 2012. Denne 

underkategorien omfatter smørbare produkter av frukt 

og grønnsaker som ligner på syltetøy, fruktgelé og 

marmelade som definert i rådsdirektiv 2001/113/EF av 

20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade 

og kastanjepuré beregnet på konsum(3). Søknaden ble 

deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold 

til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) I direktiv 2001/113/EF blir syltetøy, fruktgelé og 

marmelade beskrevet og definert. Smørbare produkter 

av frukt og grønnsaker som ligner på syltetøy, fruktgelé 

og marmelade, som omfattes av underkategori for 

næringsmidler 04.2.5.3, kan inneholde andre ingre-

dienser enn de som er oppført i vedlegg II til direktiv 

2001/113/EF (f.eks. vitaminer, mineraler og aromaer). 

6) Ved vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 

godkjennes bruk av søtstoffene acesulfam K (E 950), 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 24.9.2013,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 9. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EFT L 10 av 12.1.2002, s. 67. 

syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter (E 952), sakkarin 

og dets Na-, K- og Ca-salter (E 954), sukralose (E 955), 

neohesperidin DC (E 959) og steviolglykosider (E 960) 

i syltetøy, fruktgelé og marmelade med redusert 

energiinnhold, i tillegg til i andre lignende smørbare 

produkter av frukt som smørepålegg på basis av tørket 

frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt 

sukker. 

7) En utvidelse av bruken av nevnte søtstoffer til alle andre 

lignende smørbare produkter av frukt eller grønnsaker 

med redusert energiinnhold, vil gjøre det mulig å bruke 

dem på samme måte som i syltetøy, fruktgelé og 

marmelade med redusert energiinnhold. 

8) Ettersom smørbare produkter av frukt og grønnsaker 

brukes som et alternativ til syltetøy, fruktgelé og 

marmelade, vil bruk av søtstoffer i nevnte smørbare 

produkter ikke føre til at forbrukeren eksponeres 

ytterligere og medfører derfor ingen sikkerhetsrisiko. 

9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) før den ajourfører unionslisten over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik 

ajourføring ikke vil ha virkninger på menneskers helse. 

Ettersom en utvidelse av bruk av acesulfam K (E 950), 

syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter (E 952), sakkarin 

og dets Na-, K- og Ca-salter (E 954), sukralose (E 955), 

neohesperidin DC (E 959) og steviolglykosider (E 960) 

til alle andre lignende smørbare produkter av frukt eller 

grønnsaker med redusert energiinnhold utgjør en 

ajourføring av listen som ikke vil påvirke menneskers 

helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse 

fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet. 

10) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

2022/EØS/40/14 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 23. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Posten i underkategori for næringsmidler 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» for E 950 skal lyde: 

 «E 950 Acesulfam K 1000  Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

2)  Postene i underkategori for næringsmidler 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» for E 952, E 954, E 955, E 959 and E 960 skal lyde: 

 «E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 500 (51) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 200 (52) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 955 Sukralose 400  Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 959 Neohesperidin DC 50  Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 960 Steviolglykosider 200 (60) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1230/2012 

av 12. desember 2012 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til 

krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 

den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og 

systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), 

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, 3 og 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning etter 

den framgangsmåten for typegodkjenning som ble 

innført ved direktiv 2007/46/EF. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 661/2009 oppheves råds-

direktiv 92/21/EØF av 31. mars 1992 om vekt og mål 

for motorvogner i gruppe M1(3) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og 

dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres 

tilhengere og om endring av direktiv 70/156/EØF(4). 

Kravene i nevnte direktiver til masser og dimensjoner 

for motorvogner og deres tilhengere bør overføres til 

denne forordning og om nødvendig endres for å tilpasse 

dem til utviklingen i den tekniske og vitenskapelige 

kunnskap. 

3)  Ved forordning (EF) nr. 661/2009 er det fastsatt 

grunnleggende bestemmelser om krav til typegod-

kjenning av motorvogner og deres tilhengere med 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 353 av 21.12.2012,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 11. 

(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 

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

(3) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 1. 

(4) EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1. 

hensyn til masser og dimensjoner. Det bør derfor også 

fastsettes særlige framgangsmåter og prøvinger for og 

krav til slike typegodkjenninger. 

4)  Ved 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(5) er det fastsatt visse største tillatte 

dimensjoner for både innenlands og internasjonal trafikk 

i medlemsstatene. Med hensyn til oppbygging av 

kjøretøyer er det derfor viktig å ta hensyn til de 

dimensjonene som allerede er harmonisert i unionen for 

å fremme og sikre fritt varebytte. 

5)  Ved direktiv 97/27/EF fikk medlemsstatene tillatelse til 

å gi EF-typegodkjenning for kjøretøyer hvis ytre 

dimensjoner ikke tilsvarte de største tillatte dimen-

sjonene fastsatt i nevnte direktiv. Det tillot også 

medlemsstatene å nekte registrering av kjøretøyer som 

var gitt EF-typegodkjenning, dersom kjøretøyenes ytre 

dimensjoner ikke oppfylte kravene i deres nasjonale rett. 

Det er viktig å opprettholde muligheten til på visse 

vilkår å tillate typegodkjenning av kjøretøyer som 

overstiger de godkjente grensene, dersom dette viser seg 

fordelaktig for veitrafikken og miljøet i de medlems-

statene der veiinfrastrukturen er tilpasset denne situa-

sjonen. Derfor bør muligheten til å godkjenne slike 

kjøretøyer i henhold til godkjenning av små serier eller 

ordninger for individuell godkjenning sikres, forutsatt at 

antallet kjøretøyer som kan nyte godt av et unntak i 

henhold til artikkel 23 i direktiv 2007/46/EF med 

hensyn til største tillatte dimensjoner, begrenses til det 

som er nødvendig for denne forordnings formål. 

Vedlegg XII til direktiv 2007/46/EF bør derfor endres til 

å omfatte slike mengdebegrensninger. 

6)  Ved direktiv 96/53/EF er det fastsatt største tillatte 

masser som får anvendelse bare på internasjonal trafikk. 

Nevnte direktiv tillater imidlertid medlemsstatene 

fortsatt å anvende sin nasjonale rett på innenlands 

trafikk. Følgelig synes ikke harmoniseringen av største 

teknisk tillatte totalmasse og største teknisk tillatte 

masse på akselen eller på en akselgruppe med hensyn til 

trafikken i medlemsstatene å kunne gjennomføres på 

kort sikt. Ettersom det finnes ikke-harmoniserte regler 

for bygging av veiinfrastruktur, bør det imidlertid 

  

(5) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59. 
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kreves at medlemsstatene skal fastsette største tillatte 

masser ved registrering/bruk for kjøretøyer som tillates i 

innenlands eller internasjonal trafikk i henhold til 

direktiv 96/53/EF, og at de skal utarbeide en fram-

gangsmåte for slik fastsettelse. 

7)  Idet det tas hensyn til den erfaringen som er oppnådd 

ved gjennomføringen av Unionens regelverk for masser 

og dimensjoner for kjøretøyer, er det nødvendig å 

fastsette klart definerte begreper. Noen av disse 

begrepene er allerede definert i direktiv 97/27/EF og 

92/21/EØF. Av hensyn til konsekvens er det hensikts-

messig å overføre disse definisjonene og ved behov 

tilpasse dem i lys av den tekniske og vitenskapelige 

kunnskap. 

8)  Ettersom definisjonen av den faktiske massen til ett 

enkelt kjøretøy er tatt med i denne forordning, er det for 

å unngå forvirring ved utfylling av samsvarssertifikatet 

derfor nødvendig å endre vedlegg IX til direktiv 

2007/46/EF. 

9)  Siden hvitboken «Roadmap to a Single European 

Transport Area – Towards a competitive and resource 

efficient transport system»(1) (Veikart for et felles 

europeisk transportområde - mot et konkurransedyktig 

og ressurseffektivt transportsystem) har understreket 

behovet for å forbedre de aerodynamiske egenskapene 

til veigående kjøretøyer, og forskningen har vist at 

drivstofforbruket til motorvogner og derfor CO2-

utslippene kan reduseres betydelig ved at det monteres 

aerodynamiske innretninger på kjøretøyer, er det viktig 

at montering av slike aerodynamiske innretninger på 

kjøretøyer tillates. Da aerodynamiske innretninger 

består av ekstrautstyr som på grunn av sin konstruksjon 

stikker utenfor kjøretøyenes ytre deler bak eller på 

siden, bør de være oppført på listen over innretninger 

eller utstyr som ikke tas i betraktning ved bestemmelse 

av de ytre dimensjonene. Det er imidlertid svært viktig å 

begrense deres utstikk bak og på siden, slik at 

trafikksikkerheten ikke svekkes og transport med ulike 

transportsystemer fortsatt er mulig. De nødvendige 

tekniske kravene bør derfor fastsettes i denne 

forordning. 

10)  Tilgjengelig programvare gjør det mulig å benytte 

virtuelle prøvingsmetoder basert på datastøttet tek-

nologi. Ettersom slik teknologi tillater mer kostnads-

effektiv og mindre belastende prøving, er det hensikts-

messig å gi mulighet til å bruke dem til å kontrollere om 

et kjøretøy kan manøvrere i en uavbrutt bane på 360° og 

til å måle største svingradius bak når kjøretøyet 

manøvrerer inne i banen. Derfor er det også nødvendig å 

tilføye denne forordning til listen over rettsakter oppført 

i vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. 

  

(1) (KOM(2011)144) 

11)  Med sikte på å sikre at typegodkjenningsordningen 

fungerer slik den skal, bør vedleggene til direktiv 

2007/46/EF ajourføres. 

12)  Vedlegg I, III, IX, XII og XVI til direktiv 2007/46/EF 

bør derfor endres. Ettersom bestemmelsene i vedlegg 

XII er tilstrekkelig detaljerte og ikke krever ytterligere 

innarbeiding fra medlemsstatenes side, bør de erstattes 

ved en forordning i samsvar med artikkel 39 nr. 8 i 

direktiv 2007/46/EF. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes krav til EF-typegod-

kjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til 

masser og dimensjoner. 

2.  Denne forordning får anvendelse på delvis oppbygde, 

ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i 

gruppe M, N og O. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 2007/46/EF og 

forordning (EF) nr. 661/2009 menes i denne forordning med: 

1) «kjøretøytype» et sett kjøretøyer som definert i del B i 

vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, 

2) «standardutstyr» den grunnleggende konfigurasjonen ved 

et kjøretøy som er utstyrt med alle innretninger som 

kreves i henhold til de rettsaktene som er nevnt i vedlegg 

IV og vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, herunder alle 

innretninger som er montert uten at det gir opphav til 

ytterligere spesifikasjoner for konfigurasjons- eller 

utstyrsnivå, 

3) «tilleggsutstyr» alle innretninger som ikke er omfattet av 

standardutstyret som er montert på et kjøretøy på 

produsentens ansvar, og som kan bestilles av kunden,  
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4) «masse i driftsferdig stand»  

a)  for motorvogner: 

kjøretøyets masse, med drivstofftanken(e) fylt til 

minst 90 % av sin kapasitet, herunder førerens masse, 

drivstoff og væsker, med standardutstyr i samsvar med 

produsentens spesifikasjoner, og når det er montert, 

massen av karosseri, førerhus, kopling og reservehjul 

samt verktøy, 

b)  for tilhengere: 

kjøretøyets masse, herunder drivstoff og væsker, med 

standardutstyr i samsvar med produsentens spesifi-

kasjoner, og, når det er montert, massen av karosseri, 

førerhus, kopling, reservehjul og verktøy, 

5) «tilleggsutstyrets masse» massen av det utstyret som kan 

monteres på kjøretøyet i tillegg til standardutstyret, i 

samsvar med produsentens spesifikasjoner, 

6) «kjøretøyets faktiske masse» massen i driftsferdig stand 

pluss massen av tilleggsutstyret montert på ett enkelt 

kjøretøy, 

7) «største teknisk tillatte totalmasse» (M) den største 

massen tildelt til et kjøretøy på grunnlag av dets konstruk-

sjonsegenskaper og beregnede ytelse; største teknisk 

tillatte totalmasse for en tilhenger eller semitrailer 

omfatter den statiske massen som overføres til trekk-

vognen når den tilkoples, 

8) «vogntogets største teknisk tillatte totalmasse» (MC) den 

største massen tildelt til kombinasjonen av en motorvogn 

og én eller flere tilhengere på grunnlag av dens konstruk-

sjonsegenskaper og beregnede ytelse, eller den største 

massen tildelt til kombinasjonen av en trekkbil og en 

semitrailer, 

9) «største teknisk tillatte trekkbare masse» (TM) den største 

massen av én eller flere tilhengere som kan trekkes av en 

trekkvogn som tilsvarer den samlede lasten som overføres 

til bakken av hjulene på en aksel eller en akselgruppe på 

en tilhenger som er koplet til trekkvognen, 

10) «aksel» den felles omdreiningsaksen til to eller flere hjul 

enten de er motordrevet eller dreier fritt, og uansett om de 

er i ett eller flere segmenter som befinner seg i samme 

plan, vinkelrett på kjøretøyets senterlinje i lengde-

retningen, 

11) «akselgruppe» et antall aksler med en avstand som er 

begrenset til en av de akselavstandene som er nevnt som 

avstand «d» i vedlegg I til direktiv 96/53/EF, og som 

virker sammen på grunn av den særlige konstruksjonen til 

fjæringen, 

12) «enkelaksel» en aksel som ikke kan anses som del av en 

akselgruppe, 

13) «største teknisk tillatte masse på akselen» (m) den massen 

som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastning 

som overføres til bakken av hjulene på akselen, på 

grunnlag av akselens og kjøretøyets konstruksjons-

egenskaper og den beregnede ytelsen, 

14) «største teknisk tillatte masse på en akselgruppe» (μ) den 

massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale 

belastning som overføres til bakken av hjulene i aksel-

gruppen, på grunnlag av akselgruppens og kjøretøyets 

konstruksjonsegenskaper og den beregnede ytelsen, 

15) «kopling» en mekanisk innretning med komponenter 

definert i nr. 2.1–2.6 i reglement nr. 55 fra De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa — ensartede 

bestemmelser om godkjenning av mekaniske koplings-

deler på vogntog(1) og en kortkoplingsinnretning som 

definert i nr. 2.1.1 i UN-ECE-reglement nr. 102 — 

ensartede bestemmelser om godkjenning av I.A kortkop-

lingsinnretning II. Kjøretøyer med hensyn til montering av 

en godkjent type kortkoplingsinnretning(2), 

16) «koplingspunkt» forbindelsespunktet mellom koplingen 

på en tilhenger og koplingen på en trekkvogn, 

17) «koplingens masse» massen av selve koplingen og de 

delene som er nødvendig for fastgjøring av koplingen til 

kjøretøyet, 

18) «største teknisk tillatte masse på koplingspunktet» 

a)  for en trekkvogn, massen tilsvarende største tillatte 

statiske vertikale belastning på koplingspunktet (verdi 

«S» eller «U») på en trekkvogn, på grunnlag av 

koplingens og trekkvognens konstruksjonsegenskaper,  

  

(1) EUT L 227 av 28.8.2010, s. 1. 

(2) EUT L 351 av 20.12.2008, s. 44. 
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b)  for en semitrailer, påhengsvogn eller en tilhenger med 

stivt drag, massen tilsvarende største tillatte statiske 

vertikale belastning (verdi «S» eller «U») som skal 

overføres av tilhengeren til trekkvognen på 

koplingspunktet, på grunnlag av koplingens og 

tilhengerens konstruksjonsegenskaper, 

19) «passasjerenes masse» en nominell masse avhengig av 

kjøretøygruppen multiplisert med antall sitteplasser, 

herunder, dersom slike finnes, sitteplasser til 

mannskapsmedlemmer, og antall ståplasser, ikke 

medregnet føreren, 

20) «førerens masse» en nominell masse på 75 kg på 

referansepunktet for førerens sitteplass, 

21) «nyttelastmasse» forskjellen mellom største teknisk tillatte 

totalmasse og masse i driftsferdig stand, pluss passasje-

renes masse og tilleggsutstyrets masse, 

22) «lengde» dimensjonene definert i nr. 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3 i 

standarden ISO 612:1978; denne definisjonen gjelder også 

for leddkjøretøyer som består av to eller flere seksjoner, 

23) «bredde» dimensjonene definert i nr. 6.2 i standard ISO 

612:1978, 

24) «høyde» dimensjonene definert i nr. 6.3 i standard ISO 

612:1978, 

25) «akselavstand» følgende: 

a)  dimensjonene nevnt i nr. 6.4.1 i standard ISO 

612:1978, 

b)  for en påhengsvogn med én aksel, den horisontale 

avstanden mellom koplingens vertikalakse og akselens 

midtpunkt, 

c)  for en påhengsvogn med mer enn én aksel, den 

horisontale avstanden mellom koplingens vertikalakse 

og den første akselens midtpunkt, 

26) «akselavstand (dersom flerakslet)» avstanden mellom to 

etterfølgende aksler nevnt i nr. 6.4 i standard ISO 

612:1978 for kjøretøyer med mer enn to aksler; dersom 

kjøretøyet er utstyrt med bare to aksler, eller dersom det 

dreier seg om en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger 

med stivt drag, menes med akselavstanden nevnt i  

nr. 6.4.2 i standard ISO 612:1978 «akselavstand» som 

definert i nr. 25), 

27) «sporvidde» avstanden nevnt i nr. 6.5 i standard ISO 

612:1978, 

28) «avstand mellom svingskive og bakaksel» avstanden 

nevnt i nr. 6.19.2 i standard ISO 612:1978, idet det tas 

hensyn til merknaden nevnt i nr. 6.19 i samme standard, 

29) «frigangsradius foran på semitrailer» den horisontale 

avstanden fra kingboltens akse til ethvert punkt på 

semitrailerens framside, 

30) «overheng foran» den horisontale avstanden mellom 

vertikalplanet som går gjennom den første akselen, eller 

kingbolten for en semitrailer, og kjøretøyets fremste 

punkt, 

31) «overheng bak» den horisontale avstanden mellom 

vertikalplanet som går gjennom den siste bakre akselen og 

kjøretøyets bakerste punkt; dersom kjøretøyet er utstyrt 

med en kopling som ikke kan fjernes, er kjøretøyets 

bakerste punkt koplingspunktet, 

32) «lasteflatens lengde» avstanden fra det fremste punktet 

innvendig til det bakerste punktet innvendig på 

lastearealet, målt horisontalt i kjøretøyets plan i 

lengderetningen, 

33) «svingradius bak» avstanden mellom det faktiske ytterste 

punktet som nås av kjøretøyets bakerste ende når det 

manøvreres under de forholdene som er angitt i avsnitt 7 i 

del B eller i avsnitt 6 i del C i vedlegg I til denne 

forordning, 

34) «akselløfter» en mekanisme montert på et kjøretøy for å 

heve akselen opp fra bakken og senke den ned på bakken, 

35) «løftbar aksel» en aksel som kan heves fra sin normale 

posisjon og senkes ned igjen ved hjelp av en akselløfter, 

36) «belastbar aksel» en aksel hvis belastning kan varieres 

uten at akselen heves ved hjelp av en akselløfter, 

37) «luftfjæring» et fjæringssystem der minst 75 % av 

fjæringseffekten forårsakes av luftfjæringen, 

38) «buss- eller turvognklasse» et sett kjøretøyer som definert 

i nr. 2.1.1 og 2.1.2 i UN-ECE-reglement nr. 107 – 

Ensartede bestemmelser om godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe M2 eller M3 med hensyn til deres allmenne 

konstruksjon(1),  

  

(1) EUT L 255 av 29.9.2010, s. 1. 
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39) «leddkjøretøy» et kjøretøy i gruppe M2 eller M3 som 

definert i nr. 2.1.3 i UN-ECE-reglement nr. 107, 

40) «udelelig last» en last som ikke kan deles opp i to eller 

flere laster med henblikk på veitransport uten urimelige 

kostnader eller fare for skade, og som på grunn av sine 

dimensjoner eller masse ikke kan transporteres av et 

kjøretøy hvis masser og dimensjoner er i samsvar med de 

gjeldende største tillatte masser og dimensjoner i en 

medlemsstat. 

Artikkel 3 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Produsenten skal for hver versjon innenfor en 

kjøretøytype, og uavhengig av etappen i kjøretøyets 

oppbygging, bestemme følgende masser: 

a)  Største teknisk tillatte totalmasse. 

b)  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

c)  Største teknisk tillatte trekkbare masse. 

d)  Største teknisk tillatte masse på akslene eller største teknisk 

tillatte masse på en akselgruppe. 

e)  Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet eller 

koplingspunktene, idet det tas hensyn til de tekniske 

egenskapene til koplingene som er montert eller kan 

monteres på kjøretøyet. 

2.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 1 skal 

produsenten ta hensyn til beste tekniske praksis og den beste 

tilgjengelige kunnskapen, for i så stor grad som mulig å 

redusere risikoene for mekanisk svikt, særlig svikt som skyldes 

materialtretthet, og for å unngå skade på veiinfrastrukturen. 

3.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 1 skal 

produsenten ta hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjons-

hastighet. 

Dersom produsenten har utstyrt kjøretøyet med en 

hastighetsbegrenser, skal høyeste konstruksjonshastighet være 

den faktiske hastigheten som hastighetsbegrenseren tillater. 

4.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 1 skal 

produsenten ikke pålegge restriksjoner på bruken av kjøretøyet, 

unntatt dem som gjelder dekkapasitet som kan justeres i 

henhold til den konstruksjonshastigheten som er tillatt i henhold 

til UN-ECE-reglement nr. 54 — Ensartede bestemmelser om 

godkjenning av luftfylte dekk for nyttekjøretøyer og deres 

tilhengere(1) og i avsnitt 5 i vedlegg II til kommisjons-

forordning (EU) nr. 458/2011(2). 

5.  For delvis oppbygde kjøretøyer, herunder kjøretøyer med 

understell og førerhus, som krever en ytterligere etappe i 

oppbyggingen, skal produsenten gi alle relevante opplysninger 

til produsenten på neste etappe, slik at kravene i denne 

forordning fortsatt er oppfylt. 

Med hensyn til første ledd skal produsenten angi plasseringen 

til tyngdepunktet for den massen som tilsvarer summen av 

belastningen. 

6.  Delvis oppbygde kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3 

som ikke er utstyrt med karosseri, skal konstrueres slik at 

produsenten på etterfølgende etappe kan oppfylle kravene i 

avsnitt 7 og 8 i del B og avsnitt 6 og 7 i del C i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Bestemmelser om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype 

med hensyn til masser og dimensjoner 

1.  Produsenten eller dennes representant skal framlegge for 

typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegod-

kjenning av en kjøretøytype med hensyn til masser og 

dimensjoner. 

2.  Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for 

opplysningsdokumentet som er angitt i del A i vedlegg V. 

3.  Med hensyn til beregninger av massens fordeling skal 

produsenten for hver tekniske konfigurasjon innenfor 

kjøretøytypen som bestemt av settet med verdier for de 

relevante punktene i vedlegg V gi typegodkjennings-

myndigheten de opplysningene som er nødvendige for å 

identifisere følgende masser: 

a)  Største teknisk tillatte totalmasse. 

b)  Største teknisk tillatte masse på akslene eller akselgruppen. 

c)  Største teknisk tillatte trekkbare masse. 

d)  Største teknisk tillatte masse på koplingspunktene.  

  

(1) EUT L 183 av 11.7.2008, s. 41. 

(2) EUT L 124 av 13.5.2011, s. 11. 
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e)  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

Opplysningene skal gis i tabellformat eller et annet 

hensiktsmessig format, etter avtale med typegodkjennings-

myndigheten. 

4.  Dersom tilleggsutstyret i betydelig grad påvirker 

kjøretøyets masser og dimensjoner, skal produsenten overfor 

den tekniske instansen angi plassering, masse og geometrisk 

posisjonen for tyngdepunktet i forhold til akslene på det 

tilleggsutstyret som kan monteres på kjøretøyet. 

5.  Som unntak fra nr. 4 kan produsenten, dersom 

tilleggsutstyret består av flere deler som befinner seg på 

forskjellige steder på kjøretøyet, overfor den tekniske instansen 

angi bare fordelingen av tilleggsutstyrets masse på akslene. 

6.  For akselgrupper skal produsenten angi lastfordelingen 

mellom akslene for den samlede massen på akselgruppen. 

Ved behov skal produsenten angi fordelingsformelen eller 

framlegge relevante diagrammer over fordelingen. 

7.  Dersom godkjenningsmyndigheten eller den tekniske 

instansen anser det nødvendig, kan de be produsenten om å 

stille et kjøretøy som er representativt for den typen som skal 

godkjennes, til rådighet for inspeksjon. 

8.  Kjøretøyprodusenten kan inngi til godkjennings-

myndigheten en søknad om å anse en fjæring som likeverdig 

med en luftfjæring. 

Typegodkjenningsmyndigheten skal anse en fjæring som 

likeverdig med en luftfjæring dersom kravene i vedlegg III er 

oppfylt. 

Dersom den tekniske instansen anerkjenner likeverdigheten, 

skal den framlegge en prøvingsrapport. Typegodkjennings-

myndigheten skal vedlegge prøvingsrapporten og en teknisk 

beskrivelse av fjæringen med EF-typegodkjenningsdokumentet. 

9.  Dersom kravene fastsatt i vedlegg I–IV til denne 

forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en 

typegodkjenning i samsvar med det nummereringssystemet som 

er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

En medlemsstat skal ikke tildele samme nummer til en annen 

kjøretøytype. 

10.  Ved anvendelse av nr. 9 skal typegodkjennings-

myndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument i 

samsvar med mønsteret som er angitt i del B i vedlegg V. 

11.  De tillatte avvikene nevnt i tillegg 2 til vedlegg I får 

anvendelse i henhold til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 5 

Største tillatte masser ved registrering / i bruk 

1.  Med hensyn til registrering og ibruktaking av kjøretøyer 

som er typegodkjent i henhold til denne forordning, skal 

nasjonale myndigheter for hver variant og versjon innenfor 

kjøretøytypen bestemme alle de følgende massene som er tillatt 

for innenlands trafikk eller internasjonal trafikk i henhold til 

direktiv 96/53/EF: 

a)  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk. 

b)  Største tillatte masse på akselen/akslene ved registrering / i 

bruk. 

c)  Største tillatte masse på akselgruppen ved registrering / i 

bruk. 

d)  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk. 

e)  Vogntogets største tillatte totalmasse ved registrering / i 

bruk. 

Nasjonale myndigheter skal fastsette framgangsmåten for 

bestemmelse av største tillatte masser ved registrering/i bruk 

nevnt i første ledd. De skal utpeke den vedkommende 

myndigheten som får ansvar for å bestemme disse massene, og 

de skal angi hvilke opplysninger som skal gis til nevnte 

vedkommende myndighet. 

2.  Største tillatte masser ved registrering / i bruk bestemt 

etter framgangsmåten nevnt i nr. 1 kan ikke overstige de største 

massene nevnt i artikkel 3 nr. 1. 

3.  Vedkommende myndighet skal rådføre seg med 

produsenten med hensyn til massens fordeling på akslene eller 

akselgruppen, for å sikre at kjøretøyets systemer fungerer slik 

de skal, særlig bremse- og styresystemet. 

4.  Ved bestemmelse av største tillatte masser ved 

registrering / i bruk skal nasjonale myndigheter sikre at kravene 

i rettsaktene oppført i vedlegg IV og vedlegg XI til direktiv 

2007/46/EF fortsatt er oppfylt.  
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5.  Dersom nasjonale myndigheter konkluderer med at 

kravene i en av rettsaktene oppført i vedlegg IV og vedlegg XI 

til direktiv 2007/46/EF, unntatt denne forordning, ikke lenger er 

oppfylt, skal de kreve at det gjennomføres nye prøvinger, og at 

en ny typegodkjenning eller en utvidelse, etter hva som er 

relevant, gis av typegodkjenningsmyndigheten som gav den 

første typegodkjenningen i henhold til den aktuelle rettsakten. 

Artikkel 6 

Unntak 

1.  Med forbehold for artikkel 4 nr. 3 i direktiv 96/53/EF kan 

det gis EF-typegodkjenning for kjøretøyer hvis dimensjoner 

overstiger de kravene i denne forordning som er beregnet på 

transport av udelelig last. I et slikt tilfelle skal typegod-

kjenningsdokumentet og samsvarssertifikatet tydelig angi at 

kjøretøyet utelukkende er beregnet på transport av udelelig last. 

2.  Medlemsstatene kan gi godkjenninger i henhold til 

artikkel 23 og 24 i direktiv 2007/46/EF for kjøretøyer som 

overstiger største tillatte dimensjoner angitt i nr. 1.1 i del B, C 

og D i vedlegg I til denne forordning. 

Typegodkjenninger i henhold til artikkel 23 i direktiv 

2007/46/EF skal overholde de mengdebegrensningene som er 

angitt i avsnitt 3 i del A i vedlegg XII til nevnte direktiv. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser 

1.  Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av 

kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og skal fortsette å gi 

utvidelser av godkjenninger som er gitt i henhold til 

bestemmelsene i direktiv 92/21/EØF og direktiv 97/27/EF. 

2.  Som unntak fra nr. 1 er EF-typegodkjenninger gitt i 

henhold til artikkel 7 i direktiv 97/27/EF ikke lenger gyldige på 

datoen nevnt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 661/2009. 

I samsvar med artikkel 27 i direktiv 2007/46/EF kan imidlertid 

medlemsstatene registrere og tillate salg eller ibruktaking av 

restkjøretøyer hvis EF-typegodkjenning ikke lenger er gyldig, 

dersom produsenten ber om det. 

3.  Fra 10. januar 2014 skal produsentene framlegge 

samsvarssertifikater som er i samsvar med denne forordning. 

Fram til 9. januar 2014 skal de angi kjøretøyets faktiske masse i 

post 52 i samsvarssertifikatet, med mindre det er angitt i en av 

de andre postene i samsvarssertifikatet. 

Artikkel 8 

Endringer i direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, III, IX og XVI til direktiv 2007/46/EF endres i 

samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

Vedlegg XII til direktiv 2007/46/EF erstattes med vedlegg VII 

til denne forordning. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse på nye kjøretøytyper som gis typegod-

kjenning fra 1. november 2012. 

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

TEKNISKE KRAV 

DEL A 

Kjøretøyer i gruppe M1 og N1 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde: 12,00 m. 

1.1.2.  Bredde: 

a) M1: 2,55 m. 

b) N1: 2,55 m. 

c) N1: 2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, som nevnt i 

tillegg 2 i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

1.1.3.  Høyde: 4,00 m. 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av lengde, bredde og høyde. 

2. Massens fordeling 

2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på akslene skal ikke være lavere enn kjøretøyets største teknisk 

tillatte totalmasse. 

2.2.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke være mindre enn kjøretøyets masse i driftsferdig 

stand pluss passasjerenes masse, tilleggsutstyrets masse og koplingens masse dersom den ikke er tatt med i 

massen i driftsferdig stand. 

2.3.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på hver aksel ikke overstige 

største teknisk tillatte masse på den akselen. 

2.4.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på forakselen ikke under noen 

omstendighet være mindre enn 30 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.4.1.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet, skal massen på forakselen ikke under noen omstendighet være mindre enn 20 % av 

kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.5.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med avtakbare seter, skal kontrollen utføres bare med største antall 

sitteplasser. 

2.6.  Ved kontroll av kravene fastsatt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4: 

a)  skal setene innstilles som foreskrevet i nr. 2.6.1, 

b)  skal passasjerenes masse, nyttelastmassen og tilleggsutstyrets masse fordeles som foreskrevet i  

nr. 2.6.2–2.6.4.2.3.  
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2.6.1.  Innstilling av seter 

2.6.1.1.  Seter som kan innstilles, skal skyves til bakerste posisjon. 

2.6.1.2.  Dersom det finnes andre muligheter til å stille inn setet (loddrett, i vinkel, seterygg osv.), skal de innstilte 

posisjonene være som angitt av kjøretøyprodusenten. 

2.6.1.3.  For seter med fjæring skal setet låses i den posisjonen som produsenten har angitt. 

2.6.2.  Fordeling av passasjerenes masse 

2.6.2.1.  Massen som representerer hver passasjer, skal være 75 kg. 

2.6.2.2.  Massen for hver passasjer skal være plassert på setets referansepunkt (dvs. setets «R-punkt»). 

2.6.2.3.  For spesialkjøretøyer får kravet i nr. 2.6.2.2 tilsvarende anvendelse (for eksempel massen av en skadet 

person på båre i en ambulanse). 

2.6.3.  Fordeling av tilleggsutstyrets masse 

2.6.3.1.  Tilleggsutstyrets masse skal fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

2.6.4.  Fordeling av nyttelastmasse 

2.6.4.1.  Kjøretøyer i gruppe M1 

2.6.4.1.1.  For kjøretøyer i gruppe M1 skal nyttelastmassen fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner etter 

avtale med den tekniske instansen. 

2.6.4.1.2.  For campingbiler skal minste nyttelastmasse (PM) oppfylle følgende krav: 

PM i kg ≥ 10 (n + L) 

der 

«n» er det største tillatte antall passasjerer pluss føreren, og 

«L» er kjøretøyets samlede lengde i meter. 

2.6.4.2.  Kjøretøyer i gruppe N1 

2.6.4.2.1.  For kjøretøyer med karosseri skal nyttelastmassen fordeles jevnt på lasteflaten. 

2.6.4.2.2.  For kjøretøyer uten karosseri (f.eks. understell med førerhus) skal produsenten angi de tillatte ytterpunktene 

for nyttelastmassens tyngdepunkt tillagt massen av utstyret beregnet på å romme lasten (f.eks. karosseri, 

tank osv.) (f. eks. fra 0,50 m til 1,30 m foran første bakaksel). 

2.6.4.2.3.  For kjøretøyer beregnet på å være utstyrt med svingskive skal produsenten angi minste og største avstand 

mellom svingskive og bakaksel. 

2.7.  Tilleggskrav dersom kjøretøyet er i stand til å trekke en tilhenger 

2.7.1.  Kravene nevnt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4 får anvendelse idet det tas hensyn til koplingens masse og største teknisk 

tillatte masse på koplingspunktet. 

2.7.2.  Med forbehold for kravene i nr. 2.4 kan største teknisk tillatte masse på bakakselen/bakakslene overskrides 

med høyst 15 %. 

2.7.2.1.  Dersom største teknisk tillatte masse på bakakselen/bakakslene overskrides med høyst 15 %, får kravene i 

nr. 5.2 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011(1) anvendelse.  

  

(1) EUT L 124 av 13.5.2011, s. 11. 
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2.7.2.2.  I de medlemsstatene der veitrafikklovgivningen tillater det, kan produsenten i et hensiktsmessig dokument, 

for eksempel bruksanvisning eller vedlikeholdshåndbok, angi at kjøretøyets største teknisk tillatte 

totalmasse kan overskrides med høyst 10 % eller 100 kg, avhengig av hvilken verdi som er lavest. 

Dette er tillatt bare dersom en tilhenger trekkes på de vilkårene som er angitt i nr. 2.7.2.1, forutsatt at 

kjørehastigheten er begrenset til 100 km/t eller lavere. 

3. Trekkbar masse og masse på koplingen 

3.1.  For største teknisk tillatte trekkbare masse får følgende krav anvendelse: 

3.1.1.  Tilhenger med driftsbremseanlegg 

3.1.1.1.  Kjøretøyets største teknisk tillatte trekkbare masse skal være den laveste av følgende verdier: 

a)  Den største teknisk tillatte trekkbare massen, basert på kjøretøyets konstruksjonsegenskaper og 

koplingens styrke. 

b)  Trekkvognens største teknisk tillatte totalmasse. 

c)  1,5 ganger trekkvognens største teknisk tillatte totalmasse for et terrenggående kjøretøy som definert i 

vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

3.1.1.2.  Den største teknisk tillatte trekkbare massen skal imidlertid ikke i noe tilfelle overstige 3500 kg. 

3.1.2.  Tilhenger uten driftsbremseanlegg 

3.1.2.1.  Den tillatte trekkbare massen skal være den laveste av følgende verdier: 

a)  Den største teknisk tillatte trekkbare massen, som er basert på kjøretøyets konstruksjonsegenskaper og 

koplingens styrke. 

b)  Halvparten av trekkvognens masse i driftsferdig stand. 

3.1.2.2.  Den største teknisk tillatte trekkbare massen skal ikke i noe tilfelle overstige 750 kg. 

3.2.  Den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet skal ikke være mindre enn 4 % av største tillatte 

trekkbare masse, og skal ikke være lavere enn 25 kg. 

3.3.  Produsenten skal i bruksanvisningen angi største teknisk tillatte masse på koplingspunktet, koplingens 

festepunkter på trekkvognen og største tillatte overheng bak for koplingspunktet. 

3.4.  Den største teknisk tillatte trekkbare massen skal ikke defineres ved å vise til antall passasjerer. 

4. Vogntogets masse 

Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke overstige summen av største teknisk tillatte 

totalmasse pluss største teknisk tillatte trekkbare masse. 

MC ≤ M + TM 

5. Bakkestartevne 

5.1.  Trekkvognen skal kunne starte vogntoget fem ganger på fem minutter i en stigning på minst 12 %. 

5.2.  For å kunne gjennomføre prøvingen beskrevet i nr. 5.1 skal trekkvognen og tilhengeren være lastet slik at 

det tilsvarer vogntogets største teknisk tillatte totalmasse.  
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DEL B 

Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde 

a)  Kjøretøyer med to aksler og én seksjon: 13,50 m 

b)  Kjøretøyer med tre eller flere aksler og én seksjon: 15,00 m 

c)  Leddkjøretøy 18,75 m 

1.1.2.  Bredde: 2,55 m 

1.1.3.  Høyde: 4,00 m 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av lengde, bredde og høyde. 

2. Massens fordeling for kjøretøyer med karosseri 

2.1.  Beregningsmetode 

Betegnelser:: 

«M» største teknisk tillatte totalmasse, 

«TM» største teknisk tillatte trekkbare masse, 

«MC» vogntogets største teknisk tillatte totalmasse, 

«mi» største teknisk tillatte totalmasse på enkelakselen «i», der «i» er et tall som varierer fra 1 til 

kjøretøyets samlede antall aksler, 

«mc» største teknisk tillatte masse på koplingspunktet, 

«μj» største teknisk tillatte masse på akselgruppen «j», der «j» er et tall som varierer fra 1 til det samlede 

antall enkelaksler eller akselgrupper. 

2.1.1.  Det skal foretas nødvendige beregninger for å sikre at kravene nedenfor oppfylles for hver kjøretøytypes 

tekniske konfigurasjon. 

2.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med belastbare aksler skal beregningene nedenfor foretas med akselfjæringen belastet 

slik den normalt er innrettet under drift. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på enkelakslene pluss summen av største teknisk tillatte masse på 

akselgruppene skal ikke være mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [mi + μj] 

2.2.2.  Kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes masse, massene av «WP» 

og «B» nevnt i nr. 2.2.3, pluss koplingens masse dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig stand, 

pluss største teknisk tillatte masse på koplingspunktet skal ikke overstige største teknisk tillatte totalmasse. 
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2.2.3.  Lastfordeling 

2.2.3.1.  Betegnelser: 

«P» antall sitteplasser, ikke medregnet fører og mannskapsmedlem(mer), 

«Q» massen til én passasjer i kg, 

«Qc» massen til ett mannskapsmedlem i kg, 

«S1» areal i m2 for stående passasjerer, 

«SP» antall stående passasjerer angitt av produsenten, 

«Ssp» nominelt areal for én stående passasjer i m2, 

«WP» antall rullestolplasser multiplisert med 250 kg, som er massen av én rullestol med bruker, 

«V» samlet volum for bagasjeplass i m3, herunder bagasjerom, bagasjehyller og skiboks, 

«B» største tillatte masse for bagasje i kg, angitt av produsenten, herunder største tillatte masse (B) som 

kan transporteres i en eventuell skiboks. 

2.2.3.2.  Massen Q og Qc for sittende passasjerer skal være plassert på setets referansepunkter (dvs. setets «R-

punkt»). 

2.2.3.3.  Massen som tilsvarer antallet SP for stående passasjerer av massen Q, skal være jevnt fordelt over den flaten 

som er til rådighet for stående passasjer S1. 

2.2.3.4.  Eventuelt skal massen WP være jevnt fordelt over hver rullestolplass. 

2.2.3.5.  En masse lik B (kg) skal være jevnt fordelt i bagasjerommene. 

2.2.3.6.  En masse lik B (kg) skal være plassert i skiboksens tyngdepunkt. 

2.2.3.7.  Den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet skal være plassert på det koplingspunktet hvis 

overheng bak er angitt av kjøretøyprodusenten. 

2.2.3.8.  Verdier for Q og Ssp 

Kjøretøyklasse Q (kg) Ssp (m2) 

Klasse I og A 68 0,125 m2 

Klasse II 71 0,15 m2 

Klasse III og B 71 Ikke relevant 

Massen for hvert mannskapsmedlem skal være 75 kg. 

2.2.3.9.  Antall stående passasjerer skal ikke overstige verdien S1/Ssp, der Ssp er nominelt areal fastsatt for én 

stående passasjer som angitt i tabellen i nr. 2.2.3.8. 

2.2.3.10.  Verdien for største tillatte masse for bagasjen skal være minst: B = 100 × V 

2.2.4.  Beregninger 

2.2.4.1.  Kravene i nr. 2.2.2 skal kontrolleres i alle konfigurasjoner for innvendig innretning. 

2.2.4.2.  I vilkårene angitt i nr. 2.2.3 skal massen på hver enkelaksel og hver akselgruppe ikke overstige den største 

teknisk tillatte massen på den akselen eller akselgruppen. 
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2.2.4.3.  For kjøretøyer der antall sitteplasser er variabelt, med et areal beregnet på stående passasjerer (S1) og utstyrt 

for transport av rullestoler, skal det for hvert av de nedenstående tilfellene kontrolleres at kravene i nr. 2.2.2 

og 2.2.4.2 er oppfylt, avhengig av hva det gjelder: 

a)  Med alle mulige seter opptatt, det resterende arealet for stående passasjerer opptatt (opp til 

kapasitetsgrensen for stående passasjerer fastsatt av produsenten, dersom denne nås) og, dersom det er 

plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt. 

b)  Med alle mulige arealer for stående passasjerer opptatt (opp til kapasitetsgrensen for stående passasjerer 

fastsatt av produsenten), alle resterende seter beregnet på sittende passasjerer opptatt og, dersom det er 

plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt. 

c)  Med alle mulige rullestolplasser opptatt, det resterende arealet for stående passasjerer opptatt (opp til 

kapasitetsgrensen for stående passasjerer fastsatt av produsenten, dersom denne nås) og alle resterende 

disponible seter opptatt. 

2.2.5.  Dersom kjøretøyet er lastet som angitt i nr. 2.2.2, skal massen som tilsvarer lasten på fremre styrende 

aksel/aksler, ikke under noen omstendighet være mindre enn 20 % av største teknisk tillatte totalmasse «M». 

2.2.6.  Dersom et kjøretøy skal typegodkjennes for mer enn én klasse, får kravene i avsnitt 2 anvendelse på hver 

klasse. 

3. Trekkapasitet 

3.1.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke overstige summen av største teknisk tillatte 

totalmasse pluss største teknisk tillatte trekkbare masse. 

MC ≤ M + TM 

3.2.  Den største teknisk tillatte trekkbare massen skal ikke overstige 3 500 kg. 

4. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet 

4.1.  Den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet skal være minst lik 4 % av dens største teknisk tillatte 

trekkbare masse, eller 25 kg, avhengig av hva som er størst. 

4.2.  Produsenten skal i brukerhåndboken angi vilkårene for festing av koplingen til motorvognen. 

4.2.1.  Dersom det er relevant, skal vilkårene nevnt i nr. 4.2 omfatte den største teknisk tillatte massen på 

trekkvognens koplingspunkt, største tillatte masse på koplingen, koplingens festepunkter og koplingens 

største tillatte overheng bak. 

5. Bakkestartevne 

5.1.  Kjøretøyer beregnet på å trekke en tilhenger skal kunne starte fem ganger på fem minutter i en stigning på 

minst 12 %. 

5.2.  For å kunne gjennomføre prøvingen beskrevet i nr. 5.1 skal trekkvognen og tilhengeren være lastet slik at 

det tilsvarer vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

6. Motoreffekt 

6.1.  Motoren skal ha en effekt på minst 5 kW per tonn av vogntogets største teknisk tillatte totalmasse, eller av 

enkeltkjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse dersom kjøretøyet ikke er konstruert for å trekke en 

tilhenger. 

6.2.  Motoreffekten skal måles i samsvar med rådsdirektiv 80/1269/EØF(1) eller UN-ECE-reglement nr. 85(2).  

  

(1) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. 

(2) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55. 
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7. Manøvreringsevne 

7.1.  Kjøretøyet skal kunne manøvrere til begge sider i en uavbrutt bane på 360° som vist i figur 1 i tillegg 3 til 

dette vedlegg, uten at noen av kjøretøyets ytterpunkter går utenfor den ytre sirkelen eller innenfor den indre 

sirkelen. 

7.1.1.  Prøvingen skal gjennomføres med kjøretøyet både ulastet (dvs. dets masse i driftsferdig stand) og lastet med 

største teknisk tillatte totalmasse. 

7.1.2.  Med hensyn til nr. 7.1 skal de delene som tillates å stikke ut utenfor kjøretøyets bredde nevnt i tillegg 1 til 

dette vedlegg, ikke tas i betraktning. 

7.2.  For kjøretøyer som er utstyrt med en belastbar aksel, får kravene i nr. 7.1 også anvendelse dersom den eller 

de belastbare akslene er i bruk. 

7.3.  Kravene i nr. 7.1 skal kontrolleres som følger: 

7.3.1.  Kjøretøyet skal manøvrere innenfor et sirkelformet område avgrenset av to konsentriske sirkler, der den ytre 

har en radius på 12,50 m og den indre en radius på 5,30 m. 

7.3.2.  Motorvognens fremste ytterpunkt skal følge omkretsen til den ytre sirkelen (figur 1 i tillegg 3 til dette 

vedlegg). 

8. Svingradius bak 

8.1.  Kjøretøy med én seksjon 

8.1.1.  Kjøretøyet skal prøves i samsvar med prøvingsmetoden for innkjøring beskrevet i nr. 8.1.2. 

8.1.2.  Prøvingsmetode for innkjøring 

Kjøretøyet skal stå stille, og ved å markere en linje på bakken skal det lages et vertikalt plan som tangerer 

siden av kjøretøyet og vender utover fra sirkelen. 

Kjøretøyet skal beveges fra en rett linje framover og inn i sirkelområdet beskrevet i figur 1, med forhjulene 

svingt slik at det fremste ytterpunktet følger omkretsen til den ytre sirkelen (se figur 2a i tillegg 3 til dette 

vedlegg). 

8.1.3.  Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand. 

8.1.4.  Største svingradius bak skal ikke overstige 0,60 m. 

8.2.  Kjøretøyer med to eller flere seksjoner 

8.2.1.  Kravene i nr. 8.1 får tilsvarende anvendelse med hensyn til kjøretøyer med to eller flere seksjoner. 

I dette tilfellet bringes de to eller flere stive seksjonene på linje med planet vist i figur 2b i tillegg 3 til dette 

vedlegg. 

DEL C 

Kjøretøyer i gruppe N2 og N3 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde: 12,00 m. 

1.1.2.  Bredde: 

a)  2,55 m for alle kjøretøyer. 

b)  2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, som nevnt i tillegg 

2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.  
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1.1.3.  Høyde: 4,00 m. 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av lengde, bredde og høyde. 

2. Massens fordeling for kjøretøyer med karosseri 

2.1.  Beregningsmetode 

Betegnelser: 

«M» største teknisk tillatte totalmasse, 

«TM» største teknisk tillatte trekkbare masse, 

«MC» vogntogets største teknisk tillatte totalmasse, 

«mi» største teknisk tillatte masse på enkelakselen «i», der «i» er et tall som varierer fra 1 til kjøretøyets 

samlede antall aksler, 

«mc» største teknisk tillatte masse på koplingspunktet, 

«μj» største teknisk tillatte masse på akselgruppen «j», der «j» er et tall som varierer fra 1 til det samlede 

antall enkelaksler eller akselgrupper. 

2.1.1.  Det skal foretas nødvendige beregninger for å sikre at kravene i nr. 2.2 og 2.3 oppfylles for hver 

kjøretøytypes tekniske konfigurasjon. 

2.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med belastbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med 

fjæringen for belastbare aksler slik den normalt er innrettet under drift. 

2.1.3.  For kjøretøyer utstyrt med løftbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med akslene 

senket. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på enkelakslene pluss summen av største teknisk tillatte masse på 

akselgruppene skal ikke være mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [mi + μj] 

2.2.2.  For hver akselgruppe betegnet «j» skal summen av største teknisk tillatte masse på dens aksler ikke være 

mindre enn største teknisk tillatte masse på akselgruppen. 

I tillegg skal hver av massene mi ikke være mindre enn den delen av μj som hviler på akselen «i» som 

bestemt av massens fordeling for den akselgruppen. 

2.3.  Særlige krav 

2.3.1.  Kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes masse, koplingens masse 

dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig stand, pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet skal ikke overstige kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.3.2.  Dersom kjøretøyet er lastet til dets største teknisk tillatte totalmasse, skal massen som er fordelt på en aksel 

«i» ikke overstige massen mi på den akselen, og massen på akselgruppen «j» skal ikke overstige massen μj.  
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2.3.3.  Kravene i nr. 2.3.2 skal oppfylles i følgende lastkonfigurasjoner: 

2.3.3.1.  Ensartet fordeling av nyttelastmasse: 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes 

masse på setets referansepunkter, koplingens masse (dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig 

stand), pluss største tillatte masse på koplingspunktet pluss nyttelastmassen jevnt fordelt på lastearealet. 

2.3.3.2.  Uensartet fordeling av nyttelastmasse: 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes 

masse på setets referansepunkter, koplingens masse (dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig 

stand), pluss største tillatte masse på koplingspunktet pluss nyttelastmassen plassert i samsvar med 

produsentens spesifikasjoner. 

For slike formål skal produsenten angi de ytterste tillatte posisjonene for tyngdepunktet for nyttelastens 

og/eller karosseriets og/eller utstyrets eller den innvendige innretningens masse (for eksempel fra 0,50 m til 

1,30 m foran første bakaksel). 

2.3.3.3.  Kombinasjon av ensartet og uensartet fordeling: 

Kravene i nr. 2.3.3.1 og 2.3.3.2 skal oppfylles samtidig. 

Eksempel: En lastebil med tipp (fordelt last) utstyrt med en ekstra kran (lokal last). 

2.3.3.4.  Masse overført med svingskive (trekkbil for semitrailer): 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes 

masse på setets referansepunkter, koplingens masse dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig 

stand, pluss største tillatte masse på svingskivens koplingspunkt plassert i samsvar med produsentens 

spesifikasjoner (minste og største avstand mellom svingskive og bakaksel). 

2.3.3.5.  Kravene i nr. 2.3.3.1 skal alltid være oppfylt dersom kjøretøyet har et flatt lasteareal. 

2.3.4.  Dersom kjøretøyet er lastet til dets største teknisk tillatte totalmasse, pluss koplingens masse dersom den 

ikke er medregnet i massen i driftsferdig stand, pluss største tillatte masse på koplingspunktet på en slik 

måte at største tillatte masse på bakerste akselgruppe (μ) eller største tillatte masse på bakakselen (m) er 

nådd, skal massen på fremre styrende aksel/aksler ikke være mindre enn 20 % av kjøretøyets største teknisk 

tillatte totalmasse. 

2.3.5.  Når det gjelder spesialkjøretøyer i gruppe N2 og N3, skal den tekniske instansen kontrollere at kravene i 

avsnitt 2 er oppfylt etter avtale med produsenten, idet det tas hensyn til kjøretøyets særlige konstruksjon (for 

eksempel mobile kraner). 

3. Trekkapasitet 

3.1.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke overstige summen av største teknisk tillatte 

totalmasse pluss største teknisk tillatte trekkbare masse. 

MC ≤ M + TM 

4. Bakkestartevne og klatreevne 

4.1.  Kjøretøyer som er beregnet på å trekke en tilhenger, og som er lastet til vogntogets største teknisk tillatte 

totalmasse, skal kunne starte fem ganger på fem minutter i en stigning på minst 12 %. 

4.2.  Når det gjelder klatreevne, skal terrenggående kjøretøyer prøves i henhold til de tekniske kravene i  

vedlegg II.  
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4.2.1.  Kravene i avsnitt 5 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF får også anvendelse. 

5. Motoreffekt 

5.1.  Kjøretøyer skal ha en motoreffekt på minst 5 kW per tonn av vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

5.1.1.  Når det gjelder en trekkbil, eller en trekkbil for semitrailer beregnet på transport av udelelig last, skal 

motoreffekten være minst 2 kW per tonn av vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

5.2.  Motoreffekten skal måles i samsvar med direktiv 80/1269/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 85. 

6. Manøvreringsevne 

6.1.  Kjøretøyet skal kunne manøvrere til begge sider i en uavbrutt bane på 360° som vist i figur 1 i tillegg 3 til 

dette vedlegg, uten at noen av kjøretøyets ytterpunkter går utenfor den ytre sirkelen eller innenfor den indre 

sirkelen. 

6.1.1.  Prøvingen skal gjennomføres med kjøretøyet både ulastet (dvs. dets masse i driftsferdig stand) og lastet med 

største teknisk tillatte totalmasse. 

6.1.2.  Med hensyn til nr. 6.1 skal de delene som tillates å stikke ut utenfor kjøretøyets bredde nevnt i tillegg 1 til 

dette vedlegg, ikke tas i betraktning. 

6.2.  For kjøretøyer utstyrt med akselløftere får kravene i nr. 6.1 anvendelse også på løftbare aksler i hevet 

posisjon og dersom de belastbare akslene er i bruk. 

6.3.  Kravene i nr. 6.1 skal kontrolleres som følger: 

6.3.1.  Kjøretøyet skal manøvrere innenfor et område avgrenset av to konsentriske sirkler, der den ytre har en 

radius på 12,50 m og den indre en radius på 5,30 m. 

6.3.2.  Motorvognens fremste ytterpunkt skal følge omkretsen til den ytre sirkelen (figur 1 i tillegg 3 til dette 

vedlegg). 

7. Største svingradius bak 

7.1.  Kjøretøyet skal prøves i samsvar med prøvingsmetoden for stillestående kjøretøyer beskrevet i nr. 7.1.1. 

7.1.1.  Prøvingsmetode for stillestående kjøretøyer 

7.1.1.2.  Kjøretøyet skal stå stille og ha sine fremre styrende hjul innrettet slik at dersom kjøretøyet beveger seg, skal 

dets ytterpunkt beskrive en sirkel med en radius på 12,50 m. 

Det skal lages et vertikalt plan som tangerer siden av kjøretøyet og vender utover fra sirkelen ved å markere 

en linje på bakken. 

Kjøretøyet skal bevege seg forover slik at det fremre ytterpunktet følger omkretsen av den ytre sirkelen med 

en radius på 12,50 m. 

7.2.  Største svingradius bak skal ikke overskride (se figur 3 i tillegg 3 til dette vedlegg): 

a)  0,80 m, 

b)  1,00 m dersom kjøretøyet er utstyrt med en akselløfter og akselen er løftet opp fra bakken, 

c)  1,00 m dersom den bakerste akselen er en styrende aksel.  
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DEL D 

Kjøretøyer i gruppe O 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde: 

a)  Tilhenger: 12,00 m med drag. 

b)  Semitrailer: 12,00 m pluss overheng foran. 

1.1.2.  Bredde: 

a)  2,55 m for alle kjøretøyer. 

b)  2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, som nevnt i tillegg 

2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

1.1.3.  Høyde: 4,00 m. 

1.1.4.  Frigangsradius foran på semitrailer: 2,04 m. 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Målingen av lengde, høyde og frigangsradius skal foretas dersom lasteflaten eller referanseflaten nevnt i 

nr. 1.2.1 annet ledd i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 55 er horisontal. 

Justerbare drag skal være horisontale og innrettes etter kjøretøyets senterlinje. De skal justeres til den mest 

forlengede horisontale innstillingen. 

1.4.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av dimensjonene nevnt i nr. 1.1. 

2. Massens fordeling for kjøretøyer med karosseri 

2.1.  Beregningsmetode 

Betegnelser: 

«M» største teknisk tillatte totalmasse, 

«m0» største teknisk tillatte masse på fremre koplingspunkt, 

«mi» største teknisk tillatte masse på akselen «i», der «i» er et tall som varierer fra 1 til kjøretøyets 

samlede antall aksler, 

«mc» største teknisk tillatte masse på bakre koplingspunkt, 

«μj» største teknisk tillatte masse på akselgruppen «j», der «j» er et tall som varierer fra 1 til det samlede 

antall enkelaksler eller akselgrupper. 

2.1.1.  Det skal foretas nødvendige beregninger for å sikre at kravene i nr. 2.2 og 2.3 oppfylles for hver 

kjøretøytypes tekniske konfigurasjon. 

2.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med belastbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med 

fjæringen for belastbare aksler slik den normalt er innrettet under drift.  
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2.1.3.  For kjøretøyer utstyrt med løftbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med akslene 

senket. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på fremre koplingspunkt pluss største teknisk tillatte masse på 

enkelakslene eller akselgruppen pluss største teknisk tillatte masse på bakre koplingspunkt skal ikke være 

mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [m0 + mi + μj + mc] 

2.2.2.  For hver akselgruppe betegnet «j» skal summen av massene mi på dens aksler ikke være mindre enn massen 

μj. 

I tillegg skal hver av massene mi ikke være mindre enn den delen av μj som hviler på akselen «i» som 

bestemt av massens fordeling for den akselgruppen. 

2.3.  Særlige krav 

2.3.1.  Kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet/koplingspunktene skal ikke overstige kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.3.2.  Dersom kjøretøyet er lastet til dets største teknisk tillatte totalmasse, skal massen som er fordelt på en 

enkelaksel «i» ikke overstige massen mi på den akselen, og heller ikke massen μj på akselgruppen eller 

største teknisk tillatte masse på koplingspunktet m0. 

2.3.3.  Kravene i nr. 2.3.2 skal oppfylles i følgende lastkonfigurasjoner: 

2.3.3.1.  Ensartet fordeling av nyttelastmasse 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse pluss nyttelastmas-

sen ensartet fordelt på lastearealet. 

2.3.3.2.  Uensartet fordeling av nyttelastmasse 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse pluss nyttelastmas-

sen plassert i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

For slike formål skal produsenten angi de ytterste tillatte posisjonene for tyngdepunktet for nyttelastens 

og/eller karosseriets og/eller utstyrets eller den innvendige innretningens masse (for eksempel fra 0,50 m til 

1,30 m foran første bakaksel). 

2.3.3.3.  Kombinasjon av ensartet og uensartet fordeling: 

Kravene i nr. 2.3.3.1 og 2.3.3.2 skal oppfylles samtidig. 

2.3.3.4.  Kravene i nr. 2.3.3.1 skal alltid være oppfylt dersom kjøretøyet har et flatt lasteareal. 

2.3.4.  Særlige krav til campingtilhengere 

2.3.4.1.  Minste nyttelastmasse (PM) skal oppfylle følgende krav: 

PM i kg ≥ 10 (n + L), der 

«n» er det største antall soveplasser og 

«L» er karosseriets samlede lengde som definert i nr. 6.1.2 i standard ISO 7237:1981. 
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3. Krav til manøvreringsevne 

3.1.  Tilhengere og semitrailere skal være konstruert slik at når de er koplet til en trekkvogn, skal vogntoget 

kunne manøvrere til begge sider i en uavbrutt bane på 360° som består av to konsentriske sirkler, der den 

ytre har en radius på 12,50 m og den indre en radius på 5,30 m, uten at noen av trekkvognens ytterpunkter 

går utenfor den ytre sirkelen eller noen av tilhengerens eller semitrailerens ytterpunkter går innenfor den 

indre sirkelen. 

3.2.  En semitrailer skal anses å oppfylle kravene i nr. 3.1 dersom dens referanseakselavstand «RWB» oppfyller 

følgende krav: 

RWB ≤ [(12,50 – 2,04)2 – (5,30 + ½ W)2]½ 

der: 

«RWB» er avstanden mellom kingboltens akse og senterlinjen for de ikke-styrende akslene, 

«W» er semitrailerens bredde. 

3.3.  Dersom én eller flere av de ikke-styrende akslene har en akselløfter, skal referanseakselavstanden med 

akselen senket eller hevet — avhengig av hvilken som er lengst — tas i betraktning. 

 ______  
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Tillegg 1 

Liste over innretninger og utstyr som ikke kreves tatt i betraktning ved bestemmelse av de ytre dimensjonene 

1.  Med forbehold for de ekstra restriksjonene som er fastsatt i tabellene nedenfor, kreves det ikke at de innretningene 

og det utstyret som er oppført i tabell I, II og III, tas i betraktning ved bestemmelse av de ytre dimensjonene dersom 

følgende krav er oppfylt: 

a)  Dersom flere innretninger er montert foran, skal deres samlede framspring ikke overstige 250 mm. 

b)  Samlet framspring av innretninger og utstyr skal sammen med kjøretøyets lengde ikke overstige 750 mm. 

c)  Unntatt speil skal samlet utspring av innretninger og utstyr sammen med kjøretøyets bredde ikke overstige 

100 mm. 

2.  Kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) får ikke anvendelse på innretninger for indirekte utsyn. 

Tabell I 

Kjøretøyets lengde 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Innretninger for indirekte utsyn som definert i 

nr. 2.1 i UN-ECE-reglement nr. 46(1) 

x x x x x x x x x x 

2. Vindusvisker- og vindusspylerinnretninger x x x x x x     

3. Utvendige solskjermer — — — — x x — — — — 

4. Frontvern typegodkjent i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 78/2009(2) 

x   x       

5. Stigtrinn og håndtak — x x x x x x x x x 

6. Kopling (dersom avtakbar) x x x x x x — — — — 

7. Ytterligere kopling bak på en tilhenger 

(dersom avtakbar) 

— — — — — — x x x x 

8. Sykkelstativ (avtakbart eller foldbart) x   x — — — — — — 

9. Heiseplattformer, atkomstramper eller 

lignende utstyr (når de ikke er i bruksstilling 

og ikke stikker ut mer enn 300 mm) forutsatt 

at kjøretøyets lastekapasitet ikke økes. 

x x x x x x x x x x 

10. Sikt- og deteksjonshjelpemidler, herunder 

radar 

— x x — x x x x x x 

11. Fjærende støtfangere og lignende utstyr — — — — x x x x x x 

12. Tollvesenets forseglingsinnretninger med 

tilhørende beskyttelse 

— — — x x x x x x x 
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Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

13. Fester for presenning/kapell, med tilhørende 

beskyttelse 

— — — x x x x x x x 

14. Lengdestopper for avtakbare karosserideler — — — — x x x x x x 

15. Strømavtakerstenger på elektrisk drevne 

kjøretøyer 

— — x — — — — — — — 

16. Kjennemerker foran og bak — x x — x x x x x x 

17. Valgfrie lykter som definert i avsnitt 2 i UN-

ECE-reglement nr. 48(3). 

x x x x x x x x x x 

18. Foldbare innretninger og foldbart utstyr 

konstruert for å redusere luftmotstand, forut-

satt at de ikke stikker ut bak mer enn 500 mm 

fra kjøretøyets ytterpunkt i lengderetningen og 

ikke øker lasteflatens lengde. 

Slike innretninger skal være konstruert slik at 

de kan foldes inn når kjøretøyet står stille, slik 

at største tillatte lengde ikke overskrides og de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til transport 

med ulike transportsystemer. 

— x x — x x — — x x 

(1) EUT L 177 av 10.7.2010, s. 211. 

(2) EUT L 35 av 4.2.2009, s. 1. 

(3) EUT L 135 av 23.5.2008, s. 1. 

Tabell II 

Kjøretøyets bredde 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Innretninger for indirekte utsyn som definert i 

nr. 2.1 i UN-ECE-reglement nr. 46 

x x x x x x x x x x 

2. Den bulende delen av dekksidene ved dekkets 

kontaktpunkt med veidekket 

x x x x x x x x x x 

3. Punkteringsvarslere — — x x x x x x x x 

4. Dekktrykkmålere — — x x x x x x x x 

5. Lykter for sidemarkeringslys x x x x x x x x x x 

6. Belysningsutstyr           

 6.1.  Lykter for toppmarkeringslys x x x x x x x x x x 

 6.2.  Refleksinnretninger på siden x x x x x x x x x x 

 6.3.  Lykter for retningslys x x x x x x x x x x 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/57 

 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

 6.4.  Lykter for markeringslys bak — — — — x x x x x x 

 6.5.  Lysanlegg for på- og avstigningsdør — x x — — — — — — — 

7. Atkomstramper, heiseplattformer og lignende 

utstyr (når de ikke er i bruk og forutsatt at de 

ikke stikker lenger ut fra kjøretøyets side enn 

10 mm, og at de hjørnene på overkjøringslem-

mene som peker framover eller bakover, er 

avrundet med en radius på minst 5 mm; 

kantene skal være avrundet med en radius på 

minst 2,5 mm). 

— x x — x x x x x x 

8. Løftbare sidestyringsinnretninger beregnet på 

bruk på styrte bussystemer, dersom de ikke er 

foldet inn. 

— — x — — — — — — — 

9. Foldbare stigtrinn når de er i foldet ut og 

kjøretøyet står stille 

x x x x x x x x x x 

10. Sikt- og deteksjonshjelpemidler, herunder 

radar 

— x x  x x x x x x 

11. Innretninger og utstyr særlig konstruert for å 

redusere luftmotstand, forutsatt at de ikke 

stikker ut mer enn 50 mm på hver side av 

kjøretøyets ytterpunkt i bredden og ikke øker 

lastekapasiteten. 

Slike innretninger skal være konstruert slik at 

de kan foldes inn når kjøretøyet står stille, slik 

at største tillatte bredde ikke overskrides og de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til transport 

med ulike transportsystemer. 

Dersom innretningene og utstyret er i bruk, 

skal kjøretøyets bredde ikke overstige 

2650 mm. 

— — — x x x x x x x 

12. Tollvesenets forseglingsinnretninger med 

tilhørende beskyttelse 

— — — x x x x x x x 

13. Fester for presenning/kapell, med tilhørende 

beskyttelse som ikke stikker ut mer enn 

20 mm når de er høyst 2,0 m over bakkenivå, 

og ikke mer enn 50 mm når de er mer enn  

2,0 m over bakkenivå. Kantene skal være 

avrundet med en radius på minst 2,5 mm. 

— — — x x x x x x x 

14. Utstikkende bøyelige deler i et avskjermings-

system nevnt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 109/2011(4) 

— — — — x x — — x x 

15. Bøyelige skvettskjermer som ikke omfattes av 

post 14 

— x x x x x x x x x 

16. Kjettinger x x x x x x x x x x 
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Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

17. Sikkerhetsrekkverk på kjøretøytransport-

kjøretøyer. 

Bare for kjøretøyer som er utformet og 

konstruert for å transportere minst to andre 

kjøretøyer, og der sikkerhetsrekkverkene er 

mer enn 2,0, men høyst 3,70 m fra bakken, og 

ikke stikker ut mer enn 50 mm fra kjøretøyets 

ytterpunkt på siden. 

Kjøretøyets bredde skal ikke overstige 

2650 mm. 

— — — — x x — — x x 

(1) EUT L 34 av 9.2.2011, s. 2. 

Tabell III 

Kjøretøyets høyde 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Radio- eller radionavigasjonsantenne x x x x x x x x x x 

2. Strømavtakere eller strømavtakerstenger i 

hevet stilling 

— — x — — — — — — — 

  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/59 

 

Tillegg 2 

Tillatte avvik for typegodkjenning og produksjonssamsvar 

1. Dimensjoner 

1.1.  Måling av samlet lengde, bredde og høyde skal foretas i samsvar med nr. 1.2 i del A–D i dette vedlegg. 

1.2.  Under den forutsetning at grensene angitt i nr. 1.1 i del A–D i dette vedlegg ikke overskrides, kan de faktiske 

dimensjonene avvike høyst 3 % fra dem som er angitt av produsenten. 

2. Masse i driftsferdig stand og kjøretøyets faktiske masse 

2.1.  Massen i driftsferdig stand skal kontrolleres ut fra den faktiske massen ved å veie kjøretøyet og trekke fra massen 

av det monterte tilleggsutstyret. Til dette formål skal vekten oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/23/EF(1). 

2.2.  Massen i driftsferdig stand bestemt i samsvar med kravene i nr. 2.1, kan avvike fra den nominelle verdien angitt i 

nr. 2.6 bokstav b) i vedlegg I, eller i del I avsnitt A eller B i vedlegg III til direktiv 2007/46/EF, eller i den 

relevante posten i samsvarssertifikatet med høyst: 

a)  3 % med hensyn til tillatte nedre og øvre avvik (= negative og positive avvik omkring angitt verdi) når det 

gjelder kjøretøyer i gruppe M, N og O, unntatt spesialkjøretøyer, 

b)  5 % med hensyn til tillatte nedre og øvre avvik (= negative og positive avvik omkring angitt verdi) når det 

gjelder spesialkjøretøyer, 

c)  5 % med hensyn til tillatte nedre og øvre avvik (= negative og positive avvik omkring angitt verdi) i henhold 

til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2007/46/EF. 

 ______  

  

  

(1) EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6. 
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Tillegg 3 

Figurer vedrørende krav til manøvreringsevne 

Figur 1 

Manøvreringsevne - sirkel r = 5,3 m R = 12,5 m 

 

Figur 2 

Metode for innkjøring for kjøretøyer i gruppe M2 og M3 

 
Figur 2a: 

svingradius bak (uleddede kjøretøyer) 

R = 12,5 m 

r = 5,3 m 

Umax ≤ 60 cm 

 
Figur 2b: 

svingradius bak (leddede kjøretøyer) 

R = 12,5 m 

r = 5,3 m 

Umax ≤ 60 cm 
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Figur 3 

Metode for stillestående kjøretøyer i gruppe N2 og N3 

 

 ______  
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VEDLEGG II 

TERRENGGÅENDE KJØRETØYERS KLATREEVNE 

1. Generelt 

1.1.  I dette vedlegg fastsettes tekniske krav for å kontrollere et kjøretøys klatreevne for å kunne gruppere det som 

terrenggående kjøretøy i samsvar med avsnitt 4 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

1.2.  Den tekniske instansen skal kontrollere om det ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet eller 

trekkbilen for semitrailer skal anses som et terrenggående kjøretøy i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II 

til direktiv 2007/46/EF. 

1.3.  For delvis oppbygde kjøretøyer skal denne kontrollen foretas bare på produsentens anmodning. 

2. Prøvingsvilkår 

2.1.  Kjøretøyets tilstand 

2.1.1.  Kjøretøyet skal være i slik stand som anbefalt av produsenten og være påmontert det utstyret som er nevnt i 

vedlegg I til direktiv 2007/46/EF. 

2.1.2.  Justering av bremser, clutch (eller tilsvarende), motor og girkasse skal gjøres i samsvar med produsentens 

anbefalinger med hensyn til bruk utenfor vanlig vei. 

2.1.3.  Dekkene skal være dekk som er anbefalt for terrengbruk. De skal ha en mønsterdybde som er minst 90 % av 

mønsterdybden på et nytt dekk. Dekktrykket skal justeres til den verdien som er anbefalt av dekkprodusenten. 

2.1.4.  Kjøretøyet skal være lastet med dets største teknisk tillatte totalmasse, og skal ha en lastfordeling som står i 

forhold til fordelingen av største masse på akslene som angitt av produsenten. 

For eksempel skal et kjøretøy på 7,5 tonn med en største masse på forakselen på 4 tonn og en største masse på 

bakakselen på 6 tonn, prøves med en masse på 3 tonn (40 %) på forakselen og 4,5 tonn (60 %) på bakakselen. 

2.2.  Testbanens tilstand 

2.2.1.  Testbanens overflate skal være tørr, og skal være av asfalt eller betong 

2.2.2.  Stigningen skal ha en kontinuerlig prosentvis helling på 25 % med en toleranse på + 3 % (θ = 14 grader). 

2.2.3.  Etter avtale med produsenten kan prøvingen foretas i en stigning som er større enn 25 %. Prøvingen skal utføres 

med største masser redusert i forhold til prøvingsvilkårene. 

 Disse vilkårene skal rapporteres. 

2.2.4.  Banens overflate skal ha en god friksjonskoeffisient. 

 Flatens indeks for sklimotstand («SRI») skal måles i samsvar med standarden CEN/TS 13036-2: 2010 Road and 

airfield surface characteristics – Test methods – Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement 

surface by use of dynamic measuring systems. 

 Gjennomsnittsverdien for SRI skal rapporteres. 

3. Prøvingsmetode 

3.1.  Kjøretøyet skal først plasseres på en horisontal flate. 

3.2.  Hjultrekk stilles inn for terrengkjøring. Det eller de innkoplede girene skal sikre en konstant hastighet. 

3.3.  Avsnitt 4 og 5 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF får anvendelse. 

 ______  
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VEDLEGG III 

VILKÅR FOR Å ANSE EN FJÆRING SOM LIKEVERDIG MED EN LUFTFJÆRING 

1.  I dette vedlegg fastsettes de tekniske vilkårene for å anse en fjæring som likeverdig med en luftfjæring for 

kjøretøyets drivaksel/drivaksler. 

2.  For at et fjæringssystem skal anses som likeverdig med et luftfjæringssystem, skal det oppfylle følgende krav: 

2.1.  Når massen som fjæres på en drivaksel eller en boggi, utsettes for en fri vertikal lavfrekvent svingning, skal 

frekvensen og dempningen som måles når fjæringen utsettes for maksimal belastning, ligge innenfor grensene 

definert i nr. 2.3–2.6. 

2.2.  Hver aksel skal være utstyrt med hydrauliske støtdempere. På en akselgruppe skal støtdemperne være slik 

plassert at akselgruppens svingninger reduseres til et minimum. 

2.3.  Det gjennomsnittlige dempingsforholdet Dm skal være over 20 % av den kritiske dempingen for en fjæring 

utstyrt med hydrauliske støtdempere som virker. 

2.4.  Dempingsforholdet Dr, der alle hydrauliske støtdempere er fjernet eller satt ut av drift, skal ikke overstige 50 % 

av Dm. 

2.5.  Frekvensen for massen som fjæres på drivakselen eller akselgruppen, skal ved fri vertikal svingning ikke være 

høyere enn 2,0 Hz. 

2.6.  Prøvingsmetodene for å måle frekvens og demping skal være fastsatt i nr. 3. 

3. Prøvingsmetode 

3.1. Frekvens og demping 

3.1.1.  Den frie svingningen av massen som fjæres, skal uttrykkes ved følgende ligning: 

M 

d2Z 

 + C  

dZ 

 + KZ = O 

dt2 dt 

 der 

«M»  er massen som fjæres (kg), 

«Z»  er den vertikale forskyvningen av massen som fjæres (m), 

«C»  er den samlede dempingskoeffisienten (N.s/m) og 

«K»  er den samlede vertikale stivheten mellom veidekket og massen som fjæres (N/m). 

3.1.2.  Svingningsfrekvensen («F» i Hz) av massen som fjæres, skal uttrykkes ved følgende ligning: 

F =  

1 

√ 

K  

–

  

C2 

2π M 4M2 

3.1.3.  Dempingen er kritisk når C = Co, 

 der: 

 Co = 2√(KM) 

 Dempingsforholdet uttrykt som en brøkdel av den kritiske dempingen er C/Co. 

3.1.4.  Ved fri svingning av massen som fjæres etter en plutselig belastningsendring, vil massens vertikale bevegelse 

følge en dempet sinuskurve (figur 2). Frekvensen kan bestemmes ved å måle tiden for så mange 

svingningssykluser som kan observeres. Dempingen kan bestemmes ved å måle høyden til svingningsutslag 

som følger etter hverandre i samme retning. 

3.1.5.  Dersom størrelsen på utslagene i første og andre svingningssyklus kalles A1 og A2, uttrykkes dempingsforholdet 

D ved følgende ligning: 

D =  

C 

 =  

1 

 ln 

A1 

Co 2π A2 

 der «ln» er den naturlige logaritmen av amplitudeforholdet.  
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3.2. Prøvingsmetode 

For ved prøving å bestemme dempingsforholdet Dm, dempingsforholdet Dr, dvs. dempingsforholdet uten 

hydrauliske støtdempere og fjæringsfrekvensen F skal det lastede kjøretøyet enten: 

a)  kjøres med lav hastighet (5 km/t ± 1 km/t) over et 80 mm høyt trinn med profilen vist i figur 1. Den 

transiente svingningen som skal undersøkes med hensyn til frekvens og demping, forekommer umiddelbart 

etter at hjulene på drivakselen har passert trinnet, 

b)  trykkes ned ved understellet slik at belastningen på drivakselen er en og en halv gang dens høyeste statiske 

verdi. Trykket på kjøretøyet fjernes plutselig, og den påfølgende svingningen undersøkes, 

c)  løftes opp ved understellet slik at massen som fjæres, løftes til 80 mm over drivakselen. Kjøretøyet frigjøres 

plutselig, og den påfølgende svingningen undersøkes, 

d)  gjøres til gjenstand for andre prøvingsmetoder, i den utstrekning produsenten har godtgjort overfor den 

tekniske instansen at de er likeverdige. 

3.3. Kjøretøyets prøvingsutstyr og lastforhold 

3.3.1.  Kjøretøyet skal være utstyrt med en avstandsgiver til måling av vertikal forskyvning, montert mellom drivaksel 

og understell umiddelbart over drivakselen. Ved avlesning av denne skal tidsintervallet mellom første og andre 

kompresjonstopp måles for derved å finne dempningen. 

 På akselgrupper med to drivaksler skal det monteres avstandsgivere til måling av vertikal forskyvning mellom 

hver drivaksel og understellet umiddelbart over drivakselen. 

3.3.2.  Dekkene skal være fylt til det trykket som produsenten anbefaler. 

3.3.3.  Prøvingen for kontroll av fjæringssystemenes likeverdighet skal foretas med den største teknisk tillatte masse på 

akselen eller akselgruppen, og likeverdigheten anses å omfatte samtlige masser som er mindre enn den. 

Figur 1 

Trinn for prøving av fjæring 

 

Figur 2 

Svingningskurve for transient demping 

 

 ______   

Kjøreretning 10–20 mm 
(radius) 

Tid 
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VEDLEGG IV 

TEKNISKE KRAV TIL MONTERING AV LØFTBARE ELLER BELASTBARE AKSLER PÅ 

KJØRETØYER 

1.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med én eller flere løftbare eller belastbare aksler, skal det sikres at største tillatte 

masse på enkelaksler eller akselgrupper ved registrering / i bruk ikke overskrides under normale kjøreforhold. For 

dette formål skal den eller de løftbare eller belastbare akslene kunne senkes til bakkenivå eller belastes automatisk 

dersom den eller de nærmeste akslene i akselgruppen eller motorvognens foraksel/foraksler er belastet til sin(e) 

største tillatte masse(r) ved registrering / i bruk. 

Dersom en løftbar aksel er i hevet posisjon, skal det sikres at massen på den eller de styrende akslene fortsatt er 

tilstrekkelig til å sikre sikker kjøring av kjøretøyet under alle omstendigheter. I forbindelse med dette skal 

kjøretøyprodusenten når det gjelder delvis oppbygde kjøretøyer, angi minste masse på styrende aksel/aksler. 

2.  Alle akselløftere som er montert på et kjøretøy, samt deres driftssystemer, skal være slik utformet og montert at 

de er beskyttet mot feilaktig bruk og ulovlige inngrep. 

3.  Krav til start av kjøretøyer på glatt underlag og til forbedring av deres manøvreringsevne 

3.1.  Som unntak fra kravene i nr. 1 og for å lette motorvogners eller vogntogs start på glatt underlag og å bedre 

dekkenes veigrep på slike underlag samt forbedre deres manøvreringsevne kan akselløfteren aktivere 

motorvognens eller semitrailerens løftbare eller belastbare aksel/aksler for å øke eller redusere massen på 

motorvognens drivaksel, på følgende vilkår: 

a)  Massen tilsvarende belastningen på hver av kjøretøyets aksler kan overstige medlemsstatens gjeldende største 

tillatte masse på akselen med høyst 30 %, så lenge den ikke overstiger verdien oppgitt av produsenten for 

dette særlige formål. 

b)  Massen tilsvarende restbelastningen på forakselen skal være større enn null (dvs. at for en bakre belastbar 

aksel med langt bakre overheng kan kjøretøyet ikke vippe opp). 

c)  Den eller de løftbare eller belastbare akslene skal kunne aktiveres bare med en særlig betjeningsinnretning. 

d)  Etter at kjøretøyet har startet og før det når en hastighet på over 30 km/t, skal akselen/akslene igjen senkes 

automatisk til bakkenivå eller belastes igjen. 

 ______  
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VEDLEGG V 

DEL A 

OPPLYSNINGSDOKUMENT 

MØNSTER SOM SKAL BRUKES 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn og tilhenger med hensyn til et kjøretøys masser 

og dimensjoner. 

Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den 

størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

0.  GENERELT 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  .............................................................................................................  

0.2.  Type:  ............................................................................................................................................................  

0.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................................................  

0.4.  Kjøretøygruppe(c):  ........................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ....................................................................................................................  

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r): ..................................................................................  

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...........................................................................  

1.  KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER 

1.1.  Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  .........................................................................  

1.2.  Målsatt tegning av hele kjøretøyet:  ...............................................................................................................  

1.3.  Antall aksler og hjul:  ....................................................................................................................................  

1.3.1.  Antall og plassering av aksler med tvillinghjul:  ...........................................................................................  

1.3.2.  Antall og plassering av styrende aksler:  .......................................................................................................  

1.3.3.  Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):  .................................................................................  

1.4.  Understell (dersom slikt forekommer) (oversiktstegning):  ...........................................................................  

1.7.  Førerhus (frambygd eller normalt)(e): ...........................................................................................................  

1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om tilhengeren er en 

semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ..............................................................  

1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ...............................   
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2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se eventuell tegning) 

2.1.  Akselavstand/-avstander (ved største belastning)(g1):  ..............................................................................  

2.1.1.  Kjøretøyer med to aksler  ..............................................................................................................................  

2.1.2.  Kjøretøyer med minst tre aksler 

2.1.2.1.  Avstand mellom etterfølgende aksler fra forreste til bakerste aksel: .............................................................  

2.1.2.2.  Samlet akselavstand:  ....................................................................................................................................  

2.2. Svingskive 

2.2.1.  For semitrailere 

2.2.1.1.  Avstand mellom kingboltens akse og bakerste punkt på semitraileren:  ........................................................  

2.2.1.2.  Største avstand mellom kingboltens akse og et tilfeldig punkt foran på semitraileren:  .................................  

2.2.1.3.  Referanseakselavstand for semitrailer (som påkrevd i nr. 3.2 i del D i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 1230/2012):  .............................................................................................................................................  

2.2.2.  For trekkvogner: 

2.2.2.1.  Avstand mellom svingskive og bakaksel (største og minste; for delvis oppbygde kjøretøyer angis tillatte 

verdier)(g2):  ...................................................................................................................................................  

2.3. Sporvidde(r) og akselbredde(r) 

2.3.1.  Sporvidde for hver styrende aksel(g4):  ..........................................................................................................  

2.3.2.  Sporvidde for alle andre aksler(g4):  ...............................................................................................................  

2.4. Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig) 

2.4.1.  For understell uten karosseri: 

2.4.1.1.  Lengde(g5):  ...................................................................................................................................................  

2.4.1.1.1.  Største tillatte lengde:  ...................................................................................................................................  

2.4.1.1.2.  Minste tillatte lengde:  ...................................................................................................................................  

2.4.1.1.3.  For tilhengere, største tillatte draglengde(g6):  ...............................................................................................  

2.4.1.2.  Bredde(g7):  ....................................................................................................................................................  

2.4.1.2.1.  Største tillatte bredde:  ...................................................................................................................................  

2.4.1.2.2.  Minste tillatte bredde:  ...................................................................................................................................  

2.4.1.3.  Høyde(g8) (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring):  ...........................  

2.4.1.4.  Overheng foran(g9):  ......................................................................................................................................  

2.4.1.4.1.  Frivinkel foran(g10)(4):  .............................  grader. 

2.4.1.5.  Overheng bak(g11):  ........................................................................................................................................  

2.4.1.5.1.  Frivinkel bak(g12)(4):  ................................  grader. 

2.4.1.5.2.  Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(g13):  ............................................................................   
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2.4.1.6.  Bakkeklaring (som definert i nr. 3.1.1 og 3.2.1 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF) 

2.4.1.6.1.  Mellom akslene:  ...........................................................................................................................................  

2.4.1.6.2.  Under forakselen/-akslene:  ...........................................................................................................................  

2.4.1.6.3.  Under bakakselen/-akslene:  ..........................................................................................................................  

2.4.1.8.  Plassering av karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger og/eller utstyr og/eller nyttelast 

(minste og største):  .......................................................................................................................................  

2.4.2.  For understell med karosseri 

2.4.2.1.  Lengde(g5):  ...................................................................................................................................................  

2.4.2.1.1.  Lasteflatens lengde:  ......................................................................................................................................  

2.4.2.2.  Bredde(g7):  ....................................................................................................................................................  

2.4.2.2.1.  Veggtykkelse (for et kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods):  ...................................  

2.4.2.3.  Høyde(g8) (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring):  ...........................  

2.4.2.4.  Overheng foran(g9):  ......................................................................................................................................  

2.4.2.4.1.  Frivinkel foran(g10)(4):  .............................  grader. 

2.4.2.5.  Overheng bak(g11):  ........................................................................................................................................  

2.4.2.5.1.  Frivinkel bak(g12)(4):  ................................  grader. 

2.4.2.5.2.  Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(g13):  ............................................................................  

2.4.2.6.  Bakkeklaring (som definert i nr. 3.1.1 og 3.2.1 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF)(4) 

2.4.2.6.1.  Mellom akslene:  ...........................................................................................................................................  

2.4.2.6.2.  Under forakselen/-akslene:  ...........................................................................................................................  

2.4.2.6.3.  Under bakakselen/-akslene:  ..........................................................................................................................  

2.4.2.8.  Plassering av nyttelastens tyngdepunkt (ved ikke-ensartet belastning):  ........................................................  

2.4.3.  For karosseri som er godkjent uten understell (kjøretøyer i gruppe M2 og M3) 

2.4.3.1.  Lengde(g5):  ...................................................................................................................................................  

2.4.3.2.  Bredde(g7):  ....................................................................................................................................................  

2.4.3.3.  Høyde(g8) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for fjæringer som kan høydejusteres, 

angis normal innstilling under kjøring):  .......................................................................................................  

2.5.  Minste masse på styrende aksel/aksler på delvis oppbygde kjøretøyer: … 

2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  ..........................................................................................................   
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2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, påhengsvogner eller tilhengere med stivt drag, 

massen på koplingspunktet:  ..........................................................................................................................  

a)  Minste og største for hver variant:  ..........................................................................................................  

2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (se definisjon nr. 5 i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012: ............................  

2.8.  Største teknisk tillatte totalmasse(i):  .........................................................................................................  

2.8.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, påhengsvogner eller tilhengere med stivt drag, 

belastningen på koplingspunktet:  .................................................................................................................  

2.9.  Største teknisk tillatte masse på hver aksel:  .............................................................................................  

2.10.  Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  .................................................................................  

2.11. Trekkvognens største teknisk tillatte trekkbare masse 

for: 

2.11.1.  Slepvogn:  .....................................................................................................................................................  

2.11.2.  Semitrailer:  ...................................................................................................................................................  

2.11.3.  Påhengsvogn:  ...............................................................................................................................................  

2.11.4.  Tilhenger med stivt drag: ..............................................................................................................................  

2.11.4.1.  Største forhold mellom koplingsoverheng(j) og akselavstand:  .....................................................................  

2.11.4.2.  Største V-verdi:  ...........  kN. 

2.11.5.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse:  ..............................................................................................  

2.11.6.  Største masse på ubremset tilhenger:  ............................................................................................................  

2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.1.  For en trekkvogn:  .........................................................................................................................................  

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag: .................................................................  

2.12.3.  Koplingens største tillatte masse (dersom den ikke monteres av produsenten):  ............................................  

2.16. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk(5):  ...................................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller påhengsvogn, 

beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere enn den største teknisk 

tillatte massen på koplingspunktet(5):  ...........................................................................................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk(5):  .........................................................  

2.16.4.  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk(5):  ..........................................................................  

2.16.5.  Vogntogets største tillatte masse ved registrering / i bruk(5):  .......................................................................   
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3.  MOTOR(k) 

3.1.  Motorprodusent:  ........................................................................................................................................  

3.2. Forbrenningsmotor 

3.2.1.8.  Største netto effekt(n)  ......  kW ved  ......  min-1 (oppgitt av produsenten) 

Merk: For formålene i denne forordning er det tillatt å vise til den motoren som har lavest effekt. 

3.3. Elektrisk motor 

3.3.1.1.  Største effekt over 1 time:  .......  kW 

3.4. Motor eller motorkombinasjon 

3.4.1.  Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

3.4.5.4.  Største effekt:  ...............  kW 

4.  KRAFTOVERFØRING(p) 

4.1.  Tegning av kraftoverføringssystemet(4):  ..................................................................................................  

5.  AKSLER 

5.1.  Beskrivelse av hver aksel:  ............................................................................................................................  

5.2.  Merke:  ..........................................................................................................................................................  

5.3.  Type:  ............................................................................................................................................................  

5.4.  Plassering av løftbare aksler:  ........................................................................................................................  

5.5.  Plassering av belastbare aksler:  ....................................................................................................................  

6.  FJÆRING 

6.1.  Oversiktstegning av fjæringssystemet:  .........................................................................................................  

6.2.  Fjæringstype og -utforming for hver enkelt aksel, akselgruppe eller hvert enkelt hjul:  ................................  

6.2.3.  Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(1) 

6.2.3.1.  Fjæring av drivaksel/-aksler tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1) 

6.2.3.2.  Frekvens og demping av svingningene i massen som fjæres:  .......................................................................  

6.2.4.  Luftfjæring for aksel/aksler som ikke er drivaksel: ja/nei(1) 

6.2.4.1.  Fjæring av aksel/aksler som ikke er drivaksel, tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1) 

6.2.4.2.  Frekvens og demping av svingningene i massen som fjæres:  .......................................................................  

6.3.  Fordeling av massen mellom akslene som er en del av akselgruppen (vis med relevant diagram ved behov): 

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

6.6.  Dekk og hjul 

6.6.1.  Dekk-/hjulkombinasjoner(er)(r) 

a)  For dekk angis 

i)  dimensjonsbetegnelse:  .....................................................................................................................   
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ii)  indeks for belastningskapasitet:  .......................................................................................................  

iii)  symbol for hastighetskategori:  .........................................................................................................  

6.6.1.1.  Aksler 

6.6.1.1.1.  Aksel 1:  ........................................................................................................................................................  

6.6.1.1.2.  Aksel 2:  ........................................................................................................................................................  

osv. 

9.  KAROSSERI 

9.1.  Type karosseri i henhold til kodene i del C i vedlegg II:  ..............................................................................  

9.10.3.  Seter 

9.10.3.1.  Antall sitteplasser(s):  ....................................................................................................................................  

9.10.3.1.1.  Plassering og innretning:  ..............................................................................................................................  

9.10.3.5.  Koordinater for eller tegning av R-punktet(t) 

9.10.3.5.1.  Førersete:  ......................................................................................................................................................  

9.10.3.5.2.  Øvrige sitteplasser:  .......................................................................................................................................  

9.25.  Innretninger beregnet på å redusere luftmotstand 

9.25.1.  Tegning og beskrivelse av innretningen 

11.  FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE 

11.1.  Klasse og type for den/de kopling(ene) som er montert eller skal monteres:  ................................................  

11.2.  Kjennetegn for D, U, S og V for den/de kopling(ene) som er montert, eller minste kjennetegn for D, U, S 

og V for den/de kopling(ene) som skal monteres:  ................................................................................  daN 

13.  SÆRLIGE BESTEMMELSER OM BUSSER OG TURVOGNER 

13.1.  Kjøretøyklasse: Klasse I / Klasse II / Klasse III / Klasse A / Klasse B(1) 

13.2.  Passasjerareal (m2) 

13.2.1.  I alt (S0):  .......................................................................................................................................................  

13.2.2.  Øvre etasje (S0a)(1):  ......................................................................................................................................  

13.2.3.  Nedre etasje (S0b)(1):  .....................................................................................................................................  

13.2.4.  For stående passasjerer (S1):  .........................................................................................................................  

13.3.  Antall passasjerer (sittende og stående) 

13.3.1.  I alt (N): ........................................................................................................................................................  

13.3.2.  Øvre etasje (Na)(1):  .......................................................................................................................................  

13.3.3.  Nedre etasje (Nb)(1):  .....................................................................................................................................  

13.4.  Antall sitteplasser for passasjerer 

13.4.1.  I alt (A): ........................................................................................................................................................  



Nr. 40/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

13.4.2.  Øvre etasje (Aa)(1):  .......................................................................................................................................  

13.4.3.  Nedre etasje (Ab)(1):  .....................................................................................................................................  

13.4.4.  For kjøretøyer i gruppe M2 og M3, antall rullestolplasser:  ............................................................................  

13.7.  Bagasjerommets volum (m3):  .......................................................................................................................  

13.12.  Tegning med dimensjoner som viser innvendig innretning med hensyn til sitteplasser, areal for ståplasser, 

rullestolbrukere, bagasjerom medregnet bagasjehyller og skiboks dersom slike finnes 

Forklarende merknader 

(1)  Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder). 

(4)  Bare når det gjelder definisjonen av terrenggående kjøretøyer. 

(5)  Angis på en slik måte at den faktiske verdien for hver av kjøretøytypens tekniske konfigurasjoner klart framgår. 

(7)  Tilleggsutstyr som påvirker kjøretøyets dimensjoner, skal angis. 

(b)  Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet som 

omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(c)  Gruppert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II. 

(e)  «Frambygd førerhus» i henhold til definisjonen i nr. 2.7 i vedlegg I til rådsdirektiv 74/297/EØF(1). 

(1)  EFT L 165 av 20.6.1974, s. 16. 

(f)  Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser. 

(g)  ISO-standard 612:1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions. 

(g1)  — Definisjon nr. 6.4. 

(g2)  — Definisjon nr. 6.19.2. 

(g3)  — Definisjon nr. 6.20. 

(g4)  — Definisjon nr. 6.5. 

(g5)  — Definisjon nr. 6.1 og for andre kjøretøyer enn dem i gruppe M 1. Når det gjelder tilhengere, skal lengden angis som nevnt i 

definisjon nr. 6.1.2 i ISO-standard 612:1978. 

(g6)  — Definisjon nr. 6.17. 

(g7)  — Definisjon nr. 6.2 og for andre kjøretøyer enn de i gruppe M 1. 

(g8)  — Definisjon nr. 6.3 og for andre kjøretøyer enn de i gruppe M 1. 

(g9)  — Definisjon nr. 6.6. 

(g10)  — Definisjon nr. 6.10. 

(g11)  — Definisjon nr. 6.7. 

(g12)  — Definisjon nr. 6.11. 

(g13)  — Definisjon nr. 6.18.1. 

(g14)  — Definisjon nr. 6.9. 

(h)  Førerens masse settes til 75 kg. Væskesystemene (unntatt beholdere til spillvann, som må være tomme) skal fylles til 100 % av 

produsentens angitte volum. Opplysningene nevnt i nr. 2.6 bokstav a) og 2.6.1 bokstav a) trenger ikke å oppgis for kjøretøygruppe 

N2, N3, M2, M3, O3 og O4. 

(i)  For tilhengere eller semitrailere og for kjøretøyer tilkoplet tilhenger eller semitrailer, som påfører koplingen eller svingskiven en 

betydelig vertikal belastning, skal denne belastningen, dividert med standard tyngdeakselerasjon, inngå i største teknisk tillatte 

totalmasse. 

(j)  «Koplingsoverheng» er den vannrette avstanden mellom koplingen for påhengsvogn og bakakselens/bakakslenes midtlinje. 

(k)  For kjøretøyer som kan gå på enten bensin, diesel osv., eller også i kombinasjon med et annet drivstoff, skal punktene gjentas. For 

ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal produsenten oppgi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt her. 

(l)  Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter. 

(n)  Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1269/EØF(1). 

(1)  EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. 

(o)  Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1268/EØF(1). 

(1)  EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36. 

(p)  De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås. 

(r)  For dekk i kategori Z som skal monteres på kjøretøyer med hastighet over 300 km/t, skal tilsvarende opplysninger framlegges. 

(s)  Det angitte antallet sitteplasser gjelder når kjøretøyet er i bevegelse. Et alternativ kan angis når innredningen kan endres. 

(t)  Med «R-punkt» eller «setets referansepunkt» menes et punkt som er definert av kjøretøyprodusenten for hver sitteplass ved hjelp 

av det tredimensjonale referansesystemet i vedlegg III til direktiv 77/649/EØF(1). 

(1)  EFT L 267 av 19.10.1977, s. 1.   
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DEL B 

EF-typegodkjenningsdokument 

MØNSTER 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens 

stempel 

Melding om: 

—  EF-typegodkjenning(1) 

 

av en kjøretøytype med hensyn til masser og dimensjoner —  utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

—  nektelse av EF-typegodkjenning(1) 

—  tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)   

i henhold til forordning (EU) nr. …/…, 

EF-typegodkjenningsnummer: 

Begrunnelse for utvidelse: 

AVSNITT I 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn): 

0.2.  Type: 

0.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): 

0.4.  Kjøretøygruppe(2): 

0.5.  Produsentens firma og adresse: 

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r): 

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: 

AVSNITT II 

1.  Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse 

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene: 

3.  Prøvingsrapportens dato: 

4.  Prøvingsrapportens nummer: 

5.  Eventuelle merknader: 

6.  Sted: 

7.  Dato: 

8.  Underskrift: 

Vedlegg:  1)  Opplysningspakke (alle sider må være påført typegodkjenningsmyndighetens stempel) 

2)  Prøvingsrapport 

3)  For kjøretøyer som er utstyrt med fjæring som anses som likeverdig med luftfjæring, 

prøvingsrapporten og den tekniske beskrivelsen av fjæringssystemet 

 ______   
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Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

Merknader 

1.  Kjøretøyet er typegodkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i denne forordning (dvs. kjøretøyets ytre dimensjon 

overskrider de største dimensjonene nevnt i del A, B, C eller D i vedlegg I): … ja/nei(1) 

2.  Kjøretøyet er utstyrt med luftfjæring: …… ja/nei(1) 

3.  Kjøretøyet er utstyrt med fjæring som anses som likeverdig med luftfjæring: … ja/nei(1) 

4.  Kjøretøyet oppfyller kravene til terrenggående kjøretøyer: … ja/nei(1) 

  

Forklaring: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2)  Som definert i vedlegg II avsnitt A. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Endringer i vedlegg I, III, IX og XVI til direktiv 2007/46/EF 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 0.5 skal lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  .......................................................................................................... » 

b)  Nr. 1.9 skal lyde: 

«1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om tilhengeren 

er en semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ............................................ » 

c)  Nytt nr. 1.10 skal lyde: 

«1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ..................... » 

d)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se ev. tegning)» 

e)  Nr. 2.1.1.1, 2.1.1.1.1 og 2.1.1.1.2 erstattes med følgende: 

«2.1.2.  Kjøretøyer med minst tre aksler 

2.1.2.1.  Avstand mellom etterfølgende aksler fra forreste til bakerste aksel:  .....................................................  

2.1.2.2.  Samlet akselavstand:  .......................................................................................................................... » 

f)  Nr. 2.5 og 2.5.1 erstattes med følgende: 

«2.5.  Minste masse på styrende aksel/aksler på delvis oppbygde kjøretøyer: 

 ............................................................................................................................................................ » 

g)  Nr. 2.6 og 2.6.1 erstattes med følgende: 

«2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  ..................................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ............................................................................  

2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, påhengsvogner eller tilhengere med stivt 

drag, massen på koplingspunktet:  .........................................................................................................  

a)  Minste og største for hver variant:  ..................................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  .......................................................................... » 

h)  Nytt nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (se definisjon nr. 5 i artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1230/2012(*)):  ................................................................................................................................  

  

(*) EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31.» 

i)  Nr. 2.10 skal lyde: 

«2.10.  Teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  .................................................................................. » 

j)  Nr. 2.11 skal lyde: 

«2.11 Trekkvognens største teknisk tillatte trekkbare masse 

for:» 

k)  Nr. 2.11.4 skal lyde: 

«2.11.4.  Tilhenger med stivt drag:  .................................................................................................................... »  
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l)  Nr. 2.11.5 skal lyde: 

«2.11.5  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse(3):  ................................................................................ » 

m)  Nr. 2.12, 2.12.1 og 2.12.2 skal lyde: 

«2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.1.  For en trekkvogn:  .................................................................................................................................  

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag:  ....................................................... » 

n)  Nr. 2.16-2.16.5 skal lyde: 

«2.16. Største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk:  ...............................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller 

påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere enn 

den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet:  ...........................................................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:  .....................................................  

2.16.4.  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk:  ......................................................................  

2.16.5.  Vogntogets største tillatte masse ved registrering / i bruk:  ................................................................. » 

o)  Nytt nr. 13.12 skal lyde: 

«13.12.  Tegning med dimensjoner som viser innvendig innretning med hensyn til sitteplasser, areal for 

ståplasser, rullestolbrukere, bagasjerom medregnet bagasjehyller og skiboks dersom slike finnes» 

p)  I de forklarende merknadene gjøres følgende endringer: 

i)  Ny merknad(7) skal lyde: 

«(7)  Tilleggsutstyr som påvirker kjøretøyets dimensjoner, skal angis.» 

ii)  Merknad (h) skal lyde: 

«(h)  Førerens masse settes til 75 kg. 

Væskesystemene (unntatt beholdere til spillvann, som må være tomme) skal fylles til 100 % av 

produsentens angitte volum. 

Opplysningene nevnt i nr. 2.6 bokstav b) og 2.6.1 bokstav b) trenger ikke å oppgis for kjøretøygruppe 

N2, N3, M2, M3, O3 og O4.» 

2)  I del I i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 0.5 skal lyde: 

«0.5  Produsentens firma og adresse:  ................................................................................................. » 

ii) Nye nr. 1.9 og 1.10 skal lyde: 

«1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om 

tilhengeren er en semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ..................  

1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ............ » 

iii) Nr. 2 skal lyde: 

«2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se ev. tegning)» 

iv) Nytt nr. 2.5 skal lyde: 

«2.5.  Minste masse på styrende aksel/aksler på delvis oppbygde kjøretøyer:  ............................. »  
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v) Nr. 2.6 og 2.6.1 skal lyde: 

«2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ...................................................................  

2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, tilhengere med stivt drag eller 

påhengsvogner, massen på koplingen: 

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ................................................................. » 

vi) Nytt nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (som definert i nr. 5 i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012):  ..... » 

vii) Nr. 2.10 skal lyde: 

«2.10.  Teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  ......................................................................... » 

viii) Nr. 2.11 skal lyde: 

«2.11 Trekkvognens største teknisk tillatte trekkbare masse 

for:» 

ix) Nr. 2.11.4 skal lyde: 

«2.11.4.  Tilhenger med stivt drag:  .......................................................................................................... » 

x) Nr. 2.11.5 skal lyde: 

«2.11.5.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse(3):  ....................................................................... » 

xi) Nr. 2.12, 2.12.1 og 2.12.2 skal lyde: 

«2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.1.  For en trekkvogn:  ........................................................................................................................  

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag:  ............................................. » 

xii) Nr. 2.16–2.16.5 skal lyde: 

«2.16. Største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk:  ......................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller 

påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er 

lavere enn den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet:  ..............................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:  ............................................  

2.16.4.  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk:  .............................................................  

2.16.5.  Vogntogets største tillatte masse ved registrering / i bruk:  ........................................................ » 

b)  I avsnitt B gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 0.5 skal lyde: 

«0.5  Produsentens firma og adresse:  ................................................................................................. » 

ii) Nye nr. 1.9 og 1.10 skal lyde: 

«1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om 

tilhengeren er en semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ..................  

1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ............ » 

iii) Nr. 2 skal lyde: 

«2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se ev. tegning)»  
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iv) Nr. 2.6 og 2.6.1 erstattes med følgende: 

«2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ...................................................................  

2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, tilhengere med stivt drag eller 

påhengsvogner, massen på koplingen:  ........................................................................................  

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ................................................................. » 

v) Nytt nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (som definert i nr. 5 i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012:  ...... » 

vi) Nr. 2.10 skal lyde: 

«2.10.  Teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  ......................................................................... » 

vii) Nr. 2.12 og 2.12.2 skal lyde: 

«2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag:  ............................................. » 

viii) Nr. 2.16–2.16.3 skal lyde: 

«2.16. Største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk:  ......................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller 

påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er 

lavere enn den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet:  ..............................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:  .......................................... » 

ix) Nr. 2.16.5 utgår. 

3.  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I «Modell A1 — Side 1 – Ferdigoppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ » 

b)  I «Modell A2 — Side 1 – Ferdigoppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier – [År] – [Løpenummer] - EF-

samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ » 

c)  I «Modell B — Side 1 – Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  .............................................................................................................. » 

d)  I «Modell C1 — Side 1 – Delvis oppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ » 

e)  I «Modell C2 — Side 1 – Delvis oppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier – [År] – [Løpenummer] - EF-

samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ »  
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f)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

g)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

h)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

i)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

j)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

k)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

l)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

m)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

n)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

o)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

p)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

q)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

r)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 

lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

s)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 

13.2 lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

t)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O3 og O4 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 

lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

u)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 
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v)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

w)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

x)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

y)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

z)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

aa)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14)  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ab)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ac)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14)  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ad)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O3 og O4 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14)  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ae)  i «Forklarende merknader til vedlegg IX» strykes merknad (f). 

4.  I vedlegg XVI gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 44 settes inn på listen over rettsakter: 

«44.  Forordning (EU) nr. 1230/2012» 

b)  Nytt nr. 44 settes inn i tillegg 2 

 Henvisning til rettsakt Tillegg og nr. Særlige vilkår 

«44. Kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1230/2012 

Vedlegg I del B avsnitt 7 og 8 a)  Kontroll av samsvar med 

kravene til manøvreringsevne, 

herunder manøvreringsevne til 

kjøretøyer utstyrt med løftbare 

eller belastbare aksler 

Vedlegg I del C avsnitt 6 og 7 b)  Måling av største svingradius 

bak» 
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VEDLEGG VII 

«VEDLEGG XII 

BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER OG RESTKJØRETØYER 

A.  BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER 

1.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i Den europeiske union i henhold til 

artikkel 22, kan ikke overstige tallet angitt nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M1 1 000 

M2, M3 0 

N1 0 

N2, N3 0 

O1, O2 0 

O3, O4 0 

2.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat i henhold til 

artikkel 23, skal fastsettes av medlemsstaten, men skal ikke overstige tallet nedenfor for den aktuelle 

kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M1 75 

M2, M3 250 

N1 500 

N2, N3 250 

O1, O2 500 

O3, O4 250 

3.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat i henhold til 

artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012, skal fastsettes av hver enkelt medlemsstat, men skal ikke overstige 

tallet nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M2, M3 1 000 

N2, N3 1 200 

O3, O4 2 000 

B.  BEGRENSNINGER FOR RESTKJØRETØYER 

Det største antallet ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som kan tas i bruk i hver medlemsstat i 

henhold til framgangsmåten for «restkjøretøyer», skal begrenses på en av følgende måter som den enkelte medlemsstat 

kan velge: 

1.  Det største antall kjøretøyer av én eller flere typer kan for kjøretøyer i gruppe M1 ikke overstige 10 %, og kan for 

alle andre grupper ikke overstige 30 % av kjøretøyene av alle aktuelle typer som er tatt i bruk i medlemsstaten i 

løpet av det foregående året.  
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Dersom henholdsvis 10 % og 30 % utgjør mindre enn 100 kjøretøyer, kan medlemsstaten tillate at høyst  

100 kjøretøyer tas i bruk. 

2.  Kjøretøyer av en gitt type skal bestå bare av dem som på eller etter produksjonsdatoen har fått utstedt et gyldig 

samsvarssertifikat som var gyldig i minst tre måneder etter utstedelsesdatoen, men som senere er blitt ugyldig som 

følge av at en rettsakt er trådt i kraft.» 

 ____________  
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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(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det viktigste målet med standardisering er å fastsette 

frivillige tekniske spesifikasjoner eller kvalitets-

spesifikasjoner som nåværende eller framtidige 

produkter, produksjonsprosesser eller tjenester kan være 

i samsvar med. Standardisering kan gjelde ulike 

aspekter, som for eksempel standardisering av 

forskjellige kvaliteter eller størrelser for et bestemt 

produkt, eller tekniske spesifikasjoner på produkt- eller 

tjenestemarkeder der kompatibilitet og samvirkingsevne 

med andre produkter eller systemer er vesentlige. 

2) Europeisk standardisering organiseres av og for de 

berørte partene på grunnlag av nasjonal representasjon 

(Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og 

Den europeiske komité for elektroteknisk standardise-

ring (CENELEC) og direkte deltaking (Det europeiske 

standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon 

(ETSI)), og bygger på de prinsippene som Verdens 

handelsorganisasjon (WTO) har anerkjent innen 

standardisering, det vil si sammenheng, innsyn, åpenhet, 

enighet, frivillig anvendelse, uavhengighet fra særinter-

esser, og effektivitet (nedenfor kalt grunnprinsippene).  

I henhold til grunnprinsippene er det viktig at alle 

relevante berørte parter, herunder offentlige 

myndigheter og små og mellomstore bedrifter («SMB»), 

på en hensiktsmessig måte trekkes inn i det nasjonale og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 14.11.2012,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 12. 

(1) EUT C 376 av 22.12.2011, s. 69. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. september 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 4. oktober 2012. 

europeiske standardiseringsarbeidet. Nasjonale 

standardiseringsorganer bør også oppmuntre til og legge 

til rette for de berørte partenes deltaking. 

3) Europeisk standardisering bidrar dessuten til å forbedre 

foretakenes konkurranseevne ved å fremme særlig fritt 

varebytte og fri bevegelighet for tjenester, samvirkings-

evne mellom nett, kommunikasjonsmidler, teknologisk 

utvikling og nyskaping. Europeisk standardisering 

styrker europeisk næringslivs samlede konkurranseevne, 

særlig når den fastsettes i samarbeid med de interna-

sjonale standardiseringsorganene, det vil si Den 

internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO), Den 

internasjonale elektrotekniske standardiseringsorgani-

sasjon (IEC) og Den internasjonale teleunion (ITU). 

Standarder har betydelige positive økonomiske 

virkninger, for eksempel ved at de fremmer det 

økonomiske utbyttet på det indre marked og utviklingen 

av nye og bedre produkter eller markeder samt bedre 

forsyningsvilkår. Standarder øker vanligvis konkurran-

sen og senker produksjons- og salgskostnadene og 

gavner dermed økonomien som helhet, og forbrukerne i 

særdeleshet. Standarder kan opprettholde og forbedre 

kvaliteten, gi opplysninger og sikre samvirkingsevne og 

kompatibilitet, og dermed øke sikkerheten og verdien 

for forbrukerne. 

4) Europeiske standarder vedtas av de europeiske 

standardiseringsorganisasjonene, det vil si CEN, 

CENELEC og ETSI. 

5) Europeiske standarder spiller en svært viktig rolle i det 

indre marked, for eksempel ved bruk av harmoniserte 

standarder ved formodning om samsvar for produkter 

som skal gjøres tilgjengelig på markedet, med de 

vesentlige kravene til disse produktene som er fastsatt i 

Unionens relevante harmoniseringsregelverk. Disse 

kravene bør være nøyaktig fastsatt for å unngå 

misforståelser hos europeiske standardise-

ringsorganisasjoner. 

6) Standardisering spiller en stadig viktigere rolle i 

internasjonal handel og for åpning av markeder. 

Unionen bør bestrebe seg på å fremme samarbeid 

mellom europeiske standardiseringsorganisasjoner og 

internasjonale standardiseringsorganer. Unionen bør 

også fremme tosidige metoder med tredjestater for å 

samordne standardiseringsarbeidet og fremme euro-

peiske standarder, for eksempel i forbindelse med 

forhandling av avtaler eller ved utsending av 

standardiseringssakkyndige til tredjestater. Videre bør 

Unionen oppmuntre til kontakt mellom europeiske 

2022/EØS/40/16 
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standardiseringsorganisasjoner og private fora og 

konsortier, samtidig som den europeiske standardise-

ringens forrang opprettholdes. 

7) Europeisk standardisering omfattes av en særskilt 

rettslig ramme som består av tre ulike rettsakter, nemlig 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av  

22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 

standarder og tekniske forskrifter samt regler for 

informasjonssamfunnstjenester(1), europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF av 24. oktober 2006 

om finansiering av europeisk standardisering(2) og 

rådsvedtak 87/95/EØF av 22. desember 1986 om 

standardisering på sektorene informasjonsteknologi og 

telekommunikasjon(3). Den nåværende rettslige rammen 

er imidlertid ikke lenger ajourført med den utviklingen 

som har funnet sted innen europeisk standardisering de 

seneste tiårene. Den nåværende rettslige rammen bør 

derfor forenkles og tilpasses for å dekke nye aspekter 

ved standardisering som avspeiler den seneste 

utviklingen og framtidige utfordringer innen europeisk 

standardisering. Dette gjelder særlig den tiltakende 

utviklingen av standarder for tjenester og utviklingen av 

andre standardiseringspublikasjoner enn formelle 

standarder. 

8) Både europaparlamentsresolusjon av 21. oktober 2010 

om framtiden for europeisk standardisering(4) og 

rapporten fra ekspertgruppen for revisjon av den 

europeiske standardiseringsordningen (Express) av 

februar 2010 med tittelen «Standardization for a 

competitive and innovative Europe: a vision for 2020», 

inneholder en rekke viktige strategiske anbefalinger for 

revisjonen av den europeiske standardiseringsordningen. 

9) For å sikre at standarder og standardisering skal være 

effektive politiske redskaper for Unionen, er det 

nødvendig å ha en virkningsfull og effektiv standardise-

ringsordning som gir en fleksibel og åpen plattform for 

å oppnå enighet mellom alle deltakerne, og som er 

økonomisk levedyktig. 

10) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 

12. desember 2006 om tjenester i det indre marked(5) 

fastsettes alminnelige bestemmelser som skal legge til 

rette for utøvelsen av etableringsadgangen for tjeneste-

ytere og den frie bevegelighet for tjenester, samtidig 

som det opprettholdes en høy kvalitet på tjenestene. Det 

forplikter medlemsstatene til i samarbeid med 

Kommisjonen å oppmuntre til utvikling av frivillige 

europeiske standarder for å gjøre tjenester som ytes av 

tjenesteytere i ulike medlemsstater, framlegging av 

opplysninger til mottakere og tjenestenes kvalitet mer 

forenlige. Direktiv 98/34/EF får imidlertid bare 

anvendelse på produkter, mens standarder for tjenester 

  

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

(2) EUT L 315 av 15.11.2006, s. 9. 

(3) EFT L 36 av 7.2.1987, s. 31. 

(4) EUT C 70 E av 8.3.2012, s. 56. 

(5) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 

ikke uttrykkelig er omfattet av dette. Det blir dessuten 

stadig mindre relevant å skille mellom tjenester og 

produkter i virkeliggjøringen av det indre marked.  

I praksis er det ikke alltid mulig å skille klart mellom 

standarder for produkter og standarder for tjenester. 

Mange standarder for produkter har en tjenestebe-

standdel, mens standarder for tjenester ofte også delvis 

gjelder produkter. Det er derfor nødvendig å tilpasse den 

nåværende rettslige rammen til de nye omstendighetene 

ved å utvide den rettslige rammens virkeområde til 

standarder for tjenester. 

11) Standarder for tjenester er som andre standarder 

frivillige og bør være markedsbaserte. Behovene til 

markedsdeltakere og berørte parter som direkte eller 

indirekte berøres av slike standarder, bør ha forrang. 

Standardene bør også ta hensyn til offentlighetens 

interesse og bygge på grunnprinsippene, herunder 

enighet. Standardene bør først og fremst fokusere på 

tjenester knyttet til produkter og prosesser. 

12) Den rettslige rammen som gjør det mulig for Kommi-

sjonen å be én eller flere europeiske standardise-

ringsorganisasjoner om å utarbeide en europeisk 

standard eller en europeisk standardiseringspublikasjon 

for tjenester, bør anvendes idet kompetansefordelingen 

mellom Unionen og medlemsstatene som fastsatt i 

traktatene, fullt ut overholdes. Dette gjelder særlig 

artikkel 14, 151, 152, 153, 165, 166 og 168 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og 

protokoll (nr. 26) om tjenester av allmenn interesse som 

er vedlagt traktaten om Den europeiske union (TEU) og 

TEUV, hvorav det følger at medlemsstatene har 

enekompetanse til å fastsette grunnprinsippene for sine 

trygdeordninger, helsetjenester og sin yrkesrettede 

opplæring, og til å utforme rammevilkårene for å 

forvalte, finansiere, organisere og yte de tjenestene som 

utføres innenfor disse ordningene, herunder – med 

forbehold for artikkel 168 nr. 4 i TEUV og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 

7. september 2005 om godkjenning av yrkeskva-

lifikasjoner(6) – fastsettelsen av de kravene, kvalitets- 

og sikkerhetsstandardene som gjelder for disse. Kommi-

sjonen bør ikke i form av en slik anmodning påvirke 

retten til å forhandle fram, inngå og håndheve 

tariffavtaler og retten til å gjennomføre faglige aksjoner 

i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis som 

overholder unionsretten. 

13) De europeiske standardiseringsorganisasjonene omfattes 

av konkurranseretten i den grad de kan anses å være et 

foretak eller en sammenslutning av foretak i henhold til 

artikkel 101 og 102 i TEUV.  

  

(6) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 
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14) Innenfor Unionen vedtas nasjonale standarder av 

nasjonale standardiseringsorganer, noe som kan føre til 

motstridende standarder og tekniske hindringer i det 

indre marked. Det er derfor nødvendig for det indre 

marked og for effektiviteten av standardiseringen i 

Unionen å bekrefte den nåværende regelmessige 

utvekslingen av opplysninger mellom de nasjonale 

standardiseringsorganene, de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene og Kommisjonen om deres 

pågående og framtidige standardiseringsvirksomhet, 

samt bekrefte det prinsippet om karensperiode som 

gjelder for de nasjonale standardiseringsorganene 

innenfor rammen av de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene, som fastsetter tilbaketrekkingen 

av nasjonale standarder etter offentliggjøringen av en ny 

europeisk standard. De nasjonale standardise-

ringsorganene og europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene bør også overholde bestemmelsene om 

utveksling av opplysninger i vedlegg 3 til avtalen om 

tekniske handelshindringer(1). 

15) Medlemsstatenes forpliktelse til å melde sine nasjonale 

standardiseringsorganer til Kommisjonen bør ikke 

innebære krav om vedtakelse av særlig nasjonal lovgiv-

ning for anerkjennelse av disse organene. 

16) Den regelmessige utvekslingen av opplysninger mellom 

nasjonale standardiseringsorganer, europeiske 

standardiseringsorganisasjoner og Kommisjonen bør 

ikke hindre nasjonale standardiseringsorganer i å 

oppfylle andre krav og forpliktelser, herunder særlig i 

henhold til vedlegg 3 til avtalen om tekniske 

handelshindringer. 

17) Representasjonen av samfunnsmessige interesser og 

samfunnets berørte parter i europeisk standardise-

ringsvirksomhet viser til det arbeidet som utføres av 

organisasjoner og parter som representerer interesser av 

større samfunnsmessig relevans, for eksempel miljø-, 

forbruker- eller arbeidstakerinteresser. Representasjonen 

av arbeidstakerinteresser og arbeidstakere som er 

berørte parter i europeisk standardiseringsvirksomhet, 

viser derimot særlig til det arbeidet som utføres av 

organisasjoner og parter som representerer arbeids-

takernes grunnleggende rettigheter, for eksempel 

fagforeninger. 

18) For å framskynde beslutningsprosessen bør nasjonale 

standardiseringsorganer og europeiske standardise-

ringsorganisasjoner fremme tilgjengeligheten av 

opplysninger om sin virksomhet gjennom tiltak for bruk 

av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

innenfor deres respektive standardiseringsordninger, for 

eksempel ved å stille en lett anvendelig, direktekoplet 

samrådsordning til rådighet for alle relevante berørte 

  

(1) Godkjent ved rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om 

inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på områder som 

faller inn under dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd i 

Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger (1986–1994) 

(EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1). 

parter for innsending av merknader til forslag til 

standarder, og ved å organisere virtuelle møter for 

tekniske komiteer, herunder ved hjelp av nett- eller 

videokonferanser. 

19) Standarder kan bidra i Unionens politiske arbeid med 

viktige samfunnsmessige utfordringer som klimaend-

ringer, bærekraftig bruk av ressurser, nyskaping, en 

aldrende befolkning, integrering av funksjonshemmede 

personer, forbrukervern, arbeidstakeres sikkerhet og 

arbeidsvilkår. Ved å være en drivkraft for utviklingen av 

europeiske eller internasjonale standarder for varer og 

teknikker på de voksende markedene innenfor disse 

områdene, vil Unionen kunne skape et konkurransefor-

trinn for sine foretak og fremme handelen, særlig for 

SMB-er som utgjør en stor del av de europeiske 

foretakene. 

20) Standarder er viktige redskaper for foretakenes kon-

kurranseevne og særlig SMB-enes konkurranseevne, og 

sistnevntes deltaking i standardiseringsarbeidet er viktig 

for den teknologiske utviklingen i Unionen. Det er 

derfor nødvendig at rammen for standardiseringen 

oppmuntrer SMB-er til å delta aktivt og bidra med sine 

nyskapende, teknologiske løsninger i standardise-

ringsarbeidet. Dette omfatter å forbedre sin deltaking på 

nasjonalt plan, der de kan få en større virkning på grunn 

av lavere kostnader og fravær av språkbarrierer. Denne 

forordning bør derfor forbedre SMB-enes representasjon 

og deltaking i både nasjonale og europeiske tekniske 

komiteer og bør lette deres faktiske tilgang og 

kjennskap til standarder. 

21) Europeiske standarder er av avgjørende betydning for 

SMB-ers konkurranseevne, men disse foretakene er i 

visse sammenhenger underrepresentert i europeisk 

standardiseringsvirksomhet. Denne forordning bør 

derfor oppmuntre til og legge til rette for en passende 

representasjon og deltaking av SMB-er i det europeiske 

standardiseringsarbeidet gjennom en enhet som rent 

faktisk er i kontakt med og behørig representativ for 

SMB-er og organisasjoner som representerer SMB-er på 

nasjonalt plan. 

22) Standarder kan ha en bred virkning på samfunnet, særlig 

med hensyn til borgernes sikkerhet og velferd, 

netteffektiviteten, miljøet, arbeidstakernes sikkerhet og 

arbeidsvilkår, tilgjengelighet og andre områder for 

offentlig politikk. Det er derfor nødvendig å sikre at 

rollen til og bidraget fra samfunnets berørte parter ved 

utviklingen av standarder styrkes gjennom økt støtte til 

organisasjoner som representerer forbrukerne, miljøet 

og samfunnsinteressene. 

23) De europeiske standardiseringsorganisasjonenes for-

pliktelse til å oppmuntre til og legge til rette for 

representasjon og faktisk deltaking av alle relevante 

berørte parter innebærer ikke noen stemmerett for disse 

berørte partene, med mindre en slik stemmerett er 

fastsatt i de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonenes interne forretningsorden.  
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24) Den europeiske standardiseringsordningen bør også fullt 

ut ta hensyn til De forente nasjoners konvensjon om 

rettighetene til funksjonshemmede personer(1). Det er 

derfor viktig at organisasjoner som representerer 

forbrukernes interesser, i tilstrekkelig grad representerer 

og trekker inn funksjonshemmede personers interesser. 

Dessuten bør funksjonshemmede personers deltaking i 

standardiseringsarbeidet støttes med alle tilgjengelige 

midler. 

25) Som følge av betydningen av standardisering som et 

redskap for å støtte Unionens regelverk og politikk, og 

med henblikk på å unngå innvendinger mot harmoni-

serte standarder i etterkant og endringer av disse, er det 

viktig at myndighetene deltar i standardiseringen på alle 

trinn i utviklingen av disse standardene der de kan 

trekkes inn, og særlig på områder som er omfattet av 

Unionens harmoniseringsregelverk for produkter. 

26) Standarder bør ta hensyn til miljøvirkninger i hele 

produktets og tjenestens livssyklus. Viktige og offentlig 

tilgjengelige redskaper for å vurdere slike virkninger 

gjennom hele livssyklusen er blitt utviklet av Det felles 

forskningssenter (FFS) under Kommisjonen. Denne 

forordning bør dermed sikre at FFS kan spille en aktiv 

rolle i den europeiske standardiseringsordningen. 

27) Levedyktigheten av samarbeidet mellom Kommisjonen 

og den europeiske standardiseringsordningen er 

avhengig av en nøye planlegging av framtidige anmod-

ninger om å utvikle standarder. Denne planleggingen vil 

kunne forbedres, særlig gjennom bidrag fra berørte 

parter, herunder de nasjonale markedstil-

synsmyndighetene, ved å innføre ordninger for å samle 

inn uttalelser og ved å gjøre utvekslingen av 

opplysninger lettere mellom alle berørte parter. 

Ettersom direktiv 98/34/EF allerede gir mulighet til å be 

de europeiske standardiseringsorganisasjonene om å 

utvikle europeiske standarder, er det hensiktsmessig å 

opprette en bedre og åpnere planlegging i form av et 

årlig arbeidsprogram som bør inneholde en oversikt 

over alle anmodninger om standarder som Kommi-

sjonen har til hensikt å framsette for de europeiske 

standardiseringsorganisasjonene. Det er nødvendig å 

sikre en høy grad av samarbeid mellom europeiske 

standardiseringsorganisasjoner og europeiske interesse-

organisasjoner som mottar finansiell støtte fra Unionen i 

samsvar med denne forordning, og Kommisjonen i 

forbindelse med opprettelsen av Unionens årlige 

arbeidsprogram for standardisering og ved utarbeidin-

gen av anmodninger om standarder for å analysere 

markedsrelevansen av det foreslåtte emnet og de 

politiske målene som lovgiveren har fastsatt, samt for å 

  

(1) Godkjent ved rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 

om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners 

konvensjon om funksjonshemmede personers rettigheter (EUT L 

23 av 27.1.2010, s. 35). 

gjøre det mulig for de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene å svare raskere på framsatte 

anmodninger om standardiseringsvirksomhet. 

28) Før Kommisjonen forelegger en sak som gjelder 

anmodninger om europeiske standarder eller europeiske 

standardiseringspublikasjoner, eller innvendinger mot 

en harmonisert standard for den komiteen som er 

nedsatt ved denne forordning, bør den rådspørre 

medlemsstatenes sakkyndige, for eksempel ved å trekke 

inn komiteer som er nedsatt ved tilsvarende unions-

regelverk, eller ved andre former for samråd med 

sektoreksperter dersom slike komiteer ikke finnes. 

29) I flere direktiver som harmoniserer vilkårene for 

markedsføring av produkter, angis det at Kommisjonen 

kan be om at de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene vedtar harmoniserte standarder som kan 

anvendes som grunnlag for å anse at produktene er i 

samsvar med gjeldende vesentlige krav. Mange av disse 

direktivene inneholder imidlertid en lang rekke 

bestemmelser om innvendinger mot disse standardene 

når disse ikke, eller ikke helt, dekker alle gjeldende 

krav. Ulike bestemmelser som fører til usikkerhet for 

markedsdeltakere og europeiske standardiseringsorgani-

sasjoner, finnes særlig i rådsdirektiv 89/686/EØF av 

21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover om personlig verneutstyr(2), rådsdirektiv 

93/15/EØF av 5. april 1993 om harmonisering av 

bestemmelsene om markedsføring av og kontroll med 

eksplosive varer til sivil bruk(3), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikrings-

systemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser(4), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF av  

16. juni 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om lystfartøyer(5), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/16/EF av 29. juni 1995 om tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning om heiser(6), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF av  

29. mai 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om trykkutstyr(7), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/22/EF av 31. mars 2004 om måle-

instrumenter(8), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/23/EF av 23. mai 2007 om markedsføring av 

pyrotekniske artikler(9), europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/23/EF av 23. april 2009 om 

  

(2) EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18. 

(3) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(4) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1. 

(5) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15. 

(6) EFT L 213 av 7.9.1995, s. 1. 

(7) EFT L 181 av 9.7.1997, s. 1. 

(8) EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1. 

(9) EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1. 
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ikke-automatiske vekter(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/105/EF av 16. september 2009 om 

enkle trykkbeholdere(2). Det er derfor nødvendig i 

denne forordning å trekke inn den ensartede fram-

gangsmåten som er fastsatt i europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en 

felles ramme for markedsføring av produkter(3), la de 

relevante bestemmelsene i disse direktivene utgå og gi 

Europaparlamentet retten til å komme med innvendinger 

mot en harmonisert standard i samsvar med denne 

forordning. 

30) Offentlige myndigheter bør gjøre best mulig bruk av 

hele utvalget av relevante tekniske spesifikasjoner ved 

innkjøp av maskin- og programvare samt informasjons-

teknologitjenester, for eksempel ved å velge tekniske 

spesifikasjoner som kan anvendes av alle berørte 

leverandører, for dermed å sikre større konkurranse og 

nedsatt risiko for å bli låst fast til bestemte systemer.  

I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 

31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 

tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 

transport og posttjenester(4), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om sam-

ordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige 

bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige 

varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting(5), 

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, vare-

kontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet(6) og kommisjonsforordning (EF, 

Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finans-

reglementet som får anvendelse på De europeiske 

fellesskaps alminnelige budsjett(7), fastsettes det at 

tekniske spesifikasjoner ved offentlige innkjøp bør 

formuleres med henvisning til nasjonale standarder som 

gjennomfører europeiske standarder, europeiske 

tekniske godkjenninger, felles tekniske spesifikasjoner, 

internasjonale standarder, andre tekniske referanse-

systemer som er opprettet av en europeisk standardise-

ringsorganisasjon, eller dersom disse ikke finnes, til 

nasjonale standarder, nasjonale tekniske godkjenninger 

eller nasjonale tekniske spesifikasjoner for konstruk-

sjon, beregning og utførelse av arbeider og bruk av 

produktene eller tilsvarende. Tekniske spesifikasjoner 

på IKT-området utvikles imidlertid ofte av andre 

organisasjoner som utvikler standarder, og faller ikke 

inn under noen av de kategoriene av standarder og 

godkjenninger som er fastsatt i direktiv 2004/17/EF, 

  

(1) EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6. 

(2) EUT L 264 av 8.10.2009, s. 12. 

(3) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

(4) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. 

(5) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 

(6) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(7) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1. 

2004/18/EF eller 2009/81/EF, eller i forordning (EF, 

Euratom) nr. 2342/2002. Det er derfor nødvendig å 

fastsette at tekniske spesifikasjoner for offentlige 

innkjøp skal kunne vise til tekniske spesifikasjoner på 

IKT-området for å svare på den raske utviklingen 

innenfor IKT, gjøre det lettere å tilby tjenester på tvers 

av grensene, fremme konkurranse, samvirkingsevne og 

nyskaping. 

31) Tekniske spesifikasjoner som ikke er vedtatt av 

europeiske standardiseringsorganisasjoner, har ikke en 

status som er sidestilt med europeiske standarder. Visse 

tekniske spesifikasjoner på IKT-området er ikke utviklet 

i samsvar med grunnprinsippene. Det bør derfor i denne 

forordning fastsettes en framgangsmåte for å fastsette 

tekniske spesifikasjoner på IKT-området som det kan 

vises til ved offentlige innkjøp, blant annet gjennom et 

omfattende samråd med et bredt spekter av berørte 

parter, herunder de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene, foretak og offentlige myndigheter. I denne 

forordning bør det også fastsettes krav i form av en liste 

over kriterier for slike tekniske spesifikasjoner og 

utviklingsprosessene knyttet til disse. Kravene i 

forbindelse med fastsettelsen av tekniske spesifikasjoner 

på IKT-området bør sikre at det tas hensyn til offentlige 

mål for politikken og samfunnsbehov, og bør bygge på 

grunnprinsippene. 

32) For å fremme nyskaping og konkurranse bør fast-

settelsen av en bestemt teknisk spesifikasjon ikke 

diskvalifisere en konkurrerende teknisk spesifikasjon fra 

å bli fastsatt i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning. Enhver fastsettelse bør forutsette at 

kriteriene er oppfylt og at den tekniske spesifikasjonen 

har oppnådd en betydelig grad av markedsaksept. 

33) De fastsatte tekniske spesifikasjonene på IKT-området 

vil kunne bidra til gjennomføringen av europaparlaments- 

og rådsavgjerd nr. 922/2009/EF av 16. september 2009 

om samverknadsløysingar for europeiske offentlege 

forvaltingar (ISA)(8); i nevnte beslutning er det for 

tidsrommet 2010–2015 fastsatt et program for løsninger 

for å oppnå samvirkingsevne for europeiske offentlige 

forvaltninger og Unionens organer, som skaper felles og 

delte løsninger som fremmer samvirkingsevnen. 

34) Det kan oppstå situasjoner på IKT-området der det er 

hensiktsmessig å fremme bruken av eller kreve samsvar 

med relevante standarder på unionsplan for å sikre 

samvirkingsevne i det felles marked og for å gi brukerne 

større valgfrihet. Under andre omstendigheter kan det 

også forekomme at spesifiserte europeiske standarder 

ikke lenger oppfyller forbrukernes behov, eller at de 

hemmer den teknologiske utviklingen. Derfor kan 

Kommisjonen i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(9), når 

  

(8) EUT L 260 av 3.10.2009, s. 20. 

(9) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 
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det er nødvendig, be om at de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene utarbeider standarder, fastsetter og 

offentliggjør en liste over standarder eller spesifi-

kasjoner i Den europeiske unions tidende for å fremme 

bruken av dem eller for å gjøre gjennomføringen av dem 

obligatorisk, eller for å fjerne standarder eller spesifi-

kasjoner fra listen. 

35) Denne forordning bør ikke hindre europeiske 

standardiseringsorganisasjoner i å fortsette å utvikle 

standarder på IKT-området og øke samarbeidet med 

andre organer innenfor standardutvikling, særlig på 

IKT-området, for å sikre sammenheng og unngå 

oppsplitting eller dobbeltarbeid ved gjennomføringen av 

standarder og spesifikasjoner. 

36) Framgangsmåten for å fastsette tekniske spesifikasjoner 

på IKT-området som fastsatt i denne forordning, bør 

ikke undergrave sammenhengen i den europeiske 

standardiseringsordningen. Derfor bør denne forordning 

også fastsette på hvilke vilkår en teknisk spesifikasjon 

skal anses for ikke å være i strid med andre europeiske 

standarder. 

37) Før det fastsettes tekniske spesifikasjoner på IKT-

området som det kan vises til i forbindelse med 

offentlige innkjøp, bør det flerpartsforumet som er 

opprettet ved kommisjonsbeslutning av 28. november 

2011(1), brukes som et forum for samråd av europeiske 

og nasjonale berørte parter, europeiske standardise-

ringsorganisasjoner og medlemsstater med henblikk på 

å sikre prosessens legitimitet. 

38) Ved beslutning nr. 1673/2006/EF er det fastsatt regler 

for Unionens bidrag til finansiering av europeisk 

standardisering for å sikre at europeiske standarder og 

andre europeiske standardiseringspublikasjoner utvikles 

og revideres til støtte for Unionens mål, regelverk og 

politikk. Av hensyn til administrativ og budsjettmessig 

forenkling er det hensiktsmessig å innarbeide 

bestemmelsene i nevnte beslutning i denne forordning, 

og når det er mulig, bruke de minst belastende fram-

gangsmåtene. 

39) Ettersom europeisk standardisering dekker et svært 

bredt område til støtte for Unionens regelverk og 

politikk, og det finnes ulike former for standardise-

ringsvirksomhet, er det nødvendig å fastsette ulike 

finansieringsordninger. Dette gjelder hovedsakelig 

tilskudd til europeiske standardiseringsorganisasjoner 

og nasjonale standardiseringsorganer uten for-

slagsinnbydelse i samsvar med artikkel 110 nr. 1 annet 

ledd i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 

25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse 

  

(1) EUT C 349 av 30.11.2011, s. 4. 

på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(2), og 

artikkel 168 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF, Euratom) 

nr. 2342/2002. De samme bestemmelsene bør dessuten 

gjelde for organer som selv om de ikke er anerkjent som 

europeiske standardiseringsorganisasjoner i denne 

forordning, har fått mandat i en grunnleggende rettsakt 

og har fått i oppgave å utføre forberedende arbeid til 

støtte for europeisk standardisering i samarbeid med de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene. 

40) Ettersom de europeiske standardiseringsorganisasjonene 

løpende støtter Unionens virksomhet, bør de ha 

effektive og resultatorienterte sentralsekretariater. 

Kommisjonen bør derfor ha rett til å gi støtte til de 

organisasjonene som arbeider for et mål av allmenn 

europeisk interesse, som når det er snakk om drifts-

tilskudd, ikke underlegges prinsippet om gradvis 

nedtrapping som fastsatt i artikkel 113 nr. 2 i forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002. 

41) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF 

av 24. oktober 2006 om opprettelse av et ramme-

program for konkurranseevne og nyskaping (2007–

2013)(3), europaparlaments- og rådsavgjerd av 

18. desember 2006 om skiping av eit fellesskapshand-

lingsprogram på området forbrukarpolitikk (2007–

2013)(4) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 614/2007 av 23. mai 2007 om det finansielle 

instrument for miljøet (LIFE+)(5) fastsettes allerede 

muligheten for å yte økonomisk støtte til europeiske 

organisasjoner som representerer SMB-er, forbrukere og 

miljøinteresser innen standardisering, mens det ytes 

særlige tilskudd til europeiske organisasjoner som 

representerer samfunnsinteresser innen standardisering. 

Finansiering i henhold til beslutning nr. 1639/2006/EF, 

beslutning nr. 1926/2006/EF og forordning (EF) 

nr. 614/2007 vil opphøre 31. desember 2013. Det er 

vesentlig for utviklingen av europeisk standardisering å 

fortsette å fremme og oppmuntre til at europeiske 

organisasjoner som representerer SMB-er, forbrukere 

samt miljø- og arbeidstakerinteresser, deltar aktivt. Slike 

organisasjoner arbeider for et mål av allmenn europeisk 

interesse og utgjør i kraft av det særlige mandatet som 

nasjonale, ideelle organisasjoner har gitt dem, et 

europeisk nett som representerer ideelle organisasjoner 

som er aktive i medlemsstatene og fremmer prinsipper 

og en politikk som er i samsvar med traktatenes mål. På 

grunn av den sammenhengen de virker i og deres 

vedtektsmessige formål, spiller europeiske organi-

sasjoner som representerer SMB-er, forbrukere samt 

miljø- og arbeidstakerinteresser innen europeisk 

standardisering en permanent rolle som er vesentlig for 

Unionens mål og politikk. Kommisjonen bør derfor 

være i stand til fortsatt å yte tilskudd til disse 

organisasjonene som når det er snakk om driftstilskudd, 

  

(2) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. 

(3) EUT L 310 av 9.11.2006, s. 15. 

(4) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 39. 

(5) EUT L 149 av 9.6.2007, s. 1. 
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ikke underlegges prinsippet om gradvis nedtrapping 

som fastsatt i artikkel 113 nr. 2 i forordning (EF, 

Euratom) nr. 1605/2002. 

42) Finansieringen av standardiseringsvirksomhet bør også 

kunne dekke forberedende og utfyllende virksomhet i 

forbindelse med fastsettelsen av europeiske standarder 

eller europeiske standardiseringspublikasjoner for 

produkter og tjenester. Dette er nødvendig først og 

fremst for arbeid som innebærer forskning, utarbeiding 

av forberedende dokumenter i forbindelse med 

lovgivning, utførelse av sammenlignende laboratorie-

prøvinger samt validering eller vurdering av standarder. 

Fremmingen av standardisering på europeisk og 

internasjonalt plan bør også fortsette gjennom 

programmer for teknisk bistand til og samarbeid med 

tredjestater. For å forbedre markedsadgangen og styrke 

foretakenes konkurranseevne i Unionen bør det være 

mulig å gi tilskudd til andre organer etter for-

slagsinnbydelse, eller ved å tildele kontrakter når det er 

nødvendig. 

43) Formålet med finansiell støtte fra Unionen bør være å 

sikre at det fastsettes europeiske standarder eller 

europeiske standardiseringspublikasjoner for produkter 

og tjenester, at det blir lettere for foretakene å bruke 

dem gjennom økt støtte til oversettelse av dem til de 

ulike offisielle språkene i Unionen slik at SMB-er får 

muligheten til å dra full nytte av forståelsen og 

anvendelsen av europeiske standarder, å styrke 

sammenhengen i den europeiske standardiserings-

ordningen og sikre en rettferdig og åpen tilgang til 

europeiske standarder for alle markedsdeltakere i hele 

Unionen. Dette er særlig viktig i de tilfellene der bruken 

av standarder gjør det mulig å oppnå samsvar med 

relevant unionsregelverk. 

44) For å sikre en effektiv gjennomføring av denne 

forordning bør det være mulig å innhente nødvendig 

sakkunnskap, særlig når det gjelder revisjon og 

økonomistyring samt administrativ støtte som kan gjøre 

gjennomføringen lettere, og regelmessig vurdere om den 

virksomheten som finansieres av Unionen er relevant, 

nyttig og gir ønsket virkning. 

45) Det bør dessuten treffes egnede tiltak for å hindre 

bedrageri og uregelmessigheter og for å kreve tilbake 

midler som feilaktig er utbetalt i samsvar med 

rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 

18. desember 1995 om beskyttelse av De europeiske 

fellesskaps økonomiske interesser(1), 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(2) og europaparlaments- og 

  

(1) EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1. 

(2) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2. 

rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om 

undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 

bedrageribekjempelse (OLAF)(3). 

46) For å ajourføre listen over de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene og tilpasse kriteriene for organi-

sasjoner som representerer SMB-er og samfunnets 

berørte parter, til ytterligere utvikling med hensyn til 

deres karakter av ideelle organisasjoner og repre-

sentativitet, bør myndigheten til vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommi-

sjonen når det gjelder endringer i vedleggene til denne 

forordning. Det er særlig viktig at Kommisjonen 

gjennomfører hensiktsmessige samråd under det 

forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre en samtidig, rettidig og 

hensiktsmessig oversending av relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og Rådet. 

47) Den komiteen som nedsettes ved denne forordning, bør 

bistå Kommisjonen i alle spørsmål om gjennomføringen 

av denne forordning idet det tas behørig hensyn til 

sektorekspertenes synspunkter. 

48) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

regler og generelle prinsipper for hvordan medlems-

statene skal kontrollere Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(4). 

49) Framgangsmåten med rådgivende komité bør brukes for 

vedtakelsen av gjennomføringsrettsakter som gjelder 

innvendinger mot harmoniserte standarder, og når 

henvisningene til den gjeldende harmoniserte 

standarden ennå ikke er blitt offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende, ettersom den relevante 

standarden ennå ikke har ført til formodning om 

samsvar med de vesentlige kravene som er fastsatt i 

Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk. 

50) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør brukes 

for hver anmodning om standardisering til europeiske 

standardiseringsorganisasjoner og vedtakelse av 

gjennomføringsrettsakter som gjelder innvendinger mot 

harmoniserte standarder, og når henvisningen til den 

gjeldende harmoniserte standarden allerede er blitt 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, ettersom 

en slik beslutning vil kunne få følger for formodningen 

om samsvar med de gjeldende vesentlige kravene.  

  

(3) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1. 

(4) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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51) For å nå hovedmålene i denne forordning og fremme 

raske framgangsmåter for beslutningstaking samt 

redusere den samlede tiden som utviklingen av 

standarder tar, bør saksbehandlingstiltakene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 182/2011 i størst mulig grad tas i 

bruk, og som gjør det mulig for den berørte komiteens 

leder å fastsette en frist for når komiteen skal avgi sin 

uttalelse, i henhold til hvor mye saken haster. 

Komiteens uttalelse bør dessuten, når det er berettiget, 

kunne innhentes ved skriftlig framgangsmåte, og 

manglende svar fra et komitémedlem bør anses for et 

stilltiende samtykke. 

52) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre 

virkningen og effektiviteten av standarder og 

standardisering som politiske redskaper for Unionen 

gjennom samarbeid mellom europeiske standardise-

ringsorganisasjoner, nasjonale standardiseringsorganer, 

medlemsstatene og Kommisjonen, innføringen av 

europeiske standarder og europeiske standardise-

ringspublikasjoner for produkter og tjenester til støtte 

for Unionens regelverk og politikk samt fastsettelsen av 

tekniske spesifikasjoner på IKT-området som det kan 

vises til, finansieringen av europeisk standardisering og 

deltaking av berørte parter i europeisk standardisering, 

ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og 

derfor på grunn av tiltakenes virkninger bedre kan nås 

på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEU.  

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

53) Direktiv 89/686/EØF, 93/15/EØF, 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 bør derfor 

endres. 

54) Beslutning nr. 1673/2006/EF og vedtak 87/95/EØF bør 

oppheves, 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes det regler for samarbeidet 

mellom europeiske standardiseringsorganisasjoner, nasjonale 

standardiseringsorganer, medlemsstater og Kommisjonen, for 

fastsettelsen av europeiske standarder og europeiske 

standardiseringspublikasjoner for produkter og tjenester som 

støtter Unionens regelverk og politikk, for fastsettelsen av 

tekniske spesifikasjoner på IKT-området som det kan vises til, 

for finansieringen av europeisk standardisering og berørte 

parters deltaking i europeisk standardisering. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «standard» en teknisk spesifikasjon som er vedtatt av et 

anerkjent standardiseringsorgan for gjentatt eller 

kontinuerlig anvendelse, som ikke er obligatorisk og som 

er én av følgende standarder: 

a) «internasjonal standard» en standard som er vedtatt av 

et internasjonalt standardiseringsorgan 

b) «europeisk standard» en standard som er vedtatt av en 

europeisk standardiseringsorganisasjon 

c) «harmonisert standard» en europeisk standard som er 

vedtatt på grunnlag av en anmodning fra 

Kommisjonen, med henblikk på gjennomføringen av 

Unionens harmoniseringsregelverk 

d) «nasjonal standard» en standard som er vedtatt av et 

nasjonalt standardiseringsorgan, 

2) «europeisk standardiseringspublikasjon» enhver annen 

teknisk spesifikasjon enn en europeisk standard vedtatt av 

en europeisk standardiseringsorganisasjon for gjentatt 

eller kontinuerlig anvendelse og som ikke er obligatorisk, 

3) «forslag til standard» et dokument med teksten til tekniske 

spesifikasjoner for et gitt emne, som vurderes å bli vedtatt 

etter relevant framgangsmåte for standardisering, i den 

utforming det har etter det forberedende arbeidet og ved 

spredning for kommentar fra offentligheten eller offentlig 

gransking, 

4) «teknisk spesifikasjon» et dokument som angir de 

tekniske kravene som et produkt, en prosess, en tjeneste 

eller et system skal oppfylle, og som fastsetter ett eller 

flere av følgende: 

a)  de egenskapene som kreves av et produkt, herunder 

kvalitetsnivåer, ytelse, samvirkingsevne, miljøvern, 

helse, sikkerhet eller dimensjoner, og herunder krav til 

produktet når det gjelder handelsbetegnelse, 

terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder, 

emballering eller merking samt framgangsmåter for 

samsvarsvurdering 

b)  produksjonsmetoder og prosesser med hensyn til 

landbruksprodukter definert i artikkel 38 nr. 1 i 

TEUV, produkter beregnet på konsum eller fôr, 

legemidler samt produksjonsmetoder og prosesser for 

andre produkter, når disse påvirker produktenes 

egenskaper  
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c)  de egenskapene som kreves av en tjeneste, herunder 

kvalitetsnivåer, ytelse, samvirkingsevne, miljøvern, 

helse eller sikkerhet, og herunder de kravene som 

gjelder for tjenesteyteren med hensyn til de opplys-

ningene som skal stilles til rådighet for mottakeren, 

som angitt i artikkel 22 nr.1–3 i direktiv 2006/123/EF 

d) de metodene og kriteriene for å vurdere byggevarers 

ytelse som er definert i artikkel 2 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av 

harmoniserte vilkår for markedsføring av bygge-

varer(1), når det gjelder deres vesentlige egenskaper, 

5) «teknisk spesifikasjon på IKT-området» en teknisk 

spesifikasjon på området for informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologi, 

6) «produkt» alle produkter som framstilles industrielt, og 

alle landbruksprodukter, herunder fiskerivarer, 

7) «tjeneste» all økonomisk virksomhet som selvstendig 

næringsdrivende, normalt mot godtgjøring, som definert i 

artikkel 57 i TEUV, 

8) «europeisk standardiseringsorganisasjon» en organisasjon 

som er oppført i vedlegg I, 

9) «internasjonalt standardiseringsorgan» Den internasjonale 

standardiseringsorganisasjon (ISO), Den internasjonale 

elektrotekniske standardiseringsorganisasjon og Den 

internasjonale teleunion (ITU), 

10) «nasjonalt standardiseringsorgan» et organ som en 

medlemsstat har meldt til Kommisjonen, i samsvar med 

artikkel 27 i denne forordning. 

KAPITTEL II 

INNSYN OG BERØRTE PARTERS DELTAKELSE 

Artikkel 3 

Innsyn i standardiseringsorganenes arbeidsprogram 

1. Minst én gang i året skal hver europeisk standardise-

ringsorganisasjon og hvert nasjonale standardiseringsorgan 

fastsette sitt arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet skal 

inneholde opplysninger om de standardene og europeiske 

standardiseringspublikasjonene som en europeisk standardise-

ringsorganisasjon eller et nasjonalt standardiseringsorgan har til 

hensikt å utarbeide eller endre, som det er i gang med å 

utarbeide eller endre, og som det har vedtatt i perioden for det 

foregående arbeidsprogrammet, med mindre det dreier seg om 

en identisk eller likeverdig innarbeiding av en internasjonal 

eller europeisk standard. 

  

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2. Arbeidsprogrammet skal for hver standard og europeisk 

standardiseringspublikasjon angi følgende: 

a)  formål, 

b)  det stadiet som er oppnådd i utviklingen av standardene og 

de europeiske standardiseringspublikasjonene, 

c)  henvisninger til eventuelle internasjonale standarder som 

har vært brukt som grunnlag. 

3.  Enhver europeisk standardiseringsorganisasjon og ethvert 

nasjonalt standardiseringsorgan skal gjøre sitt arbeidsprogram 

tilgjengelig på sitt nettsted eller ethvert annet offentlig 

tilgjengelig nettsted, og skal dessuten kunngjøre forekomsten 

av arbeidsprogrammet i en nasjonal eller, dersom dette er 

relevant, europeisk publikasjon om standardiseringsvirksomhet. 

4.  Senest når arbeidsprogrammet offentliggjøres, skal enhver 

europeisk standardiseringsorganisasjon og ethvert nasjonalt 

standardiseringsorgan underrette de øvrige europeiske 

standardiseringsorganisasjonene og nasjonale standardise-

ringsorganene og Kommisjonen om at arbeidsprogrammet 

foreligger. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene 

tilgjengelig for medlemsstatene gjennom komiteen angitt i 

artikkel 22. 

5.  Nasjonale standardiseringsorganer kan ikke gjøre 

innsigelser mot et standardiseringsemne i deres arbeidsprogram 

som behandles på europeisk plan i samsvar med reglene fastsatt 

av de europeiske standardiseringsorganisasjonene, og kan ikke 

iverksette noen tiltak som kan skade en beslutning i denne 

sammenhengen. 

6.  De nasjonale standardiseringsorganene skal verken under 

utarbeidingen eller etter godkjenningen av en harmonisert 

standard treffe noen tiltak som kan skade den planlagte 

harmoniseringen, og skal særlig ikke offentliggjøre noen ny 

eller revidert nasjonal standard på det gjeldende området som 

ikke er fullt i samsvar med en eksisterende harmonisert 

standard. Etter offentliggjøringen av en ny harmonisert standard 

skal alle motstridende nasjonale standarder trekkes tilbake 

innen en rimelig frist. 

Artikkel 4 

Innsyn i standarder 

1.  Enhver europeisk standardiseringsorganisasjon og ethvert 

nasjonalt standardiseringsorgan skal i det minste i elektronisk 

form oversende ethvert forslag til nasjonal standard, europeisk 

standard eller europeisk standariseringspublikasjon til andre 

europeiske standardiseringsorganisasjoner, nasjonale 

standardiseringsorganer eller Kommisjonen, på deres 

anmodning. 

2.  Enhver europeisk standardiseringsorganisasjon og ethvert 

nasjonalt standardiseringsorgan skal innen tre måneder svare på 

og ta behørig hensyn til eventuelle merknader mottatt fra 
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enhver annen europeisk standardiseringsorganisasjon, ethvert 

annet nasjonalt standardiseringsorgan eller fra Kommisjonen 

når det gjelder forslag angitt i nr. 1. 

3.  Når et nasjonalt standardiseringsorgan mottar merknader 

som angir at forslaget til standard vil kunne få negativ virkning 

på det indre marked, skal det rådspørre den europeiske 

standardiseringsorganisasjonen og Kommisjonen før den vedtar 

forslaget. 

4.  Nasjonale standardiseringsorganer skal: 

a)  sikre tilgangen til forslag til nasjonale standarder på en slik 

måte at alle berørte parter, herunder særlig dem som er 

etablert i andre medlemsstater, har mulighet til å komme 

med sine merknader, 

b)  gi andre nasjonale standardiseringsorganer mulighet til å 

delta passivt eller aktivt i den planlagte virksomheten ved å 

sende en observatør. 

Artikkel 5 

Berørte parters deltaking i europeisk standardisering 

1.  De europeiske standardiseringsorganisasjonene skal i sin 

standardiseringsvirksomhet oppmuntre til og legge til rette for 

en passende representasjon og effektiv deltaking av alle 

relevante berørte parter, herunder SMB-er, forbruker- og 

miljøorganisasjoner samt arbeidstakere som er berørte parter. 

De skal særlig oppmuntre til og legge til rette for en slik 

representasjon og deltaking gjennom de europeiske interesse-

organisasjonene som mottar finansiell støtte fra Unionen i 

samsvar med denne forordning, på det planet politikken 

utvikles og på følgende trinn i utviklingen av europeiske 

standarder eller europeiske standardiseringspublikasjoner: 

a)  forslag til og godkjenning av nye oppgaver, 

b)  teknisk drøfting av forslag, 

c)  innsending av merknader til forslag, 

d)  revisjon av eksisterende standarder eller europeiske 

standardiseringspublikasjoner, 

e)  spredning av opplysninger og holdningskampanjer om 

vedtatte europeiske standarder eller europeiske standardise-

ringspublikasjoner. 

2.  I tillegg til samarbeidet med markedstilsynsmyndighetene 

i medlemsstatene, Kommisjonens forskningssentre og euro-

peiske interesseorganisasjoner som mottar finansiell støtte fra 

Unionen i samsvar med denne forordning, skal de europeiske 

standardiseringsorganisasjonene oppmuntre til og legge til rette 

for en passende representasjon på teknisk nivå av foretak, 

forskningssentre, universiteter samt andre rettssubjekter, i 

standardiseringsvirksomhet som gjelder et nytt område med 

stor betydning for politikken eller teknisk nyskaping, dersom 

rettssubjektene har deltatt i et prosjekt som er forbundet med 

området og er finansiert av Unionen innenfor et flerårig 

rammeprogram for virksomhet innen forskning, nyskaping og 

teknologisk utvikling, vedtatt i henhold til artikkel 182 i TEUV. 

Artikkel 6 

SMB-ers tilgang til standarder 

1.  De nasjonale standardiseringsorganene skal oppmuntre til 

og legge til rette for SMB-enes tilgang til standarder og 

utviklingen av standarder for å oppnå økt deltaking i 

standardiseringsordningen, for eksempel ved å: 

a)  angi i sine årlige arbeidsprogrammer de standardiserings-

prosjektene som er av særlig interesse for SMB-er, 

b)  gi SMB-er tilgang til standardiseringsvirksomheten uten å 

kreve at SMB-ene skal bli medlem av et nasjonalt 

standardiseringsorgan, 

c)  sikre fri tilgang til deltaking i standardiseringsvirksomhet 

eller anvende særlige satser for en slik tilgang, 

d)  sikre fri tilgang til forslag til standarder, 

e)  gjøre sammendrag av standarder gratis tilgjengelig på sine 

nettsteder, 

f)  anvende særlige satser for levering av standarder eller 

levering av samlinger av standarder til nedsatt pris. 

2.  De nasjonale standardiseringsorganene skal utveksle beste 

praksis med henblikk på å fremme SMB-ers deltaking i 

standardiseringsvirksomheten og øke og legge til rette for 

SMB-ers bruk av standarder. 

3.  Nasjonale standardiseringsorganer skal hvert år sende inn 

rapporter til de europeiske standardiseringsorganisasjonene om 

sin virksomhet i henhold til nr. 1 og 2, og om alle øvrige tiltak 

som er truffet for å forbedre SMB-ers vilkår for bruk av 

standarder og deltaking i utviklingen av standarder. De 

nasjonale standardiseringsorganene skal offentliggjøre disse 

rapportene på sine nettsteder. 

Artikkel 7 

Offentlige myndigheters deltaking i europeisk 

standardisering 

Medlemsstatene skal, når det er hensiktsmessig, oppmuntre til 

deltaking av offentlige myndigheter, herunder markeds-

tilsynsmyndigheter, i nasjonal standardiseringsvirksomhet som 

har som formål å utvikle eller revidere standarder på 

anmodning fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 10.  
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KAPITTEL III 

EUROPEISKE STANDARDER OG EUROPEISKE 

STANDARDISERINGSPUBLIKASJONER SOM STØTTER 

UNIONENS REGELVERK OG POLITIKK 

Artikkel 8 

Unionens årlige arbeidsprogram for europeisk 

standardisering 

1.  Kommisjonen skal vedta Unionens årlige arbeidsprogram 

for europeisk standardisering som skal angi de strategiske 

prioriteringene for europeisk standardisering, samtidig som det 

tas hensyn til Unionens langsiktige strategier for vekst. 

Arbeidsprogrammet skal angi hvilke europeiske standarder og 

europeiske standardiseringspublikasjoner Kommisjonen har til 

hensikt å be om fra de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene i samsvar med artikkel 10. 

2.  I Unionens årlige arbeidsprogram for europeisk 

standardisering skal det angis hvilke særskilte mål og politikken 

for europeiske standarder og europeiske standardiseringspubli-

kasjoner som Kommisjonen har til hensikt å anmode om fra de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene i samsvar med 

artikkel 10. I hastesaker kan Kommisjonen utstede anmod-

ninger uten å angi det på forhånd. 

3.  Unionens årlige arbeidsprogram for europeisk 

standardisering skal også inneholde mål for den internasjonale 

dimensjonen av europeisk standardisering, til støtte for 

Unionens regelverk og politikk. 

4.  Unionens årlige arbeidsprogram for europeisk 

standardisering skal vedtas etter at det er gjennomført et 

omfattende samråd med relevante berørte parter, herunder 

europeiske standardiseringsorganisasjoner og europeiske 

interesseorganisasjoner som mottar finansiell støtte fra Unionen 

i samsvar med denne forordning, og medlemsstatene gjennom 

komiteen nevnt i artikkel 22 i denne forordning. 

5.  Etter at Unionens årlige arbeidsprogram er vedtatt, skal 

Kommisjonen gjøre det tilgjengelig på sitt nettsted. 

Artikkel 9 

Samarbeid med forskningssentre 

Kommisjonens forskningssentre skal bidra til å utarbeide 

Unionens årlige arbeidsprogram for europeisk standardisering 

nevnt i artikkel 8, og skal gi de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene vitenskapelig informasjon innenfor deres 

fagområder for å sikre at de europeiske standardene tar hensyn 

til økonomisk konkurranseevne og samfunnsmessige behov, 

som for eksempel miljømessig bærekraft og sikkerhets-

spørsmål. 

Artikkel 10 

Anmodninger om standardisering til europeiske 

standardiseringsorganisasjoner 

1.  Kommisjonen kan innenfor rammen av den kompetansen 

som er fastsatt i traktatene, be én eller flere europeiske 

standardiseringsorganisasjoner om å utarbeide en europeisk 

standard eller europeisk standardiseringspublikasjon innen en 

bestemt frist. Europeiske standarder og europeiske standardise-

ringspublikasjoner skal være markedsbaserte, ta hensyn til 

offentlighetens interesse og de politiske målene som tydelig er 

oppgitt i Kommisjonens anmodning, og bygge på enighet. 

Kommisjonen skal fastsette de kravene til innhold som skal 

oppfylles i det dokumentet det bes om, og en frist for 

vedtakelsen av dokumentet. 

2.  De beslutningene det vises til i nr. 1, skal vedtas etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 3 etter samråd med de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene og de europeiske 

interesseorganisasjonene som mottar finansiell støtte fra 

Unionen, i samsvar med denne forordning, og av den komiteen 

som er nedsatt ved tilsvarende unionsregelverk, når en slik 

komité finnes, og ellers etter andre former for samråd med 

sektoreksperter. 

3.  Den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen 

skal innen én måned etter at anmodningen er mottatt, melde om 

den godtar anmodningen nevnt i nr. 1. 

4.  Når det framsettes en anmodning om finansiering, skal 

Kommisjonen innen to måneder etter at godkjenningen nevnt i 

nr. 3 er mottatt, underrette de relevante europeiske standardise-

ringsorganisasjonene om tildelingen av et tilskudd til å 

utarbeide en europeisk standard eller en europeisk standardise-

ringspublikasjon. 

5.  De europeiske standardiseringsorganisasjonene skal 

underrette Kommisjonen om den virksomheten som gjennom-

føres for å utarbeide dokumentene nevnt i nr. 1. Kommisjonen 

skal sammen med de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene vurdere om de dokumentene som utarbeides av de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene, er i samsvar med 

den opprinnelige anmodningen. 

6.  Når en harmonisert standard oppfyller de kravene som 

den tar sikte på å dekke, og som er fastsatt i Unionens 

tilsvarende harmoniseringsregelverk, skal Kommisjonen 

umiddelbart offentliggjøre en henvisning til denne harmoniserte 

standarden i Den europeiske unions tidende, eller ved andre 

midler i henhold til vilkårene fastsatt i tilsvarende rettsakt i 

Unionens harmoniseringsregelverk. 

Artikkel 11 

Formelle innvendinger mot harmoniserte standarder 

1.  Når en medlemsstat eller Europaparlamentet anser at en 

harmonisert standard ikke fullt ut oppfyller de kravene som den 

tar sikte på å dekke, og som er fastsatt i Unionens relevante 

harmoniseringsregelverk, skal den eller det underrette 

Kommisjonen om dette med en detaljert redegjørelse og 

Kommisjonen skal etter samråd med den komiteen som er 

nedsatt ved Unionens tilsvarende harmoniseringsregelverk, 

dersom en slik komité finnes, og ellers etter andre former for 

samråd med sektoreksperter, beslutte følgende: 

a)  å offentliggjøre eller ikke offentliggjøre henvisningene til 

den gjeldende harmoniserte standarden i Den europeiske 

unions tidende, eller offentliggjøre henvisningene med 

forbehold,  
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b)  å opprettholde, opprettholde med forbehold eller trekke 

tilbake henvisningene til den gjeldende harmoniserte 

standarden i Den europeiske unions tidende. 

2.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre opplys-

ninger om de harmoniserte standardene som har vært gjenstand 

for en beslutning som nevnt i nr. 1. 

3.  Kommisjonen skal underrette den berørte europeiske 

standardiseringsorganisasjonen om beslutningen nevnt i nr. 1, 

og om nødvendig be om en revisjon av den berørte 

harmoniserte standarden. 

4.  Den beslutningen som er nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne 

artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 22 nr. 2. 

5.  Den beslutningen som er nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne 

artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 22 nr. 3. 

Artikkel 12 

Underretning av interesseorganisasjoner 

Kommisjonen skal opprette et meldingssystem for alle berørte 

parter, herunder europeiske standardiseringsorganisasjoner og 

europeiske interesseorganisasjoner som mottar finansiell støtte 

fra Unionen i samsvar med denne forordning, med henblikk på 

å sikre et hensiktsmessig samråd og markedsrelevans før den: 

a)  vedtar Unionens årlige arbeidsprogram for europeisk 

standardisering nevnt i artikkel 8 nr. 1, 

b)  vedtar anmodninger om standardisering nevnt i artikkel 10, 

c)  treffer beslutninger om formelle innvendinger mot 

harmoniserte standarder som nevnt i artikkel 11 nr. 1, 

d)  treffer beslutninger om fastsettelse av tekniske spesifi-

kasjoner på IKT-området nevnt i artikkel 13, 

e)  vedtar delegerte rettsakter nevnt i artikkel 20. 

KAPITTEL IV 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER PÅ IKT-OMRÅDET 

Artikkel 13 

Fastsettelse av tekniske spesifikasjoner på IKT-området 

som det kan vises til 

1.  Kommisjonen kan enten på anmodning fra en 

medlemsstat eller på eget initiativ beslutte å fastsette tekniske 

spesifikasjoner på IKT-området som ikke er nasjonale, 

europeiske eller internasjonale standarder, men som oppfyller 

kravene i vedlegg II og som det kan vises til ved offentlige 

innkjøp, først og fremst for å sikre samvirkingsevne. 

2.  Når en teknisk spesifikasjon på IKT-området fastsatt i 

samsvar med nr. 1, endres, trekkes tilbake eller ikke lenger 

oppfyller kravene i vedlegg II, kan Kommisjonen enten på 

forslag fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe en 

beslutning om å fastsette den endrede tekniske spesifikasjonen 

på IKT-området eller trekke fastsettelsen tilbake. 

3.  De beslutningene som angis i nr. 1 og 2, skal vedtas etter 

samråd med det europeiske flerpartsforumet om IKT-

standardisering, som omfatter de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene, medlemsstatene og relevante berørte 

parter, og etter samråd med den komiteen som er nedsatt ved 

tilsvarende unionsregelverk, dersom en slik komité finnes, og 

ellers etter andre former for samråd med sektoreksperter. 

Artikkel 14 

Bruk av tekniske spesifikasjoner på IKT-området i 

offentlige innkjøp 

De tekniske spesifikasjonene på IKT-området som er nevnt i 

artikkel 13 i denne forordning, skal utgjøre felles tekniske 

spesifikasjoner nevnt i direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 

2009/81/EF, og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 

KAPITTEL V 

FINANSIERING AV EUROPEISK STANDARDISERING 

Artikkel 15 

Unionens finansiering av standardiseringsorganisasjoner 

1.  Unionen kan yte finansiering til de europeiske 

standardiseringsorganisasjonene for følgende standardise-

ringsvirksomhet: 

a)  utvikling og revisjon av europeiske standarder eller 

europeiske standardiseringspublikasjoner som er nød-

vendige og egner seg for å støtte Unionens regelverk og 

politikk, 

b)  kontroll av kvaliteten på europeiske standarder eller 

europeiske standardiseringspublikasjoner samt deres 

samsvar med Unionens tilsvarende regelverk og politikk, 

c)  utførelse av forberedende eller utfyllende arbeid i 

forbindelse med europeisk standardisering, herunder under-

søkelser, samarbeid, herunder internasjonalt samarbeid, 

seminarer, vurderinger, sammenlignende analyser, 

forskning, laboratoriearbeid, sammenlignende laboriatorie-

prøvinger, samsvarsvurdering og tiltak for å sikre at det går 

raskere å utvikle og revidere europeiske standarder eller 

europeiske standardiseringspublikasjoner uten at dette 

påvirker anvendelsen av de grunnleggende prinsippene, 

særlig prinsippene om åpenhet, kvalitet, innsyn og enighet 

blant alle berørte parter, 

d)  virksomheten ved de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonenes sentralsekretariater, herunder utvikling av 

politikk, samordning av standardiseringsvirksomhet, 

utførelse av teknisk arbeid og formidling av opplysninger til 

berørte parter,  
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e)  oversettelse av europeiske standarder eller europeiske 

standardiseringspublikasjoner som brukes til støtte for 

Unionens regelverk og politikk, til de andre offisielle 

språkene i Unionen enn arbeidsspråkene i de europeiske 

standardiseringsorganisasjonene, eller i behørig grunngitte 

tilfeller til andre språk enn de offisielle språkene i Unionen, 

f)  utarbeiding av opplysninger for å forklare, tolke og forenkle 

europeiske standarder eller europeiske standardise-

ringspublikasjoner, herunder brukerveiledninger, sammen-

drag av standarder, opplysninger om beste praksis samt 

holdningskampanjer, strategier og opplæringskurs, 

g)  virksomhet som søker å gjennomføre programmer for faglig 

bistand, samarbeid med tredjestater samt fremming og 

forbedring av den europeiske standardiseringsordningen og 

av europeiske standarder og europeiske standardise-

ringspublikasjoner blant berørte parter i Unionen og på 

internasjonalt plan. 

2.  Finansiering fra Unionen kan også ytes til: 

a)  nasjonale standardiseringsorganer for standardiserings-

virksomhet nevnt i nr. 1, som de utfører i fellesskap med de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene, 

b)  andre organer som har fått i oppgave å bidra til 

virksomheten nevnt i nr. 1 bokstav a), eller å utføre 

virksomheten nevnt i nr. 1 bokstav c) og g) i samarbeid med 

de europeiske standardiseringsorganisasjonene. 

Artikkel 16 

Unionens finansiering av andre europeiske organisasjoner 

Unionen kan yte finansiering til de europeiske interesse-

organisasjonene som oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg III 

til denne forordning, for følgende virksomhet: 

a)  driften av disse organisasjonene og av deres virksomhet i 

forbindelse med europeisk og internasjonal standardisering, 

herunder utførelsen av teknisk arbeid og formidling av 

opplysninger til medlemmer og andre berørte parter, 

b)  ytelse av juridisk og teknisk sakkunnskap, herunder 

undersøkelser i forbindelse med vurdering av behovet for 

og utviklingen av europeiske standarder og europeiske 

standardiseringspublikasjoner samt utdanning av 

sakkyndige, 

c)  deltaking i teknisk arbeid i forbindelse med utvikling og 

revisjon av europeiske standarder og europeiske 

standardiseringspublikasjoner som er nødvendige og egner 

seg for å støtte Unionens regelverk og politikk, 

d)  fremming av europeiske standarder og europeiske 

standardiseringspublikasjoner samt opplysninger om og 

bruken av standarder hos berørte parter, herunder SMB-er 

og forbrukere. 

Artikkel 17 

Finansieringsordninger 

1.  Unionens finansiering skal ytes i form av: 

a)  tilskudd uten forslagsinnbydelse eller avtaler etter 

framgangsmåter for offentlig innkjøp, til: 

i)  europeiske standardiseringsorganisasjoner og nasjonale 

standardiseringsorganer for å utføre den virksomheten 

som er nevnt i artikkel 15 nr. 1, 

ii)  organer som identifiseres i en grunnleggende rettsakt i 

henhold til artikkel 49 i forordning (EF, Euratom) 

nr. 1605/2002, for å utføre den virksomheten som er 

nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav c) i denne forordning, i 

samarbeid med de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene, 

b)  tilskudd etter forslagsinnbydelse eller avtaler etter 

framgangsmåter for offentlig innkjøp, til andre organer 

nevnt i artikkel 15 nr. 2 bokstav b), 

i)  for å bidra til den utviklingen og revisjonen av 

europeiske standarder eller europeiske standardise-

ringspublikasjoner som er nevnt i artikkel 15 nr. 1 

bokstav a), 

ii)  for å utføre det forberedende arbeidet eller utfyllende 

arbeidet som er nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav c), 

iii)  for å utføre den virksomheten som er nevnt i 

artikkel 15 nr. 1 bokstav g), 

c)  tilskudd etter forslagsinnbydelse til de europeiske 

interesseorganisasjonene som oppfyller kriteriene fastsatt i 

vedlegg III til denne forordning, for å utføre den 

virksomheten som er nevnt i artikkel 16. 

2.  Den virksomheten som utføres av organene nevnt i nr. 1, 

kan finansieres ved: 

a)  tilskudd til tiltak, 

b)  driftstilskudd til de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene og europeiske interesseorganisasjonene som 

oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg III til denne 

forordning, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF, 

Euratom) nr. 1605/2002. I tilfelle fornyelse skal 

driftstilskudd ikke trappes ned automatisk.  
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3.  Kommisjonen skal fastsette finansieringsordningene nevnt 

i nr. 1 og 2, tilskuddsbeløpene og eventuelt den høyeste 

prosentsatsen for finansieringen av hver type virksomhet. 

4.  Unntatt i behørig grunngitte tilfeller skal tilskudd som gis 

til standardiseringsvirksomheten nevnt i artikkel 15 nr. 1 

bokstav a) og b), ha form av faste beløp og skal for standardise-

ringsvirksomheten nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav a), utbetales 

når følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Europeiske standarder eller europeiske standardise-

ringspublikasjoner som Kommisjonen har bedt om i 

samsvar med artikkel 10, skal vedtas eller revideres innen 

en frist som ikke overskrider den fristen som er fastsatt i 

nevnte artikkel, 

b)  SMB-er, forbruker- og miljøorganisasjoner samt arbeids-

takere som er berørte parter, er tilstrekkelig representert og 

kan delta i europeisk standardiseringsvirksomhet som nevnt 

i artikkel 5 nr. 1. 

5.  De felles målene for samarbeidet og de administrative og 

finansielle vilkårene for tilskudd som tildeles de europeiske 

standardiseringsorganisasjonene og de europeiske interesse-

organisasjonene som oppfyller kriteriene angitt i vedlegg III til 

denne forordning, skal fastsettes innenfor partnerskaps-

rammeavtalene mellom Kommisjonen og disse standardise-

ringsorganisasjonene og interesseorganisasjonene i samsvar 

med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og (EF, Euratom) 

nr. 2342/2002. Kommisjonen skal underrette Europaparlamen-

tet og Rådet om inngåelsen av disse avtalene. 

Artikkel 18 

Forvaltning 

De bevilgningene som fastsettes av budsjettmyndigheten til 

finansiering av standardiseringsvirksomhet, kan også dekke 

administrative utgifter i forbindelse med forberedelse, over-

våking, inspeksjon, revisjon og vurdering som er direkte 

nødvendig for gjennomføringen av artikkel 15, 16 og  

17, herunder undersøkelser, møter, informasjon og offentliggjø-

ring, utgifter knyttet til datanett for utveksling av informasjon 

og andre utgifter til administrativ og teknisk bistand som 

Kommisjonen kan benytte i forbindelse med standardise-

ringsvirksomheten. 

Artikkel 19 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1.  Kommisjonen skal sikre at Unionens økonomiske 

interesser vernes ved gjennomføring av virksomhet som 

finansieres ved denne forordning, gjennom å iverksette 

forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig 

virksomhet, gjennom virkningsfulle kontroller og inndrivelse 

av urettmessig utbetalte beløp og, dersom det påvises 

uregelmessigheter, gjennom sanksjoner som er virkningsfulle, 

står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende, i 

samsvar med forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, forordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning (EF) nr. 1073/1999. 

2.  Når det gjelder Unionens virksomhet som finansieres i 

henhold til denne forordning, menes med begrepet uregelmes-

sighet som er definert i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF, 

Euratom) nr. 2988/95, enhver overtredelse av en bestemmelse i 

unionsretten eller ethvert brudd på en avtaleforpliktelse som 

følger av en markedsdeltakers handling eller unnlatelse, og som 

fører til eller kunne ha ført til at Unionens alminnelige budsjett 

eller budsjetter som Unionen forvalter, skades gjennom en 

uberettiget utgift. 

3.  Alle avtaler og kontrakter som følger av denne forordning, 

skal inneholde bestemmelser om overvåking og finansiell 

styring som skal foretas av Kommisjonen eller en bemyndiget 

representant for denne, og om revisjon som skal foretas av Den 

europeiske revisjonsrett, og som om nødvendig kan foretas på 

stedet. 

KAPITTEL VI 

DELEGERTE RETTSAKTER, KOMITÉ OG RAPPORTERING 

Artikkel 20 

Delegerte rettsakter 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 21 om endringer av vedleggene for å: 

a)  ajourføre listen over europeiske standardiseringsorgani-

sasjoner angitt i vedlegg I for å ta hensyn til navne- eller 

strukturendringer, 

b)  tilpasse kriteriene for de europeiske interesseorgani-

sasjonene som er angitt i vedlegg III til denne forordning, 

med henblikk på ytterligere utvikling når det gjelder deres 

karakter av ideell virksomhet og representativitet. Disse 

tilpasningene skal ikke medføre at det opprettes nye 

kriterier eller at eksisterende kriterier eller organisasjons-

kategorier oppheves. 

Artikkel 21 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges 

Kommisjonen på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som nevnt i 

artikkel 20, skal tillegges Kommisjonen for en periode på fem 

år fra 1. januar 2013. Kommisjonen skal senest ni måneder før 

utløpet av femårsperioden utarbeide en rapport med hensyn til 

den delegerte myndigheten. Delegeringen av myndighet skal 

stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en 

forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode.  
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3.  Den delegeringen av myndighet som er nevnt i 

artikkel 20, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamen-

tet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at 

den delegeringen av myndighet som angis i beslutningen, 

opphører. Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere 

tidspunkt som er fastsatt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i kraft. 

4.  Når Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den 

umiddelbart og samtidig underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 20, skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har kommet med innvendinger innen en periode på to måneder 

etter at Europaparlamentet og Rådet er underrettet om 

rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før 

denne perioden utløper, har underrettet Kommisjonen om at de 

ikke har innvendinger. Denne perioden skal forlenges med to 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 22 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig 

framgangsmåte, skal denne framgangsmåten avsluttes uten 

resultat når komiteens leder innen fristen for å avgi uttalelsen, 

beslutter dette, eller dersom et simpelt flertall av utvalgets 

medlemmer ber om det. 

Artikkel 23 

Komiteens samarbeid med standardiseringsorganisasjoner 

og berørte parter 

Komiteen angitt i artikkel 22 nr. 1 skal samarbeide med de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene og europeiske 

interesseorganisasjoner som mottar finansiell støtte fra Unionen 

i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 24 

Rapporter 

1.  De europeiske standardiseringsorganisasjonene skal sende 

en årlig rapport om gjennomføringen av denne forordning til 

Kommisjonen. Rapporten skal inneholde detaljerte opplys-

ninger om følgende: 

a)  anvendelsen av artikkel 4, 5, 10, 15 og 17, 

b)  representasjonen av SMB-er, forbruker- og miljøorgani-

sasjoner samt arbeidstakere som er berørte parter i 

nasjonale standardiseringsorganer, 

c)  representasjonen av SMB-er på grunnlag av de årlige 

rapportene nevnt i artikkel 6 nr. 3, 

d)  bruken av IKT i standardiseringsordningen, 

e)  samarbeid mellom de nasjonale standardiseringsorganene 

og de europeiske standardiseringsorganisasjonene. 

2.  De europeiske interesseorganisasjonene som har mottatt 

finansiell støtte i samsvar med denne forordning, skal sende en 

årlig rapport om sin virksomhet til Kommisjonen. Denne 

rapporten skal særlig inneholde detaljerte opplysninger om 

disse organisasjonenes medlemmer og om den virksomheten 

som er nevnt i artikkel 16. 

3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2015 og deretter 

hvert femte år legge fram for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om gjennomføringen av denne forordning. Rapporten 

skal inneholde en analyse av de årlige rapportene nevnt i nr. 1 

og 2, en vurdering av hvor relevant den standardise-

ringsvirksomheten som mottar støtte fra Unionen er i forhold til 

Unionens regelverk og politikk, samt en vurdering av mulige 

nye tiltak for å forenkle finansieringen av europeisk 

standardisering og redusere den administrative byrden for de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene. 

Artikkel 25 

Revisjon 

Kommisjonen skal innen 2. januar 2015 vurdere hvilken 

virkning framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 i denne 

forordning, har hatt på tidsplanen for utstedelse av anmodninger 

om standardisering. Kommisjonen skal i en rapport legge fram 

sine konklusjoner for Europaparlamentet og Rådet. Når det er 

hensiktsmessig, skal rapporten følges av et forslag til regelverk 

for å endre denne forordning. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 26 

Endringer 

1.  Følgende bestemmelser oppheves: 

a)  artikkel 6 nr. 1 i direktiv 89/686/EØF, 

b)  artikkel 5 i direktiv 93/15/EØF, 

c)  artikkel 6 nr. 1 i direktiv 94/9/EF, 

d)  artikkel 6 nr. 1 i direktiv 94/25/EF, 

e)  artikkel 6 nr. 1 i direktiv 95/16/EF, 

f)  artikkel 6 i direktiv 97/23/EF,  
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g)  artikkel 14 i direktiv 2004/22/EF, 

h)  artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2007/23/EF, 

i)  artikkel 7 i direktiv 2009/23/EF, 

j)  artikkel 6 i direktiv 2009/105/EF. 

Henvisninger til de opphevede bestemmelsene skal forstås som 

henvisninger til artikkel 11 i denne forordning. 

2.  I direktiv 98/34/EF gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 1 oppheves nr. 6 og 10. 

b)  Artikkel 2, 3 og 4 oppheves. 

c)  I artikkel 6 nr. 1 utgår ordene «med representanter for 

standardiseringsorganene nevnt i vedlegg I og II». 

d)  I artikkel 6 nr. 3 oppheves første strekpunkt. 

e)  I artikkel 6 nr. 4 oppheves bokstav a), b) og e). 

f)  Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 8 nr. 1 

underrette Kommisjonen om alle anmodninger til 

standardiseringsorganer om å utarbeide tekniske spesifi-

kasjoner eller en standard for spesifikke produkter med det 

formål å innføre en teknisk forskrift for slike produkter i 

form av et forslag til tekniske forskrifter, og skal angi 

årsakene til å innføre den.». 

g)  I artikkel 11 skal annet punktum lyde: 

«Kommisjonen skal offentliggjøre årlige statistikker over 

de meldingene som er mottatt, i Den europeiske unions 

tidende.». 

h)  Vedlegg I og II oppheves. 

Henvisninger til disse opphevede bestemmelsene skal forstås 

som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 27 

Nasjonale standardiseringsorganer 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

standariseringsorganer. 

Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over nasjonale 

standardiseringsorganer og alle ajourføringer av denne listen i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 28 

Overgangsbestemmelser 

I unionsrettsakter som fastsetter en formodning om samsvar 

med vesentlige krav ved anvendelsen av harmoniserte 

standarder vedtatt i samsvar med direktiv 98/34/EF, skal 

henvisninger til direktiv 98/34/EF forstås som henvisninger til 

denne forordning, bortsett fra henvisninger til den komiteen 

som er nedsatt ved artikkel 5 i direktiv 98/34/EF om tekniske 

forskrifter. 

Når en unionsrettsakt inneholder bestemmelser om en 

framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte standarder, 

får artikkel 11 i denne forordning ikke anvendelse på den 

gjeldende rettsakten. 

Artikkel 29 

Oppheving 

Beslutning nr. 1673/2006/EF og vedtak 87/95/EØF oppheves. 

Henvisninger til den opphevede beslutningen og det opphevede 

vedtaket skal forstås som henvisninger til denne forordning og 

leses i henhold til sammenligningstabellen angitt i vedlegg IV 

til denne forordning. 

Artikkel 30 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

EUROPEISKE STANDARDISERINGSORGANISASJONER 

1. CEN — Den europeiske standardiseringsorganisasjon 

2.  CENELEC — Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering 

3.  ETSI — Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon 

 ______  
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VEDLEGG II 

KRAV I FORBINDELSE MED FASTSETTELSE AV TEKNISKE SPESIFIKASJONER PÅ IKT-OMRÅDET 

1.  De tekniske spesifikasjonene har oppnådd markedsaksept og gjennomføringen av dem hindrer ikke samvirkings-

evnen med eksisterende europeiske eller internasjonale standarder. Markedsaksept kan påvises gjennom praktiske 

eksempler på samsvarende gjennomføringer fra ulike selgere. 

2.  De tekniske spesifikasjonene er sammenhengende ettersom de ikke er i strid med europeiske standarder, det vil si at 

de omfatter områder der det ikke er planlagt vedtakelse av nye europeiske standarder innen rimelig tid, der 

eksisterende standarder ikke har oppnådd markedsaksept, eller der disse standardene er foreldet, samt der det ikke 

er planlagt å innarbeide de tekniske spesifikasjonene i europeiske standardiseringspublikasjoner innen rimelig tid. 

3.  De tekniske spesifikasjonene er utviklet av en ideell organisasjon som er en faglig sammenslutning, bransje- eller 

yrkesorganisasjon eller enhver annen medlemsorganisasjon som innenfor sitt kompetanseområde utvikler tekniske 

spesifikasjoner på IKT-området, og som ikke er en europeisk standardiseringsorganisasjon eller et nasjonalt eller 

internasjonalt standardiseringsorgan, gjennom framgangsmåter som oppfyller følgende kriterier: 

a)  Åpenhet: 

De tekniske spesifikasjonene er utviklet på grunnlag av en åpen beslutningstaking som er tilgjengelig for alle 

berørte parter på det eller de markedene som berøres av de gjeldende tekniske spesifikasjonene. 

b)  Enighet: 

Beslutningsprosessen bygger på samarbeid og enighet og begunstiger ikke en bestemt berørt part. Med enighet 

menes en allmenn enighet som kjennetegnes ved at det ikke fra en viktig berørt part er vedvarende motstand i 

vesentlige spørsmål, og som er oppnådd gjennom en framgangsmåte som har søkt å ta hensyn til alle de berørte 

partenes synspunkter og forene motstridende argumenter. Enighet innebærer ikke enstemmighet. 

c)  Innsyn: 

i)  Alle opplysninger om tekniske drøftinger og beslutninger er arkivert og identifisert. 

ii)  Opplysninger om ny standardiseringsvirksomhet er offentliggjort og meddelt bredt gjennom egnede og 

tilgjengelige kanaler. 

iii)  For å oppnå likevekt er det blitt tilstrebet å oppnå deltaking fra alle relevante grupper av berørte parter. 

iv)  Merknader fra berørte parter er tatt i betraktning og besvart. 

4.  De tekniske spesifikasjonene oppfyller følgende krav: 

a)  Vedlikehold: Løpende støtte og vedlikehold av offentliggjorte spesifikasjoner garanteres i en lang periode. 

b)  Tilgjengelighet: Spesifikasjonene er offentlig tilgjengelig for gjennomføring og bruk på rimelige vilkår 

(herunder mot et rimelig gebyr eller gratis). 

c)  Immaterialrettigheter som er vesentlige for gjennomføringen av spesifikasjoner, er lisensiert til søkere på et 

(rettferdig) rimelig og ikke-diskriminerende grunnlag ((F)RAND), noe som kan innebære at rettighetshaveren 

velger å lisensiere vesentlige immaterialrettigheter uten erstatning. 

d)  Relevans: 

i)  Spesifikasjonene er virkningsfulle og relevante. 

ii)  Spesifikasjonene imøtekommer markedsbehov og regelverkskrav. 

e)  Nøytralitet og stabilitet: 

i)  Spesifikasjonene er så langt som mulig rettet mot ytelser framfor å bygge på konstruksjonsmessige eller 

beskrivende egenskaper. 

ii)  Spesifikasjonene fører ikke til markedsvridning eller begrenser brukernes muligheter til å utvikle 

konkurranse og nyskaping på grunnlag av dem. 

iii)  Spesifikasjonene bygger på avansert vitenskapelig og teknologisk utvikling. 
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f)  Kvalitet: 

i)  Kvaliteten og detaljnivået er tilstrekkelig for å sikre at det kan utvikles flere konkurrerende utgaver av 

samvirkende produkter og tjenester. 

ii)  Standardiserte grensesnitt er ikke skjult eller kontrollert av noen andre enn de organisasjonene som har 

vedtatt de tekniske spesifikasjonene. 

 ______   
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VEDLEGG III 

EUROPEISKE INTERESSEORGANISASJONER SOM ER BERETTIGET TIL ØKONOMISK STØTTE FRA 

UNIONEN 

1.  En europeisk organisasjon som representerer SMB-er i europeisk standardiseringsvirksomhet, og som: 

a)  er en ikke-statlig og ideell organisasjon, 

b)  har som vedtektsmessig formål og virksomhet å ivareta SMB-enes interesse i standardiseringsarbeidet på 

europeisk plan, å øke deres kjennskap til standardisering og å motivere dem til å delta i standardise-

ringsarbeidet, 

c)  har fått mandat av ideelle organisasjoner som representerer SMB-er i minst to tredeler av medlemsstatene, til å 

representere SMB-ers interesser i standardiseringsarbeidet på europeisk plan. 

2.  En europeisk organisasjon som representerer forbrukerne i europeisk standardiseringsvirksomhet, og som: 

a)  er en ikke-statlig, ideell organisasjon som er uavhengig av industri, handels- og forretningsinteresser, eller andre 

motstridende interesser, 

b)  har som vedtektsmessig formål og virksomhet å ivareta forbrukernes interesser i standardiseringsarbeidet på 

europeisk plan, 

c)  har fått mandat av nasjonale, ideelle forbrukerorganisasjoner i minst to tredeler av medlemsstatene til å 

representere forbrukernes interesser i standardiseringsarbeidet på europeisk plan. 

3.  En europeisk organisasjon som representerer miljøinteressene i europeisk standardiseringsvirksomhet, og som: 

a)  er en ikke-statlig, ideell organisasjon som er uavhengig av industri, handels- og forretningsinteresser, eller andre 

motstridende interesser, 

b)  har som vedtektsmessig formål og virksomhet å ivareta miljøinteressene i standardiseringsarbeidet på europeisk 

plan, 

c)  har fått mandat av nasjonale, ideelle miljøorganisasjoner i minst to tredeler av medlemsstatene til å representere 

miljøinteressene i standardiseringsarbeidet på europeisk plan. 

4.  En europeisk organisasjon som representerer arbeidstakerinteresser i europeisk standardiseringsvirksomhet, og 

som: 

a)  er en ikke-statlig, ideell organisasjon som er uavhengig av industri, handels- og forretningsinteresser, eller andre 

motstridende interesser, 

b)  har som vedtektsmessig formål og virksomhet å ivareta arbeidstakerinteressene i standardiseringsarbeidet på 

europeisk plan, 

c)  har fått mandat av nasjonale, ideelle arbeidstakerorganisasjoner i minst to tredeler av medlemsstatene til å 

representere arbeidstakerinteressene i standardiseringsarbeidet på europeisk plan. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 98/34/EF Denne forordning 

Artikkel 1 første nummer punkt 6) Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 første nummer punkt 7) — 

Artikkel 1 første nummer punkt 8) Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 1 første nummer punkt 9) Artikkel 2 nr. 8 

Artikkel 1 første nummer punkt 10) Artikkel 2 nr. 10 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 3 nr. 3 og 4 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 27 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 20 bokstav a) 

Artikkel 3 Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 3 nr. 3 og 5, og artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt — 

Artikkel 6 nr. 4 bokstav a) Artikkel 20 bokstav a) 

Artikkel 6 nr. 4 bokstav b) — 

Artikkel 6 nr. 4 bokstav e) Artikkel 10 nr. 2 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Artikkel 27 

Beslutning nr. 1673/2006/EF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 og 3 Artikkel 15 

Artikkel 4 — 

Artikkel 5 Artikkel 17 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 18 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 24 nr. 3 

Artikkel 7 Artikkel 19 

Beslutning 87/95/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 13 
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Beslutning 87/95/EØF Denne forordning 

Artikkel 4 Artikkel 8 

Artikkel 5 Artikkel 14 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 Artikkel 24 nr. 3 

Artikkel 9 — 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/46/EU 

av 28. august 2013 

om endring av direktiv 2006/141/EF med hensyn til proteinkrav for morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved 

spesielle ernæringsmessige behov(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 

2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger 

og om endring av direktiv 1999/21/EF(2) fastsettes blant 

annet regler for sammensetning og merking av 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

2)  Ved direktiv 2006/141/EF er det uttrykkelig fastsatt at 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal 

produseres bare på grunnlag av proteinkildene som 

defineres i nevnte direktiv. Disse proteinkildene er 

kumelkproteiner og soyaproteinisolater, alene eller i en 

blanding, samt proteinhydrolysater. 

3)  På anmodning fra Kommisjonen avgav Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet 28. februar 2012 

en vitenskapelig uttalelse om geitemelkproteins egnethet 

som en proteinkilde i morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger. I uttalelsen ble det konkludert at 

protein fra geitemelk kan være egnet som en 

proteinkilde i morsmelkerstatninger og tilskudds-

blandinger, forutsatt at sluttproduktet oppfyller 

sammensetningskriteriene fastsatt i direktiv 2006/ 

141/EF. 

4)  På grunnlag av denne uttalelsen bør det tillates at 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger produsert 

på grunnlag av geitemelkproteiner bringes i omsetning, 

forutsatt at sluttproduktet oppfyller sammensetning-

skriteriene fastsatt i direktiv 2006/141/EF. Direktiv 

2006/141/EF bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 29.8.2013, s. 

16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 14. 

(1) EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21. 

(2) EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1. 

5)  På anmodning fra Kommisjonen avgav Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet 5. oktober 2005 

en vitenskapelig uttalelse om sikkerhet og egnethet for 

spedbarns spesielle ernæringsmessige behov når det 

gjelder bruk av erstatning basert på delvis hydrolysert 

myseprotein med et proteininnhold på minst 1,9 g/ 

100 kcal, som er lavere enn minsteverdien som på det 

tidspunktet var fastsatt i Unionens regelverk. I uttalelsen 

ble det konkludert at morsmelkerstatning basert på 

hydrolysater av myseprotein fra kumelk med et 

proteininnhold på 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ) og med 

en proteinsammensetning som tilsvarer den som ble 

vurdert, er sikker og egnet til bruk som eneste 

ernæringskilde for spedbarn. På grunnlag av denne 

uttalelsen er det i henhold til direktiv 2006/141/EF, 

endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2008 

av 12. desember 2008 om endring av vedlegg III og VI 

til direktiv 2006/141/EF med hensyn til krav til 

sammensetning av visse morsmelkerstatninger(3), tillatt 

å bringe i omsetning morsmelkerstatninger produsert på 

grunnlag av proteinhydrolysater med et slikt 

proteininnhold, forutsatt at produktet oppfyller visse 

kriterier fastsatt i nevnte direktiv. 

6)  I uttalelsen ble det også konkludert at selv om det ikke 

er framlagt opplysninger om tilskuddsblandinger basert 

på hydrolysert myseprotein med et proteininnhold på 

1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ), ville en morsmel-

kerstatning med nevnte proteinsammensetning være 

egnet for eldre spedbarn i kombinasjon med 

tilleggskost. 

7)  På grunnlag av denne uttalelsen, og for å muliggjøre 

utvikling av innovative produkter, bør det tillates å 

bringe slike tilskuddsblandinger i omsetning. Direktiv 

2006/141/EF bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2006/141/EF gjøres følgende endringer: 

  

(3) EUT L 335 av 13.12.2008, s. 25. 

2022/EØS/40/17 
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1)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 erstattes annet ledd med følgende ledd: 

 «For morsmelkerstatninger produsert på grunnlag av 

kumelk- eller geitemelkproteiner i henhold til vedlegg I 

punkt 2.1 med et proteininnhold mellom minsteverdien 

og 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), skal morsmelker-

statningens egnethet for spedbarns spesielle ernærings-

messige behov dokumenteres med hensiktsmessige 

undersøkelser som er gjennomført i henhold til allment 

aksepterte sakkyndige anbefalinger om hvordan slike 

undersøkelser skal utformes og gjennomføres.» 

b)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «For tilskuddsblandinger produsert på grunnlag av 

proteinhydrolysater i henhold til vedlegg II punkt 2.2 

med et proteininnhold mellom minsteverdien og 

0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), skal til-

skuddsblandingens egnethet for spedbarns spesielle 

ernæringsmessige behov dokumenteres med 

hensiktsmessige undersøkelser som er gjennomført i 

henhold til allment aksepterte sakkyndige anbefalinger 

om hvordan slike undersøkelser skal utformes og 

gjennomføres, og de skal oppfylle de relevante 

spesifikasjonene angitt i vedlegg VI.» 

2)  I artikkel 12 erstattes innledende punktum med følgende 

punktum: 

 «Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger produsert 

helt og holdent på grunnlag av kumelk- eller 

geitemelkproteiner skal henholdsvis ha følgende varebe-

tegnelser:» 

3)  Vedlegg I, II, III og VI endres i samsvar med vedlegget til 

dette direktiv. 

Artikkel 2 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 3 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. februar 2014 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II, III og VI til direktiv 2006/141/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2.1 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen erstattes med følgende tittel: 

«2.1. Morsmelkerstatninger produsert på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner» 

ii)  Fotnote 1 erstattes med følgende fotnote: 

«(1)  Morsmelkerstatninger produsert på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner og med et 

proteininnhold mellom minsteverdien og 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) skal være i samsvar med 

artikkel 7 nr. 1 annet ledd.» 

b)  I nr. 2.3 erstattes tittelen med følgende tittel: 

«2.3. Morsmelkerstatninger produsert på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med 

kumelk- eller geitemelkproteiner» 

c)  I nr. 10.1 erstattes tittelen med følgende tittel: 

«10.1. Morsmelkerstatninger produsert på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner eller 

proteinhydrolysater» 

d)  I nr. 10.2 erstattes tittelen med følgende tittel: 

«10.2. Morsmelkerstatninger produsert på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med 

kumelk- eller geitemelkproteiner» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2.1 erstattes tittelen med følgende tittel: 

«2.1. Tilskuddsblandinger produsert på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner» 

b)  I nr. 2.2 erstattes tabellen med følgende tabell: 

«Minst(1) Høyst 

0,45 g/100 kJ 

(1,8 g/100 kcal) 

0,8 g/100 kJ 

(3,5 g/100 kcal) 

(1) Tilskuddsblandinger produsert på grunnlag av proteinhydrolysater og med et proteininnhold mellom minsteverdien og 

0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) skal være i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7 nr. 2 annet ledd.» 

c)  I nr. 2.3 erstattes tittelen med følgende tittel: 

«2.3. Tilskuddsblandinger produsert på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med 

kumelk- eller geitemelkproteiner» 

d)  I nr. 8.1 erstattes tittelen med følgende tittel: 

«8.1. Tilskuddsblandinger produsert på grunnlag av kumelk- eller geitemelkproteiner eller 

proteinhydrolysater» 

e)  I nr. 8.2 erstattes tittelen med følgende tittel: 

«8.2. Tilskuddsblandinger produsert på grunnlag av soyaproteinisolater, alene eller blandet med 

kumelk- eller geitemelkproteiner» 

3)  I nr. 3 i vedlegg III erstattes fotnote 1 med følgende fotnote: 

«(1)  L-arginin og dens hydroklorid skal bare brukes ved produksjon av morsmelkerstatningene nevnt i artikkel 7 

nr. 1 tredje ledd og tilskuddsblandingene nevnt i artikkel 7 nr. 2 annet ledd.»   
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4)  I vedlegg VI erstattes tittelen med følgende tittel: 

«Spesifikasjoner for proteininnhold, proteinkilde og proteinbehandling ved produksjon av 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysater av myseprotein fra kumelkprotein, 

med et proteininnhold under 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 816/2013 

av 28. august 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av nøytral metakrylatkopolymer og anionisk metakrylatkopolymer i kosttilskudd i fast 

form og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til spesifikasjonene 

for basisk metakrylatkopolymer (E 1205), nøytral metakrylatkopolymer og anionisk 

metakrylatkopolymer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, artikkel 14 og 

artikkel 30 nr. 5, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 

og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næ-

ringsmidler, herunder fargestoffer og søtstoffer, som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF)  

nr. 1333/2008. 

3)  Disse listene kan ajourføres etter den felles 

framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen eller 

etter søknad. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 29.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 15. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

4)  Søknader om godkjenning av bruk av anionisk metakry-

latkopolymer og nøytral metakrylatkopolymer som 

overflatebehandlingsmiddel i kosttilskudd i fast form 

ble inngitt 25. og 27. april 2009 og ble gjort tilgjen-

gelige for medlemsstatene. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

vurderte tryggheten ved bruk av nøytral meta-

krylatkopolymer(4) og anionisk metakrylatkopolymer(5) 

som tilsetningsstoff i næringsmidler, og konkluderte 

med at bruk i kosttilskudd i fast form ved de foreslåtte 

bruksnivåene ikke utgjør et trygghetsproblem. 

6)  Det er et teknologisk behov for bruk av nøytral 

metakrylatkopolymer og anionisk metakrylatkopolymer 

i kosttilskudd i fast form. Nøytral metakrylatkopolymer 

er beregnet på å brukes som et overflatebehand-

lingsmiddel for langsom avgivelse. Preparater med 

langsom avgivelse gjør det mulig for et næringsstoff å 

oppløses kontinuerlig over et visst tidsrom. Anionisk 

metakrylatkopolymer er beregnet på å brukes som et 

overflatebehandlingsmiddel for å beskytte magen mot 

irriterende ingredienser og/eller for å beskytte følsomme 

næringsstoffer mot nedbryting i magesyren. Det er 

derfor hensiktsmessig å godkjenne bruken av begge 

tilsetningsstoffer i kosttilskudd i fast form og å tildele 

nøytral metakrylatkopolymer E-nummer E 1206 og 

anionisk metakrylatkopolymer E-nummer E 1207. 

7)  Bruk av basisk metakrylatkopolymer (E 1205) i 

kosttilskudd i fast form ble godkjent ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 1129/2011(6), og i forordning (EU) 

nr. 231/2012 fastsettes spesifikasjonene for dette 

tilsetningsstoffet, herunder grenseverdier for arsen, bly, 

kvikksølv og kobber. Disse spesifikasjonene bør 

ajourføres for å ta hensyn til grenseverdier for bly, 

  

(4) EFSA Journal 2010; 8(7):1655. 

(5) EFSA Journal 2010; 8(7):1656. 

(6) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 

2022/EØS/40/18 
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kvikksølv og kadmium i kosttilskudd som fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av  

19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for 

visse forurensende stoffer i næringsmidler(1). 

8)  Grenseverdier for arsen i kosttilskudd er ikke fastsatt på 

unionsplan. Spesifikke verdier er imidlertid fastsatt i 

medlemsstatenes lovgivning. Spesifikasjonene for 

basisk metakrylatkopolymer (E 1205) i forordning (EU) 

nr. 231/2012 med hensyn til arsen bør derfor ajourføres 

for å ta hensyn til medlemsstatenes lovgivning. 

9)  Grenseverdier for kobber i kosttilskudd er ikke fastsatt 

på unionsplan, og det er ingen indikasjon på forekomst 

av kobber i toksikologisk signifikante mengder i basisk 

metakrylatkopolymer (E 1205). Kobber bør derfor 

strykes fra avsnittet om renhet for basisk 

metakrylatkopolymer (E 1205) i forordning (EU)  

nr. 231/2012. 

10)  Det bør vedtas spesifikasjoner for nøytral metakry-

latkopolymer (E 1206) og anionisk metakry-

latkopolymer (E 1207). Renhetskriteriene for arsen, bly, 

kvikksølv og kadmium bør utarbeides etter samme 

framgangsmåte som for basisk metakrylatkopolymer 

(E 1205), og ved fastsettelse av grenseverdiene bør det 

  

(1) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5. 

tas hensyn til at den kommersielle formen av nøytral 

metakrylatkopolymer (E 1206) og anionisk metakry-

latkopolymer (E 1207) er en 30 % dispersjon av 

tørrstoffet i vann. 

11)  Forordning (EF) nr. 1333/2008 og forordning (EU) 

nr. 231/2012 bør derfor endres. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar 

med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende.  

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

Utferdiget i Brussel, 28. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del B innsettes følgende poster for E 1206 og E 1207 i nr. 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», etter posten for E 1205 basisk metakrylatkopolymer: 

«E 1206 Nøytral metakrylatkopolymer 

E 1207 Anionisk metakrylatkopolymer» 

2)  I del E innsettes følgende poster i næringsmiddelkategori 17.1, «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form», etter posten for E 1205 basisk metakrylatkopolymer: 

 «E 1206 Nøytral metakrylatkopolymer 200 000   

 E 1207 Anionisk metakrylatkopolymer 100 000»   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  Avsnittet om renhet for E 1205 (basisk metakrylatkopolymer) skal lyde: 

«Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (105 °C, 3 timer) 

Alkalitall 162-198 mg KOH/g på tørrstoffbasis 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Restmonomerer Butylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Metylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Dimetylaminoetylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Løsemiddelrester 2-propanol < 0,5 % 

Butanol < 0,5 % 

Metanol < 0,1 % 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 3 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg» 

2)  Følgende poster for E 1206 og E 1207 innsettes etter posten for E 1205 (basisk metakrylatkopolymer): 

«E 1206 NØYTRAL METAKRYLATKOPOLYMER 

Synonymer Etylakrylatmetylmetakrylatpolymer; etylakrylat, metylmetakry-

latpolymer; etylakrylat, polymer med metylmetakrylat; mety-

lmetakrylat, etylakrylatpolymer; metylmetakrylat, polymer med 

etylakrylat 

Definisjon Nøytral metakrylatkopolymer er en fullstendig polymerisert kopolymer 

av metylmetakrylat og etylakrylat. Den framstilles ved emulsjons-

polymerisasjon. Den framstilles ved redoksinitiert polymerisasjon av 

monomerene etylakrylat og metylmetakrylat ved hjelp av et 

redoksinitieringssystem som avgir frie radikaler, stabilisert med 

polyetylenglykolmonostearyleter og vinylsyre/natriumhydroksid. 

Restmonomerer fjernes ved hjelp av vanndampdestillasjon. 

CAS-nr. 9010-88-2 

Kjemisk betegnelse Poly(etylakrylat-co-metylmetakrylat) 2:1 

Kjemisk formel Poly[(CH2:CHCO2CH2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)] 

Vektgjennomsnitt for molekylvekt Ca. 600 000 g/mol 

Innhold / restmengde etter 

fordamping 

28,5-31,5 % 

1 g dispersjon tørkes i ovn i tre timer ved 110 °C. 

Beskrivelse Melkehvit dispersjon (den kommersielle formen er en 30 % dispersjon 

av tørrstoffet i vann) med lav viskositet og en svak, karakteristisk lukt. 
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Identifikasjon  

IR-spektroskopi Karakteristisk for forbindelsen 

Viskositet Høyst 50 mPa.s, 30 o/min / 20 °C (Brookfield-viskosimetri) 

pH-verdi 5,5-8,6 

Relativ tetthet (ved 20 °C) 1,037-1,047 

Løselighet Dispersjonen kan blandes med vann i ethvert forhold. Polymeren og 

dispersjonen er lett løselig i aceton, etanol og isopropylalkohol. Ikke 

løselig dersom den blandes med 1 N natriumhydroksid i forholdet 1:2. 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,4 % i dispersjonen 

Restmonomerer Samlet mengde monomerer (summen av metylmetakrylat og 

etylakrylat): ikke over 100 mg/kg i dispersjonen 

Restemulgator Polyetylenglykolmonostearyleter (makrogolstearyleter 20), ikke over 

0,7 % i dispersjonen 

Løsemiddelrester Etanol, ikke over 0,5 % i dispersjonen 

Metanol, ikke over 0,1 % i dispersjonen 

Arsen Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen 

Bly Ikke over 0,9 mg/kg i dispersjonen 

Kvikksølv Ikke over 0,03 mg/kg i dispersjonen 

Kadmium Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen 

E 1207 ANIONISK METAKRYLATKOPOLYMER 

Synonymer Metylakrylat, metylmetakrylat, metakrylsyrepolymer; metakrylsyre, 

polymer med metylakrylat og metylmetakrylat 

Definisjon Anionisk metakrylatkopolymer er en fullstendig polymerisert 

kopolymer av metakrylsyre, metylmetakrylat og metylakrylat. Den 

framstilles i vandig miljø ved emulsjonspolymerisasjon av 

metylmetakrylat, metylakrylat og metakrylsyre ved hjelp av en 

initiator for frie radikaler stabilisert med natriumlaurylsulfat og 

polyoksyetylensorbitanmonooleat (polysorbat 80). Restmonomerer 

fjernes ved hjelp av vanndampdestillasjon. 

CAS-nr. 26936-24-3 

Kjemisk betegnelse Poly(metylakrylat-co-metylmetakrylat-co-metakrylsyre) 7:3:1 

Kjemisk formel Poly[(CH2:CHCO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-co-

(CH2:C(CH3)COOH)] 

Vektgjennomsnitt for molekylvekt Ca. 280 000 g/mol 

Innhold / restmengde etter 

fordamping 

28,5-31,5 % 

1 g av dispersjonen tørkes i ovn i fem timer ved 110 °C. 

9,2–12,3 % metakrylsyreenheter i tørrstoffet. 

Beskrivelse Melkehvit dispersjon (den kommersielle formen er en 30 % dispersjon 

av tørrstoffet i vann) med lav viskositet og en svak, karakteristisk lukt. 
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Identifikasjon  

IR-spektroskopi Karakteristisk for forbindelsen 

Viskositet Høyst 20 mPa.s, 30 o/min / 20 °C (Brookfield-viskosimetri) 

pH-verdi 2,0-3,5 

Relativ tetthet (ved 20 °C) 1,058-1,068 

Løselighet Dispersjonen kan blandes med vann i ethvert forhold. Polymeren og 

dispersjonen er lett løselig i aceton, etanol og isopropylalkohol. 

Løselig dersom den blandes med 1 N natriumhydroksid i forholdet 

1:2. Løselig ved pH-verdi over 7,0. 

Renhet  

Syretall 60-80 mg KOH/g på tørrstoffbasis 

Sulfataske Ikke over 0,2 % i dispersjonen 

Restmonomerer Samlet mengde monomerer (summen av metakrylsyre, mety-

lmetakrylat og metylakrylat): ikke over 100 mg/kg i dispersjonen 

Restemulgatorer Natriumlaurylsulfat, ikke over 0,3 % av tørrstoffet 

Polysorbat 80, ikke over 1,2 % av tørrstoffet 

Løsemiddelrester Metanol, ikke over 0,1 % i dispersjonen 

Arsen Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen 

Bly Ikke over 0,9 mg/kg i dispersjonen 

Kvikksølv Ikke over 0,03 mg/kg i dispersjonen 

Kadmium Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1068/2013 

av 30. oktober 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) i våtsaltet fisk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 30 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruk av dem. 

2) Listen kan endres i samsvar med framgangsmåten nevnt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetnings-

stoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2). 

3) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan unionslisten over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres på initiativ fra Kommisjonen 

eller som følge av en søknad. 

4) En søknad om godkjenning av bruk av difosfater (E 

450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) i 

våtsaltet fisk ble inngitt 19. juni 2009 og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 16. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

5) Fisk kan saltes og konserveres ved at råvaren tilføres 

store mengder salt. Salting er blitt utviklet fra en 

ettrinns- til en flertrinnsprosess som omfatter førsalting, 

som muliggjør kortere saltingstid og gir en forholdsvis 

jevn saltkonsentrasjon i fiskemuskelen. Fisken førsaltes 

først ved innsprøyting og/eller lakesalting med en 

forberedt saltlake med kontrollert saltkonsentrasjon. 

Deretter tørrsaltes fisken for at sluttproduktet skal få den 

riktige saltkonsentrasjonen. 

6) Under denne langvarige konserveringsprosessen kan det 

forekomme oksidering, særlig av lipidene i fiskemus-

kelen. Dette vil medføre endring av farge og smak. 

Oksideringen framskyndes av metallionene som finnes i 

fiskemuskelen og saltet som brukes. Ettersom difosfater 

(E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) 

danner kjemiske forbindelser med metallioner, er de 

beviselig svært effektive med tanke på å beskytte saltet 

fisk mot oksidering. Størstedelen av de tilsatte fosfatene 

og saltet fjernes ved at produktet bløtlegges før konsum. 

Vanninnholdet i det ferdige våtsaltede produktet øker 

ikke ved slik bruk av fosfater. Saltet fisk der den 

opprinnelige fargen og smaken er bevart er særlig 

etterspurt på det spanske, det italienske og det greske 

markedet. 

7) I samsvar med artikkel 3, sammenholdt med artikkel 6 

nr. 4, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF 

av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om merking og presentasjon av samt 

reklamering for næringsmidler(3) må bruk av fosfater i 

våtsaltet fisk angis i ingredienslisten. Driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak kan også angi på merkingen 

til sine produkter at det ikke er brukt polyfosfater. 

8) Ettersom størstedelen av de tilsatte fosfatene fjernes ved 

at produktet bløtlegges, vil forbrukernes eksponering for 

fosfatene være minimal og vil dermed ikke ha 

virkninger på menneskers helse. Bruk av difosfater  

(E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) for 

konservering av våtsaltet fisk bør derfor tillates. 

  

(3) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 
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9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) før den ajourfører unionslisten over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle 

ajourføringen ikke vil ha virkninger på menneskers 

helse. Ettersom godkjenning av bruken av difosfater  

(E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) for 

konservering av våtsaltet fisk utgjør en ajourføring av 

listen som ikke vil ha virkninger på menneskers helse, 

er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

10) Bacalhau eller portugisisk klippfisk framstilles ved 

ytterligere tørking av våtsaltet fisk. Bruken av 

polyfosfater vil kunne påvirke denne tørkeprosessen. 

Denne bruken vil dessuten kunne hemme utviklingen av 

bacalhaus karakteristiske farge og smak. Saltet fisk som 

er behandlet med fosfater vil derfor ikke etterspørres av 

produsenter av tradisjonell bacalhau. For å gjøre det 

mulig for produsenter av tradisjonell bacalhau å tilpasse 

seg situasjonen der fisk som er behandlet med fosfater 

kan bringes i omsetning, bør det innføres en 

overgangsperiode. I denne perioden kan produsentene 

av tradisjonell bacalhau inngå avtaler med leverandører 

og gjøre seg kjent med analysemetodene som kan 

brukes for å kontrollere forekomsten av tilsatte fosfater i 

fisken. 

11) For å ytterligere vurdere innvirkningen på tilgjengelig-

heten av våtsaltet fisk for produksjon av bacalhau vil 

Kommisjonen i tre år overvåke bruken av polyfosfater i 

statene som utgjør de viktigste produsentene av saltet 

torsk. 

12) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende oppføringer i næringsmiddelkategori 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» etter oppføringen for E 392: 

 «E 450 Difosfater 5 000 (4), (79) Bare saltet fisk av torskefamilien som er blitt førsaltet ved innsprøyting og/eller lakesalting med en saltløsning på 

minst 18 %, ofte etterfulgt av tørrsalting 

Gyldighetstid: 

Fra 31. desember 2013 

 E 451 Trifosfater 5 000 (4), (79) Bare saltet fisk av torskefamilien som er blitt førsaltet ved innsprøyting og/eller lakesalting med en saltløsning på 

minst 18 %, ofte etterfulgt av tørrsalting 

Gyldighetstid: 

Fra 31. desember 2013 

 E 452 Polyfosfater 5 000 (4), (79) Bare saltet fisk av torskefamilien som er blitt førsaltet ved innsprøyting og/eller lakesalting med en saltløsning på 

minst 18 %, ofte etterfulgt av tørrsalting 

Gyldighetstid: 

Fra 31. desember 2013 

  (4):  Grenseverdien er uttrykt som P2O5. 

  (79):  Grenseverdien gjelder for summen av E 450, E 451 og E 452 brukt enkeltvis eller i kombinasjon» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 723/2013 

av 26. juli 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med  

hensyn til bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt 

fettinnhold(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2)  Listen kan endres etter den felles framgangsmåten nevnt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/ 

2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 

enzymer og aromaer i næringsmidler(2). 

3)  I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan unionslisten over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres enten på initiativ fra 

Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

4)  En søknad om godkjenning av bruk av ekstrakter av 

rosmarin (E 392) som antioksidant i tilberedt kjøtt, ikke-

varmebehandlet og varmebehandlet bearbeidet kjøtt 

med lavt fettinnhold og bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer med lavt fettinnhold, herunder bløtdyr og 

krepsdyr, ble inngitt 3. februar 2012 og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

5)  Antioksidanter er stoffer som beskytter næringsmidler 

mot nedbryting forårsaket av oksidering, som harskning 

av fettstoffer og misfarging. De nåværende grenseverdi-

ene for bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i 

bearbeidet kjøtt samt bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, er fastsatt i 

samsvar med fettinnholdet i de respektive næringsmid-

delkategoriene (med unntak av tørkede 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 27.7.2013,  

s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 17. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

pølser og tørket kjøtt). Den tillatte grenseverdien for 

bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) fastsatt i samsvar 

med fettinnholdet i de respektive næringsmiddel-

kategoriene sikrer ikke tilstrekkelig vern for 

næringsmidler med lavt fettinnhold, ettersom det kreves 

en kritisk minstedose av denne antioksidanten for å 

oppnå ønsket virkning. Ekstrakter av rosmarin (E 392) 

kan for tiden brukes i effektive doser i produkter med et 

høyere fettinnhold. Produkter med lavt fettinnhold kan 

imidlertid også bli utsatt for kraftig oksidering på grunn 

av en høy andel umettede fettsyrer. Det bør derfor 

fastsettes en grenseverdi for bruk av ekstrakter av 

rosmarin (E 392) på 15 mg/kg for produkter med et fett-

innhold på høyst 10 %, mens den tillatte grenseverdien 

på 150 mg/kg uttrykt i forhold til fettmengden bør 

bevares for produkter med et fettinnhold på over 10 %. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») vurderte i 2008 tryggheten ved 

ekstrakter av rosmarin (E 392) brukt som til-

setningsstoff i næringsmidler(3) og konkluderte med at 

de foreslåtte bruksområder og bruksnivåer ikke ville 

utgjøre et trygghetsproblem. Ut fra et forsiktig anslag 

over eksponering gjennom kosten antok Myndigheten at 

ekstrakter av rosmarin ville bli brukt ved grenseverdien 

(dvs. 150 mg/kg i bearbeidet kjøtt og fjørfe og 

bearbeidede fisk- og sjømatprodukter) i alle foreslåtte 

næringsmidler i hver næringsmiddelgruppe. Denne 

antakelsen omfattet også ikke-varmebehandlet og 

varmebehandlet bearbeidet kjøtt samt bearbeidet fisk og 

bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, 

med et fettinnhold på høyst 10 %. 

7)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Myndigheten før den ajourfører 

unionslisten over tilsetningsstoffer i næringsmidler i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når 

den aktuelle ajourføringen ikke kan påvirke menneskers 

helse. På bakgrunn av den ovennevnte uttalelsen fra 

Myndigheten i 2008 utgjør fastsettelsen av en 

grenseverdi for bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) 

på 15 mg/kg for ikke-varmebehandlet og varmebehand-

let bearbeidet kjøtt samt bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, med et 

fettinnhold på høyst 10 % en ajourføring av listen som 

ikke vil påvirke menneskers helse, og det er derfor ikke 

nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

8)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

  

(3) EFSA Journal (2008) 721, 1-29. 
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9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg  

dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  i næringsmiddelgruppe 08.2.1 «Ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt» skal posten for tilsetningsstoffet «E 392 — Ekstrakter av rosmarin — Unntatt tørkede pølser» lyde: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på høyst 10 %, unntatt tørkede pølser 

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på over 10 %, unntatt tørkede pølser» 

2)  i næringsmiddelgruppe 08.2.2 «Varmebehandlet bearbeidet kjøtt» skal posten for tilsetningsstoffet «E 392 — Ekstrakter av rosmarin — Unntatt tørkede pølser» lyde: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på høyst 10 %, unntatt tørkede pølser 

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på over 10 %, unntatt tørkede pølser» 

3)  i næringsmiddelgruppe 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» skal posten for tilsetningsstoffet E 392 lyde: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare fisk og fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, med et fettinnhold på høyst 

10 % 

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare fisk og fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, med et fettinnhold på over 

10 %» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 724/2013 

av 26. juli 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til spesifikasjoner for flere polyoler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 

og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler som er oppført i vedlegg II og III til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2)  Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles 

framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen 

eller som følge av en søknad. 

3)  29. november 2011 ble det inngitt en søknad om endring 

av spesifikasjonene for flere polyoler, og denne ble 

deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene. 

4)  I forordning (EU) nr. 231/2012 er det fastsatt 

spesifikasjoner for mannitol (E 421(i)) og mannitol 

framstilt ved gjæring (E 421(ii)). For å oppnå 

konsekvens og klarhet bør det i dag tillatte tilsetnings-

stoffet «mannitol (E 421(i)» endres til «mannitol ved 

hydrogenering», og definisjonen bør derfor endres. 

Spesifikasjonene for dette tilsetnings-stoffet bør endres. 

5)  Isomalt (E 953) framstilles i en totrinns prosess der 

sukkerarter først omdannes til isomaltulose og deretter 

hydrogeneres. Den krystallinske formen oppnås deretter 

ved en tørkeprosess. Det ble framlagt en anmodning om 

å oppføre en annen form for isomalt, nemlig vandig 

løsning av isomalt, i spesifikasjonene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 231/2012. Den foreslåtte formen er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 27.7.2013,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 17. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

i samsvar med disse spesifikasjonene og er tilgjengelig 

for kommersiell bruk. Denne formen for isomalt er 

kostnads- og tidsbesparende for industrien og er derfor 

av interesse for eksempel for sukkervareprodusenter. 

Derfor bør beskrivelsen av isomalt (E 953) endres i 

spesifikasjonene. 

6)  Spesifikasjonene i forordning (EU) nr. 231/2012 

fastsetter at ett av renhetskriteriene for polyoler er 

nivået av demineralisering eller rester av mineraler i 

form av klorider, sulfater og/eller sulfataske. De samme 

polyolene brukes som hjelpestoffer i farmasøytiske 

produkter, og Den europeiske farmakopé har tatt i bruk 

konduktivitet som metode for evaluering av nivået av 

demineralisering for polyoler. Dette innebærer at tre 

målinger (av klorider, sulfater og/eller sulfataske) er 

erstattet med én måling som er enklere, kostnadseffektiv 

og mer miljøvennlig. Spesifikasjonene bør derfor endres 

for tilsetningsstoffene sorbitol (E 420 (i)), sorbitolsirup 

(E 420 (ii)), mannitol (E 421 (i)), mannitol framstilt ved 

gjæring (E 421 (ii)), isomalt (E 953), maltitol 

(E 965 (i)), maltitolsirup (E 965 (ii)), xylitol (E 967) og 

erytritol (E 968) ved å fjerne kriteriene for klorider, 

sulfater og sulfataske og erstatte dem med ett enkelt 

kriterium, konduktivitet. 

7)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet før den ajourfører unionslisten over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler, unntatt når den 

aktuelle ajourføringen ikke vil påvirke menneskers 

helse. Ettersom de aktuelle ajourføringene ikke vil 

påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å be 

om uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet. 

8)  Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

2022/EØS/40/21 
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Artikkel 2 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I posten for tilsetningsstoff E 420 (i) sorbitol skal spesifikasjonene for renhet lyde: 

«Renhet  

Vanninnhold Ikke over 1,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 20 μS/cm (i en løsning med 20 % tørrstoff) 

ved en temperatur på 20 °C 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Totalt sukkerinnhold Ikke over 1 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis)» 

2)  I posten for tilsetningsstoff E 420 (ii) sorbitolsirup skal spesifikasjonene for renhet lyde: 

«Renhet  

Vanninnhold Ikke over 31 % (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 10 μS/cm (i selve produktet) ved en 

temperatur på 20 °C 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis)» 

3)  I posten for tilsetningsstoffet E 421(i) mannitol gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«E 421 (i) MANNITOL VED HYDROGENERING» 

b)  Definisjonen skal lyde: 

«Definisjon Framstilt ved katalytisk hydrogenering av karbohy-

dratløsninger som inneholder glukose og/eller fruktose. 

Produktet inneholder minst 96 % mannitol. Den delen av 

produktet som ikke er mannitol, består hovedsakelig av 

sorbitol (høyst 2 %), maltitol (høyst 2 %) og isomalt 

(1,1 GPM (1-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-mannitoldehy-

drat): høyst 2 % og 1,6 GPS (6-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-

sorbitol): høyst 2 %). Uspesifiserte urenheter skal ikke 

utgjøre mer enn 0,1 % av hver.» 

  



Nr. 40/124 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

c)  Spesifikasjonene for renhet skal lyde: 

«Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 20 μS/cm (i en løsning med 20 % tørrstoff) 

ved en temperatur på 20 °C 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose) 

Totalt sukkerinnhold Ikke over 1 % (uttrykt som glukose) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg» 

4)  I posten for tilsetningsstoff E 421 (ii) mannitol framstilt ved gjæring skal spesifikasjonene for renhet lyde: 

«Renhet  

Arabitol Høyst 0,3 % 

Vanninnhold Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 20 μS/cm (i en løsning med 20 % tørrstoff) 

ved en temperatur på 20 °C 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose) 

Totalt sukkerinnhold Ikke over 1 % (uttrykt som glukose) 

Bly Ikke over 1 mg/kg» 

5)  I posten for tilsetningsstoff E 953 isomalt gjøres følgende endringer: 

a)  Spesifikasjonene for beskrivelse skal lyde: 

«Beskrivelse Fargeløs, hvit, lett hygroskopisk, krystallinsk masse eller 

vandig løsning med en minimumskonsentrasjon på 60 %.» 

b)  Spesifikasjonene for renhet skal lyde: 

«Renhet  

Vanninnhold Ikke mer enn 7 % i fast form (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 20 μS/cm (i en løsning med 20 % tørrstoff) 

ved en temperatur på 20 °C 

D-mannitol Høyst 3 % 

D-sorbitol Høyst 6 % 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis)» 
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6)  I posten for tilsetningsstoff E 965 (i) maltitol skal spesifikasjonene for renhet lyde: 

«Renhet  

Utseende i vandig løsning Løsningen er klar og fargeløs 

Vanninnhold Ikke over 1 % (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 20 μS/cm (i en løsning med 20 % tørrstoff) 

ved en temperatur på 20 °C 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,1 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis)» 

7)  I posten for tilsetningsstoff E 965 (ii) maltitolsirup skal spesifikasjonene for renhet lyde: 

«Renhet  

Utseende i vandig løsning Løsningen er klar og fargeløs 

Vanninnhold Ikke over 31 % (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 10 μS/cm (i selve produktet) ved en 

temperatur på 20 °C 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg» 

8)  I posten for tilsetningsstoff E 967 xylitol skal spesifikasjonene for renhet lyde: 

«Renhet  

Vanninnhold Ikke over 1 % (Karl Fischer-metoden) 

Konduktivitet Ikke mer enn 20 μS/cm (i en løsning med 20 % tørrstoff) 

ved en temperatur på 20 °C 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,2 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Andre polyoler Ikke over 1 % (på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 
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9)  I posten for tilsetningsstoff E 968 erytritol skal spesifikasjonene for renhet lyde: 

«Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,2 % (70 °C, 6 timer, i vakuumeksikkator) 

Konduktivitet Ikke mer enn 20 μS/cm (i en løsning med 20 % tørrstoff) ved 

en temperatur på 20 °C 

Reduserende stoffer Ikke over 0,3 % uttrykt som D-glukose 

Ribitol og glyserol Høyst 0,1 % 

Bly Ikke over 0,5 mg/kg» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 738/2013 

av 30. juli 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

 med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte fiskerognerstatninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, og vilkårene for 

bruken av dem. 

2)  Denne listen kan endres etter den felles framgangsmåten 

nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om 

innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmid-

ler(2), enten på initiativ fra Kommisjonen eller som 

følge av en søknad. 

3)  En søknad om godkjenning av bruk av flere tilse-

tningsstoffer i tangbaserte fiskeprodukterstatninger ble 

inngitt 1. februar 2011 og er gjort tilgjengelig for medle-

msstatene. 

4)  Tangbaserte fiskerognerstatninger er utviklet fra tange-

kstrakter, og utgjør omtrent 85 % av produktet. Ytter-

ligere ingredienser er vann, krydder og godkjente 

tilsetningsstoffer. Tangbaserte fiskerognerstatninger 

tilhører næringsmiddelkategori 04.2.4.1 «Bearbeidede 

produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott» i 

henhold til del D i EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1333/2008. 

5)  Da disse produktene ikke er visuelt tiltalende, er det 

nødvendig å ta i bruk visse fargestoffer. Bruk av 

søtstoffer er nødvendig for å justere smaken, for å 

maskere bitterhet samt for å unngå at bruk av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 31.7.2013,  

s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 17. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

sukkerarter begrenser den mikrobiologiske stabiliteten 

og holdbarhetstiden til disse produktene. Ytterligere 

tilsetningsstoffer som omfattes av søknaden er nød-

vendige som stabilisatorer og antioksidanter. 

6)  De tangbaserte fiskeerstatningene er hovedsakelig ment 

å brukes som garnityr eller som pynt på matretter som et 

alternativ til fiskerogn. Tilleggseksponering på grunn av 

bruk av disse tilsetningsstoffene vil derfor være 

ubetydelig sammenlignet med bruken av disse i andre 

næringsmidler, og vil ikke påvirke menneskers helse. 

Bruk av visse fargestoffer, søtstoffer, antioksidanter og 

stabilisatorer i fiskerognerstatninger bør derfor tillates. 

7)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle 

ajourføringen ikke vil ha virkninger på menneskers 

helse. Ettersom godkjenning av bruken av kurkumin 

(E 100), riboflaviner (E 101), kochenille, karminsyre, 

karminer (E 120), klorofyll- og klorofyllin-kobber-

komplekser (E 141), karamell (E 150a), vegetabilsk 

karbon (E 153), karotener (E 160a), paprikaekstrakt, 

capsantin, capsorubin (E 160c), beta-apo-8’-karotenal 

(C 30) (E 160e), rødbetfarge, betanin (E 162), anto-

cyaner (E 163), titandioksid (E 171), jernoksider og 

hydroksider (E 172), ekstrakter av rosmarin (E 392), 

fosforsyre – fosfater – di-, tri- og polyfosfater (E 338–

452) og sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter (E 954) i 

tangbaserte fiskerognerstatninger innebærer en 

ajourføring av listen som ikke vil kunne påvirke 

menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om 

en uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet. 

8)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

2022/EØS/40/22 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  



   

 

2
3

.6
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 4

0
/1

2
9
 

 

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, næringsmiddelkategori 04.2.4.1 «Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott», gjøres følgende endringer: 

1)  Følgende rader innsettes i nummerrekkefølge: 

 «E 100 Kurkumin 50  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 101 Riboflaviner quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 150a Karamell quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 153 Vegetabilsk karbon quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 160a Karotener quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 160c Paprikaekstrakt quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 160e Beta-apo-8’-karotenal (C 30) 100  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 162 Rødbetfarge quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 163 Antocyaner quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 171 Titandioksid quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 172 Jernoksider og -hydroksider quantum satis  Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 338–452 Fosforsyre – fosfater – di-, tri- og 

polyfosfater 

1000 (1) (4) Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (46) Bare tangbaserte fiskerognerstatninger 

 E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 50 (52) Bare tangbaserte fiskerognerstatninger» 

(2)  Ny fotnote etter fotnote 34 skal lyde: 

«(46)  Summen av karnosol og karnosinsyre» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 739/2013 

av 30. juli 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i fryseklare alkoholholdige cocktailer, og 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffet stigmasterolrike plantesteroler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 

og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næ-

ringsmidler som er oppført i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. 

3)  Disse listene kan ajourføres etter den felles 

framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen eller 

etter søknad. 

4)  En søknad om godkjenning av bruk av stigmasterolrike 

plantesteroler som stabilisator i fryseklare alko-

holholdige cocktailer ble framlagt 11. februar 2011 og 

gjort tilgjengelig for medlemsstatene. 

5)  Det er et teknologisk behov for bruk av stigmasterolrike 

plantesteroler som stabilisator og iskrystalldannende 

middel for å generere og opprettholde spredning av 

iskrystaller i en rekke fryseklare alkoholholdige 

cocktailer. Disse produktene kjøpes i flytende form av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 31.7.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 17. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

forbrukere og fryses til en halvfryst drikk i egen fryser. 

Når cocktailer tilsettes stigmasterolrike plantesteroler 

som iskrystalldannende middel (stabilisator), sørger 

dette for at cocktailene får sin tiltenkte halvfryste 

konsistens når de fryses. Dersom stigmasterolrike 

plantesteroler ikke brukes, kan drikken bli underkjølt. 

Isdannelse vil da ikke kunne garanteres, og dette fører 

til produktfeil. 

6)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet før den ajourfører unionslisten over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler som er fastsatt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

7)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

vurderte sikkerheten ved bruk av stigmasterolrike 

plantesteroler som tilsetningsstoff i fryseklare alkohol-

holdige cocktailer, og avgav sin uttalelse  

14. mai 2012(4). EFSA anser at de toksikologiske 

opplysningene som er tilgjengelige for stigmasterolrike 

plantesteroler, ikke er tilstrekkelig til å fastsette et 

akseptabelt daglig inntak. Basert på tilgjengelige 

opplysninger har EFSA imidlertid konkludert med at 

foreslått bruk og foreslåtte mengder ved bruk av 

stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i 

fryseklare alkoholrike cocktailer, ikke utgjør et 

sikkerhetsproblem. Myndigheten anser videre at 

gjennomsnittlig daglig inntak ikke vil overstige 3 g/dag, 

i det tas hensyn til anslått eksponering for plantesteroler 

fra alle kilder (dvs. fra nye bruksområder, fra naturlige 

kilder og tilsatt som ny næringsmid-delingrediens). 

8)  Bruk av stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i 

fryseklare alkoholholdige cocktailer bør derfor tillates, 

og tilsetningsstoffet tildeles E-nummeret 499. 

9)  Fytosteroler, fytostanoler og deres estere er tidligere 

vurdert av flere vitenskapelige myndigheter, herunder 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler, Den felles 

FAO-WHO-ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, og er godkjent for bruk i ulike 

næringsmidler innenfor Unionen ved inntak på opptil 

3 g/dag. Disse stoffene brukes som nye næringsmid-

delingredienser i den hensikt å hjelpe personer med 

hyperkolesterolemi med å kontrollene nivået av  

LDL-kolesterol i blodet.  

  

(4) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for til-

setningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler (ANS): 

Scientific Opinion on the safety of stigmasterol-rich plant sterols as 

food additive. EFSA Journal 2012;10(5):2659. 

2022/EØS/40/23 
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10)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 av  

31. mars 2004 om merking av næringsmidler og 

næringsmid-delingredienser tilsatt fytosteroler, fyto-

sterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere(1) 

inneholder obligatoriske opplysninger om merking av 

slike næringsmidler i tillegg til opplysningene oppført i 

artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF 

av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om merking og presentasjon av samt 

reklamering for næringsmidler(2). Disse kravene til 

merking gjelder virkningen fytosteroler, fyto-

sterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere har på 

kolesterolnivåene i blodet. 

11)  Ettersom nivåene av stigmasterolrike plantesteroler som 

er beregnet til bruk i alkoholholdige drikker, ikke er 

tilstrekkelige til å påvirke kolesterolnivåene i blodet, bør 

fryseklare alkoholholdige drikker som inneholder 

stigmasterolrike plantesteroler være unntatt fra kravene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 608/2004. 

12)  Spesifikasjoner for stigmasterolrike plantesteroler bør 

oppføres i forordning (EU) nr. 231/2012. 

13)  Uttalelsen fra Den europeiske myndighet for næ-

ringsmiddeltrygghet om sikkerheten til stig-masterolrike 

plantesteroler av 14. mai 2012 vurderte spesifikasjonene 

for dette tilsetningsstoffet som foreslått av søkeren og 

fastsatt i vedlegg II i denne forordning. Myndigheten 

konkluderte med at spesifikasjonene er basert på 

spesifikasjonene for fytosteroler, fytostanoler og deres 

estere som er fastsatt av Den felles FAO-WHO-

ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i næringsmidler(3), 

og resultater av analyser av stig-masterolrike 

platesteroler bekreftet at produk- sjonsprosessen 

  

(1) EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44. 

(2) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(3) Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,  

2008. Phytosterols, phytostanols and their esters. In: Compendium 

of Food Additive Specifications. Prepared at the 69th JECFA 

(2008), FAO JECFA Monographs 5. 

gir et produkt som er forenlig med de foreslåtte 

spesifikasjonene. 

14)  Ved ajourføring av spesifikasjonene fastsatt i forordning 

(EU) nr. 231/2012 må det tas hensyn til spesifi-

kasjonene og analysemetodene for tilsetningsstoffer som 

er fastsatt i Codex Alimentarius og utarbeidet av Den 

felles FAO-WHO-ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler. 

15)  Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 

bør derfor endres. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar 

med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del B nr. 3 innsettes følgende post for E 499 etter posten for E 495: 

«E 499 Stigmasterolrike plantesteroler» 

2)  I næringsmiddelkategorien 14.2.8 del E «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og brennevin med en alkoholstyrke på under 15 %» gjøres følgende 

endringer: 

a)  Følgende poster for E 499 innsettes etter posten for E 481-482: 

 «E 499 Stigmasterolrike plantesteroler 80 (80) Bare til fryseklare alkoholholdige cocktailer 

 E 499 Stigmasterolrike plantesteroler 800 (80) Bare til krembaserte fryseklare alkoholholdige cocktailer» 

b)  Ny fotnote skal lyde: 

«80):  Kravene til merking fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44) får ikke anvendelse.» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post for E 499 etter posten for E 495: 

«E 499 STIGMASTEROLRIKE PLANTESTEROLER 

Synonymer  

Definisjon Stigmasterolrike plantesteroler er framstilt av soyabønner og er en kjemisk definert enkel blanding som omfatter minst 95 % plantesteroler (stigmasterol, β-sitosterol, campesterol og 

brassicasterol) der stigmasterol utgjør minst 85 % av de stigmasterolrike plantesterolene. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Stigmasterol (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-etyl-6-metyl-hept-3-en-2-yl)-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-syklopenta[a]fenantren-3-ol 

β-sitosterol (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-etyl-6-metylheptan-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-syklopenta[a]fenantren-3-ol 

Campesterol (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-dimetylheptan-2-yl)-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-syklopenta[a]fenantren-3-ol 

Brassicasterol (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-syklopenta[a]fenantren-3-ol 

Kjemisk formel  

Stigmasterol C29H48O 

β-sitosterol C29H50O 

Campesterol C28H48O 

Brassicasterol C28H46O 

Molekylvekt  

Stigmasterol 412,6 g/mol 

β-Sitosterol 414,7 g/mol 

Campesterol 400,6 g/mol 

Brassicasterol 398,6 g/mol 

Innhold 

(produkter som 

inneholder bare frie 

steroler og stanoler) 

Ikke under 95 % totalt frie steroler/stanoler på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Frittflytende, hvitt til hvitlig pulver, piller eller pastiller, fargeløs til svakt gul væske 
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Identifikasjon  

Løselighet Praktisk talt uløselig i vann. Fytosteroler og fytostanoler er løselige i aceton og etylacetat. 

Stigmasterolinnhold Ikke under 85 vektprosent (w/w) 

Andre 

plantesteroler/stanoler

: enten enkeltvis eller 

sammen, herunder 

brassicasterol, 

campestanol, 

campesterol, Δ-7-

campesterol, 

kolesterol, 

klerosterol, sitostanol 

og β-sitosterol. 

Ikke over 15 vektprosent (w/w) 

Renhet  

Total aske Ikke over 0,1 % 

Løsemiddelrester Etanol: Ikke over 5000 mg/kg 

Metanol: Ikke over 50 mg/kg 

Vanninnhold Ikke over 4 % (Karl Fischer-metoden) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske 

kriterier 

 

Kimtall Ikke over 1000 KDE/g 

Gjær Ikke over 100 KDE/g 

Mugg Ikke over 100 KDE/g 

Escherichia coli Ikke over 10 KDE/g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 122/2013 

av 12. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1950/2006 om opprettelse av en liste over stoffer som er 

vesentlige for behandling av dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et felles-

skapsregelverk for veterinærpreparater(1), særlig artikkel 10 

nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006(2) ble 

det opprettet en liste over stoffer som er vesentlige for 

behandling av dyr av hestefamilien, og som gjennom 

unntak fra artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF kan gis til 

dyr av hestefamilien som er beregnet på slakting til 

konsum, under forutsetning av en tilbakeholdingstid på 

minst seks måneder. 

2)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i 

Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av 

farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(3) ble artikkel 10 nr. 3 i direktiv 

2001/82/EF endret for at listen som er omhandlet i 

nevnte artikkel, i tillegg til vesentlige stoffer skulle 

inneholde stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler 

sammenlignet med andre tilgjengelige behandlings-

alternativer for dyr av hestefamilien, heretter kalt 

«stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler». 

3)  Et stoff bør bare føres opp på listen som et «stoff som 

gir ytterligere kliniske fordeler», dersom det gir en 

klinisk relevant fordel basert på forbedret effektivitet 

eller sikkerhet eller et betydelig bidrag til behandling. 

Dette kan være et resultat av blant annet forskjellige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 13.2.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 19. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 

(2) EUT L 367 av 22.12.2006, s. 33. 

(3) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

virkemåter, forskjellige farmakologiske eller 

farmakodynamiske profiler, forskjellige behand-

lingslengder eller forskjellige tilførselsveier. 

4)  Stoffer som er oppført i vedlegget til kommisjons-

forordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om 

farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering 

med hensyn til grenseverdier for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse(4), bør ikke stå 

på listen over vesentlige stoffer og stoffer med 

ytterligere kliniske fordeler. Det er derfor nødvendig å 

endre listen i vedlegget til forordning (EF) nr. 

1950/2006 for å fjerne alle stoffer oppført i forordning 

(EU) nr. 37/2010 fra den. 

5)  Fra listen i vedlegget til forordning (EF) nr. 1950/2006 

bør det likeledes fjernes flere stoffer som er identifisert 

som alternativer til de oppførte stoffene, men som ikke 

er tilgjengelige for behandling av hester fordi de ikke er 

oppført som «vesentlige stoffer» eller «stoffer som gir 

ytterligere kliniske fordeler» i henhold til forordning 

(EF) nr. 1950/2006 eller oppført i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010. 

6)  På grunn av endringer i Unionens regelverk siden 

vedtakelsen av forordning (EF) nr. 1950/2006 bør 

henvisningene i den forordningen til det relevante 

regelverket om kontrollmekanismer for dyr av 

hestefamilien og om grenseverdier for restmengder 

ajourføres. 

7)  Den endrede listen i vedlegget til denne forordningen 

har gjennomgått en vitenskapelig vurdering utført av 

Komiteen for veterinærpreparater ved Det europeiske 

legemiddelbyrå, som ble opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(5).  

  

(4) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

(5) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

2022/EØS/40/24 
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8)  Forordning (EF) nr. 1950/2006 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1950/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Tittelen på forordning (EF) nr. 1950/2006 skal lyde: 

«Kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 av  

13. desember 2006 om opprettelse av en liste over stoffer 

som er vesentlige for behandling av dyr av hestefami-

lien, og stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater». 

2)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Listen over stoffer som er vesentlige for behandling av dyr 

av hestefamilien, heretter kalt «vesentlige stoffer», og 

stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler sammenlignet 

med andre tilgjengelige behandlingsalternativer for dyr av 

hestefamilien, heretter kalt «stoffer som gir ytterligere 

kliniske fordeler», som får anvendelse som unntak fra 

artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning.» 

3)  I artikkel 2 skal annet ledd lyde: 

«Stoffer som gir ytterligere kliniske fordeler, kan brukes for 

de bestemte sykdomstilstandene, behandlingsbehovene 

eller avlstekniske formålene som er angitt i vedlegget, 

dersom de gir en klinisk relevant fordel basert på forbedret 

effektivitet eller sikkerhet eller et vesentlig bidrag til 

behandling sammenlignet med veterinærpreparater som er 

tillatt for dyr av hestefamilien eller nevnt i artikkel 11 i 

direktiv 2001/82/EF. 

Med hensyn til første og annet ledd skal alternativene 

oppført i vedlegget vurderes.» 

4)  Artikkel 3 og 4 skal lyde: 

«Artikkel 3 

1.  Vesentlige stoffer og stoffer som gir ytterligere 

kliniske fordeler, skal bare benyttes i samsvar med artikkel 

10 nr. 1 i direktiv 2001/82/EF. 

2.  De nærmere opplysningene om en behandling med 

vesentlige stoffer skal registreres i samsvar med 

veiledningen i avsnitt IX i det identifikasjonsdokumentet 

for dyr av hestefamilien som er angitt i kommisjons-

forordning (EF) nr. 504/2008(*). 

Artikkel 4 

Ethvert stoff som er oppført i en av listene i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(**), eller som i 

henhold til Unionens regelverk er forbudt å bruke på dyr av 

hestefamilien, skal ikke lenger brukes i henhold til denne 

forordningen.» 

  

(*) EUT L 149 av 7.6.2008, s. 3. 

(**) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

5)  I artikkel 5 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Dersom en medlemsstat eller en veterinærorganisasjon 

anmoder Kommisjonen om å endre listen som er fastsatt i 

vedlegget, skal de begrunne anmodningen på en tilfreds-

stillende måte og legge fram alle relevante og tilgjengelige 

vitenskapelige opplysninger.» 

6)  Vedlegget til forordning (EF) nr. 1950/2006 erstattes med 

vedlegget til denne forordningen. 

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 12. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Liste over vesentlige stoffer som kan brukes til behandling av dyr av hestefamilien, og stoffer som gir ytterligere 

kliniske fordeler sammenlignet med andre tilgjengelige behandlingsalternativer for dyr av hestefamilien 

Tilbakeholdingstiden for hvert av stoffene på den følgende listen skal være seks måneder. 

Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

Anestetika, smertestillende legemidler og stoffer brukt i forbindelse med anestesi 

Sedasjon og 

premedisinering 

(og antagonisme) 

Acepromazin Formål: Premedisinering før generell anestesi, mild 

sedasjon. 

Alternativer: Detomidin, romifidin, xylazin, diazepam, 

midazolam. 

Særlige fordeler: Acepromazin har konsekvent blitt påvist å 

redusere risikoen for narkosedød. Stoffets virkemåte (på det 

limbiske systemet) og unike sedasjonsegenskaper kan ikke 

oppnås med alfa-2-agonistsedativer (detomidin, romifidin og 

xylazin) eller med benzodiazepiner (diazepam, midazolam). 

Atipamezol Formål: α-2-adrenoseptorantagonist brukt til å oppheve 

virkningen av α-2-agonister. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Eneste behandling for hypersensitive 

individer og ved overdoser. Akuttmedisin. Brukt spesifikt 

ved åndedrettsdepresjon. 

Diazepam Formål: Premedisinering og induksjon av anestesi. Mildt 

(benzodiazepin) beroligende med minimale bivirkninger på 

hjerte- og karsystemet og åndedrettsorganene. 

Krampestillende, vesentlig for behandling av krampeanfall. 

Alternativer: Acepromazin, detomidin, romfidin, xylazin, 

midazolam, primidon, fenytoin. 

Særlige fordeler: I moderne medisinske standarder en 

vesentlig del av protokollene for induksjon av anestesi, 

særlig for dyr av hestefamilien. Anvendes sammen med 

ketamin for induksjon av anestesi og gir vesentlig 

avslapping som muliggjør god induksjon og intubasjon. 

Stoffets virkemåte (påvirkning av GABA-reseptorer) og 

unike beroligende virkning, uten hjerte- og lungedepresjon, 

kan ikke oppnås med alfa-2-agonistsedativer (detomidin, 

romifidin og xylazin) eller med acepromazin. 

Flumazenil Formål: Intravenøst reverseringsmiddel for benzodiazepiner. 

Reversering av benzodiazepinvirkning ved oppvåkning fra 

TIVA-teknikker (Total Intravenous Anaesthesia). 

Alternativer: Sarmazenil. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn sarmazenil, noe som 

gir ytterligere metoder for reversering av benzodia-

zepinvirkning etter TIVA-teknikker. Sarmazenil er en delvis 

invers agonist for benzodiazepinreseptorer, mens flumazenil 

er en agonist som fullstendig inhiberer benzodiazepinbin-

dingsstedet på GABA-reseptoren. 

Midazolam Formål: Premedisinering og induksjon av anestesi. Mildt 

(benzodiazepin) beroligende med minimale bivirkninger på 

hjerte- og karsystemet og åndedrettsorganene. 

Krampestillende, for behandling av krampeanfall, særlig hos 

voksne hester med stivkrampe. 
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Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

  Alternativer: Acepromazin, detomidin, romfidin, xylazin, 

diazepam, primidon, fenytoin. 

Særlige fordeler: Ligner på diazepam, men er løselig i vann 

og derfor egnet for intravenøs injeksjon og vesentlig for 

intravenøs infusjon i kombinasjon med anestetika. Kortere 

virkningstid enn diazepam. Bedre egnet for føll enn 

diazepam. 

Krampestillende, for behandling av krampeanfall, særlig hos 

voksne hester med stivkrampe – bedre enn diazepam for 

bruk over flere dager på grunn av løselighet i vann. 

Anvendes sammen med ketamin for induksjon av anestesi 

og gir vesentlig avslapping som muliggjør god induksjon og 

intubasjon. 

Stoffets virkemåte (påvirkning av GABA-reseptorer) og 

unike beroligende virkning, uten hjerte- og lungedepresjon, 

kan ikke oppnås med alfa-2-agonistsedativer (detomidin, 

romifidin og xylazin) eller med acepromazin. 

Naloxon Formål: Opioidantidot, akuttmedisin. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Propofol Formål: Intravenøst anestetikum. Induksjon av anestesi hos 

føll. 

Alternativer: Sevofluran eller isofluran. 

Særlige fordeler: Injiserbart anestetikum med hurtig 

utskilling. Nye rapporter viser svært store forbedringer med 

hensyn til hjerte- og karstabilitet og kvalitet på 

oppvåkningen i forhold til innåndingsanestetika. 

Sarmazenil Formål: Benzodiazepinantagonist. 

Alternativer: Flumazenil. 

Særlige fordeler: Fullstendig oppheving av virkningen av 

benzodiazepin-sedasjon etter infusjon under total intravenøs 

anestesi. Mest klinisk erfaring med sarmazenil sammen-

lignet med andre mulige kandidater til vesentlige stoffer. 

Tiletamin Formål: Beroligende middel som ligner på ketamin, særlig 

brukt ved feltanestesi. Anvendes i kombinasjon med 

zolazepam. 

Alternativer: Diazepam, midazolam. 

Særlige fordeler: Anvendelse sammen med zolazepam er 

vesentlig i tilfeller der innåndingsanestetika ikke er 

tilgjengelige, som f.eks. ved feltanestesi. Kombinert 

anvendelse er også vesentlig når anestesi med ketamin-

kombinasjoner har for kort virkningstid. Typiske anven-

delser er kastrasjon, laryngotomi, periosteal stripping, 

fjerning av cyster eller kuler, behandling av ansiktsfrakturer, 

påføring av gips og behandling av navlebrokk. 

Zolazepam Formål: Beroligende middel av typen benzodiazepin, særlig 

brukt ved feltanestesi i kombinasjon med tiletamin. 

Alternativer: Diazepam eller midazolam. 
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Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

  Særlige fordeler: Beroligende middel av typen benzodia-

zepin, som har lengre virkningstid enn både diazepam og 

midazolam. Bruk sammen med tiletamin er vesentlig i 

tilfeller der det ikke er tilgang på innåndingsanestetika, 

f.eks. ved feltanestesi. Kombinasjonen er vesentlig når 

anestesi med ketaminkombinasjoner har for kort virknings-

tid. Typiske anvendelser er kastrasjon, laryngotomi, perio-

steal stripping, fjerning av cyster eller kuler, behandling av 

ansiktsfrakturer, påføring av gips og behandling av 

navlebrokk. 

Hypotensjon eller 

åndedrettsstimulering 

under anestesi 

Dobutamin Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. 

Alternativer: Dopamin. 

Særlige fordeler: Positiv inotrop behandling, sannsynligvis 

mer brukt enn dopamin, men preferansene varierer. Hester 

utvikler vanligvis hypotensjon under anestesi, og 

opprettholdelse av normalt blodtrykk har vist seg å redusere 

forekomsten av alvorlig postoperativ rabdomyolyse. 

Dobutamin er vesentlig ved anvendelse av flyktige 

anestetika på hester. 

Dopamin Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. 

Alternativer: Dobutamin. 

Særlige fordeler: Dopamin anvendes på hester som ikke 

reagerer på dobutamin. Til føll foretrekkes dopamin framfor 

dobutamin. Er også nødvendig for behandling av intraopera-

tive bradydysrytmier der atropin ikke virker. 

Efedrin Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. 

Alternativer: Dopamin, dobutamin. 

Særlige fordeler: Nødvendig i tilfeller der dopamin og 

dobutamin ikke virker. Et unikt sympatomimetikum som har 

lignende struktur som adrenalin. Det er umulig å utnytte 

katekolaminers virkning på spesifikke reseptorer i kroppen 

hos dyr av hestefamilien uten å anvende en rekke kateko-

laminer som hvert virker på en bestemt reseptorprofil. 

Efedrin, som fører til frigivelse av noradrenalin i 

nerveendene og dermed gir økt hjertekontraktilitet og 

hindrer hypotensjon, brukes derfor når dobutamin og 

dopamin ikke virker. Efedrin er virksomt i minutter eller 

timer og virker etter en enkelt intravenøs injeksjon, mens 

dobutamin og dopamin bare varer i noen få sekunder eller 

minutter og må gis ved infusjon. 

Glykopyrrolat Formål: Forebygge bradykardi. Antikolinergikum. Antikoli-

nergika er avgjørende for å hindre parasympatiske 

virkninger, som f.eks. bradykardi, og inngår rutinemessig i 

øye- og luftveiskirurgi. 

Alternativer: Atropin. 

Særlige fordeler: Glykopyrrolat har begrenset sentral 

virkning og egner seg bedre enn atropin til hester som er ved 

bevissthet (før og etter anestesi). 

Noradrenalin 

(norepinefrin) 

Formål: Behandling av hjertesvikt. Infusjon for behandling 

av hjertesvikt hos føll. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Dyrets katekolaminreseptorprofil reagerer 

presist på legemidler som virker på ulike steder. For å oppnå 

en presis virkning brukes derfor en rekke katekolaminer som 

mer eller mindre utelukkende virker på ulike typer av 

adrenerge reseptorer. 
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Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

  Noradrenalin virker hovedsakelig på alfa-1-reseptorer for å 

oppnå en karsammentrekkende virkning på arteriolene, for 

dermed å øke blodtrykket og opprettholde blodsirkulasjonen. 

Hos føll er noradrenalin vanligvis eneste katekolamin som 

virker ved behandling av hypotensjon. 

Analgesi Buprenorfin Formål: Analgesi, anvendes sammen med sedativer for å 

berolige. 

Alternativer: Butorfanol, fentanyl, morfin og petidin. 

Særlige fordeler: Partiell μ-agonist, opioidanalgetikum. μ-

reseptoraktivitet gir bedre analgesi enn κ-agonistopoider, 

som f.eks. butorfanol. Analgetikum med lang virkningstid. 

På grunn av egenskaper som partiell agonist har stoffet 

begrensede avhengighetsskapende og åndedrettshemmende 

egenskaper. Opioider med lang og kort virkningstid har 

ulike indikasjoner, og det er derfor behov for mer enn ett 

alternativt stoff. 

Fentanyl Formål: Analgesi. 

Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, morfin og petidin. 

Særlige fordeler: μ-agonistopoid, μ-reseptoraktivitet gir 

bedre analgesi enn κ-agonistopoider, som f.eks. butorfanol. 

Svært kort virkningstid på grunn av hurtig stoffskifte og 

utskilling. Fentanyl er det eneste opioidet for hester som 

egner seg til infusjon og til å gis som hudplaster. Svært 

virkningsfullt for lindring av smerte. 

Morfin Formål: Analgesi. 

Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, petidin og fentanyl. 

Særlige fordeler: Full μ-agonist, opioidanalgetikum. μ-

reseptoraktivitet gir best analgesi. Anvendes sammen med 

sedativer for å berolige, anvendes til epiduralanestesi. 

Analgetikum med middels virkningstid. Morfin er den μ-

opioidagonisten som har best løselighetsegenskaper for 

epidurale anvendelser. Denne tilførselsmåten gir analgesi 

med lang virkningstid og få systemiske virkninger. Denne 

teknikken er mye brukt i moderne veterinærmedisin for 

behandling av sterke perioperative og kroniske smerter. 

Petidin Formål: Analgesi. 

Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, morfin og fentanyl. 

Særlige fordeler: μ-agonist opioidanalgetikum som er ca.  

10 ganger svakere enn morfin. Opioid med kort virkningstid, 

som har vist seg effektivt ved behandling av krampekolikk 

hos hester. Det eneste opioid med krampestillende 

egenskaper. Gir mer sedasjon hos hester og mindre fare for 

eksitasjon enn andre opioider. 

Muskelavslappende midler 

og tilknyttede stoffer 

Atrakurium Formål: Avslapping av muskler under anestesi. 

Alternativer: Guaifenesin. 

Særlige fordeler: Ikke-depolariserende, nevromuskulært 

blokkerende middel. Nevromuskulære, blokkerende midler 

anvendes særlig ved øye- og magekirurgi. Edrofon kreves 

for å oppheve virkningen. Atrakurium og edrofon er klinisk 

sett best underbygd. 
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 Edrofon Formål: Oppheving av muskelavslapping indusert med 

atrakurium. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Kolinesterasehemmer som er vesentlig for 

å oppheve virkningen av nevromuskulær blokkering. Av de 

kolinesterasehemmende midlene gir edrofon færrest 

bivirkninger hos hester. 

Guaifenesin Formål: Avslapping av muskler under anestesi. 

Alternativer: Atrakurium. 

Særlige fordeler: Vesentlig alternativ til α-2/ketamin-

behandling hos hester i de tilfeller der α-2-agonister og 

ketamin motvirker hverandre, som f.eks. hos hester som ikke 

reagerer på disse stoffene, eller som har fått bivirkninger ved 

tidligere behandling. Uunnværlig i kombinasjon med 

ketamin og α-2-agonister for særlig sikker feltanestesi som 

det ikke er utviklet effektive intravenøse alternativer for. 

Innåndingsanestetika Sevofluran Formål: Innåndingsanestesi for hester med beinbrudd og 

andre ortopediske skader samt maskeinduksjon av anestesi 

hos føll. 

Alternativer: Isofluran. 

Særlige fordeler: Sevofluran er et flyktig anestetikum med 

lavt stoffskifte og rask utskilling. Det finnes en grenseverdi 

for restmengder (MRL) i EU, men på grunn av 

oppvåkningsegenskapene egner ikke isofluran seg alltid for 

anestesi hos dyr av hestefamilien, fordi eksitasjon under 

oppvåkningen kan føre til at hesten brekker et bein. 

Sevofluran er vesentlig ved visse typer kirurgi hos hester der 

en langsom oppvåkning er nødvendig, da stoffet har vist seg 

å gi en jevnere, mer kontrollert oppvåkning hos hester. 

Stoffet foretrekkes derfor framfor isofluran for hester med 

beinbrudd og andre ortopediske skader. Sevofluran er 

dessuten vesentlig for maskeinduksjon av anestesi hos føll, 

ettersom det i motsetning til isofluran, som er irriterende og 

derfor framkaller hoste og åndenød, er fullstendig ikke-

irriterende. 

Lokalanestesi Bupivakain Formål: Lokalanestesi. 

Alternativer: Lidokain. 

Særlige fordeler: Lokalanestetikum med lang virkningstid. 

Lang virkningstid kreves for perioperativ analgesi og 

behandling av kronisk sterk smerte, som f.eks. laminitt. 

Bupivakain er et lokalanestetikum med lengre virkningstid 

enn lidokain, som er mer utbredt. Lidokain alene gir ca. en 

times lokalanestesi. Ved tilsetting av adrenalin kan 

virkningen forlenges til to timer, men dette innebærer en 

risiko for hemming av den lokale blodtilførselen, og denne 

kombinasjonen er derfor uegnet i mange tilfeller. 

Bupivakain gir fire til seks timers lokalanestesi og er derfor 

langt bedre egnet for postoperativ analgesi og behandling av 

laminitt, fordi en enkelt injeksjon ofte er nok; dette er et 

bedre dyrevelferdsmessig alternativ enn injeksjon av 

lidokain hver time. Lokalanestetika med kortere virkningstid 

er derfor uegnet i de nevnte tilfellene, da de krever hyppig 

gjentatte injeksjoner, noe som gir økt risiko for bivirkninger 

og er uakseptabelt av hensyn til dyrets velferd. 

Oksybuprokain Formål: Lokalanestesi i øynene. 

Alternativer: Ingen kjente. 
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  Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med oksybuprokain 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. 

Prilokain Formål: lokalanestesi før intravenøs innføring av kateter. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: I spesielle preparater (eutektisk blanding 

av lokalanestetika) for lokal anvendelse på huden, der det 

opptas intradermalt på 40 min. Brukes for å lette intravenøs 

innføring av kateter, særlig hos føll. 

Antiinflammatoriske stoffer 

Kortikosteroider Triamcinolonacetonid Formål: Intraartikulær medisinering for degenerativ 

leddsykdom og osteoartritt. 

Alternativer: Metylprednisolon. 

Særlige fordeler: Andre cellevirkninger og biosyntetiske 

virkninger enn det alternative intraartikulære kortikoste-

roidmedikamentet metylprednisolon; triamcinolon er 

kondroprotektivt og fremmer bruskreparasjon. Mer effektivt 

enn systemiske behandlinger (NSAID-er og kondroitin-

sulfat) og andre (ikke-kortikosteroide) intraartikulære 

behandlinger for å bekjempe leddbetennelse, smerte og 

lammelse ved akutt og kronisk leddsykdom, særlig 

degenerativ leddsykdom og osteoartritt. Eneste effektive 

ikke-kirurgiske behandling av subkondrale beincyster. 

Flumetason Formål: Kortvarig systemisk kortikosteroidbehandling, 

herunder behandling mot sjokk, betennelse og allergi. 

Alternativer: Deksametason, prednisolon. 

Særlige fordeler: Har andre kliniske virkninger enn 

alternativer med hurtigere virkning, lengre virkningstid og 

høyere effektivitet. Annen virkemåte enn alternativene (uten 

nevneverdig mineralkortikoid aktivitet). 

Anti-endotoksiner Pentoksifyllin Formål: Systemisk og oral behandling av endotoksemi. 

Forfangenhet. 

Alternativer: Flunixin, acepromazin. 

Særlige fordeler: 

Endotoksemi: Annen virkemåte (metylert xantinderivat-

fosfodiesterasehemmer) og andre kliniske virkninger enn 

alternativet (flunixin). Reduserer endotoksinforårsaket 

frigivelse av proinflammatoriske cytokiner og leukotriener 

fra makrofager og nøytrofiler, reduserer systemisk respons 

på endotoksiner. 

Forfangenhet: Annen virkemåte for å forbedre blodgjennom-

strømningen til hoven enn alternativet (acepromazin); 

reduserer blodets viskositet og forbedrer blodgjennom-

strømningen til hoven. 

Polymyxin B Formål: Systemisk behandling av endotoksemi knyttet til 

alvorlig kolikk og andre sykdommer i mage-tarmkanalen. 

Alternativer: Flunixin, vismutsubsalisylat. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte (endotoksinbinder) enn 

det systemiske alternativet (flunixin), virker tidligere i den 

endotoksininduserte kaskaden. Annen bindingsmekanisme, 

annen tilførselsvei og annet virkested enn det orale 

alternativet vismut. Bidrar til å hindre initiering av 

inflammatorisk kaskade ved å binde endotoksiner og hindre 

binding med Toll-lignende reseptorer. 
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Legemidler mot kardiovaskulære lidelser 

 Amiodaron Formål: Antiarytmikum. Systemisk og oral behandling av 

hjerteflimmer, supraventrikulære og ventrikulære taky-

kardier. 

Alternativer: Kinidinsulfat, prokainamid, propranolol. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn alternativene (klasse 

III-antiarytmika). Ifølge ny dokumentasjon er amiodaron 

effektivt og sikkert ved hjerteflimmer og bedre enn 

alternativet, kinidinsulfat; effektivt ved ulike typer arytmier, 

inkludert ventrikulære arytmier. 

Allopurinol Formål: Behandling av neonatal iskemi-reperfusjonsskade. 

Alternativer: Vitamin E. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn alternativet for 

reperfusjonsskade; allopurinol er en xantinoksidaseinhibitor 

som hemmer produksjon av frie radikaler under reperfusjon 

etter iskemi. 

Vasopressin Formål: Behandling av sirkulatorisk kollaps hos føll og 

voksne hester. 

Alternativer: Dopamin/dobutamin, adrenalin. 

Særlige fordeler: Spesifikk agonist som virker via V1-

reseptorer. Har en annen virkemåte enn de andre godkjente 

stoffene som regulerer blodtrykket: adrenalin (adrenerg 

reseptoragonist) og dopamin/dobutamin (D1-5-reseptorer 

som regulerer minuttvolum og blodkartonus). Brukes i 

situasjoner der dopamin/dobutamin og adrenalin ikke har 

ført fram. og en alternativ farmakologisk tilnærming er 

nødvendig. 

Digoxin Formål: Behandling av hjertesvikt. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Digoxin er dessuten den eneste 

behandlingen mot bivirkninger av behandling med kinidin. 

Kinidinsulfat og 

kinidinglukonat 

Formål: Behandling av hjertearytmi. 

Alternativer: Prokainamid, propranolol. 

Særlige fordeler: Motvirker arytmi. Brukes sjelden, men er 

et viktig terapeutisk alternativ, da forskjellige virkemåter 

kreves for ulike typer av arytmier. Alternativ behandling for 

hjerteflimmer. 

Prokainamid Formål: Behandling av hjertearytmi. 

Alternativer: Kinidinsulfat og kinidinglukonat, propranolol. 

Særlige fordeler: Motvirker arytmi. Brukes sjelden, men er 

et viktig terapeutisk alternativ, da forskjellige virkemåter 

kreves for ulike typer av arytmier. 

Propranolol Formål: Behandling av hjertearytmi. 

Alternativer: Kinidinsulfat og kinidinglukonat, prokainamid. 
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  Særlige fordeler: Blodtrykkssenkende middel som brukes 

fordi det i en viss grad også motvirker arytmi. Brukes 

sjelden, men er et viktig terapeutisk alternativ. På grunn av 

arytmiers ulike patofysiologi er det viktig å ha en rekke 

legemidler med ulik virkning for å kunne behandle den 

aktuelle tilstanden. Disse legemidlene brukes vanligvis til én 

behandling for å gjenopprette normal hjerterytme, og bare i 

svært sjeldne tilfeller må behandlingen gjentas. 

Kramper 

 Fenytoin Formål: Krampestillende behandling for føll. Behandling av 

rabdomyolyse. Behandling av hanetritt. 

Alternativer: Diazepam, primidon, dantrolenfosfat (for 

rabdomyolyse). 

Særlige fordeler: Vesentlig krampestillende middel for føll. 

Fenytoin brukes vanligvis som tilleggsmedisin ved 

behandling av kramper dersom krampene ikke kan stanses 

med primidon/fenobarbital. Fenytoin er et kalsiumkanal-

blokkerende middel og er nyttig ved behandling av 

tilbakevendende former for rabdomyolyse. 

Primidon Formål: Krampestillende behandling for føll. 

Alternativer: Diazepam, fenytoin. 

Særlige fordeler: Primidon er indikert som oppfølging av 

behandling med diazepam eller som et alternativ. 

Gastrointestinale stoffer 

 Betanekol Formål: Behandling av tarmslyng, behandling av gastro-

duodenal forsnevring hos føll, behandling av tilbakevenden-

de små forstoppelser i kolon hos voksne dyr. 

Alternativer: Metoklopramid, erytromycin. 

Særlige fordeler: Betanekol er en kolinerg muskarinagonist 

som stimulerer acetylkolinreseptorer på glatt muskulatur i 

mage- og tarmkanalen, og dermed fører til sammentrekning. 

Stoffet har vist seg å gi bedre tømming av mage og tarm. 

Både betanekol og metoklopramid har vist seg å være 

nyttige i behandlingen av postoperativ tarmslyng. 

Kodein Formål: Behandling av diaré. 

Alternativer: Vismutsubsalisylat. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn vismutsubsalisylat. 

Motilitetsregulator av opioidtypen som virker på mu-

reseptorer i tarmen og gir effektiv symptomatisk behandling 

av ikke-infeksiøse diareer, spesielt hos føll. Brukes ofte i 

kombinasjon med loperamid. Virkemåten er tilsvarende som 

for loperamid, noe som gir synergieffekt. 

Loperamid Formål: Behandling av diaré hos føll. 

Alternativer: Vismutsubsalisylat. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn vismutsubsalisylat. 

Motilitetsregulator av opioidtypen som virker på mu-

reseptorer i tarmen og gir mer effektiv symptomatisk 

behandling av ikke-infeksiøse diareer hos føll enn andre 

stoffer. Brukes ofte i kombinasjon med kodein. Virkemåten 

er tilsvarende som for kodein, noe som gir synergieffekt. 

Metoklopramid Formål: Behandling av postoperativ forstoppelse. 

Alternativer: Betanekol, erytromycin. 
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  Særlige fordeler: Metoklopramid er et substituert benzamid 

med flere virkemåter: 1) det er en dopaminreseptor-

antagonist, 2) det øker frigivelsen av acetylkolin fra egne 

kolinerge nevroner, og 3) det har en blokkerende virkning på 

det adrenerge system. Det er effektivt til å gjenopprette 

mage-/tarmkoordineringen etter en operasjon og reduserer 

mengde, hyppighet og varighet av gastrisk refluks. 

Metaklopramid er et prokinetisk legemiddel som har størst 

virkning i den proksimale delen av mage-tarm-kanalen. 

Både betanekol og metoklopramid har vist seg å være 

nyttige i behandlingen av postoperativ tarmslyng. 

Fenoksybenzamin Formål: Diarébehandling, kolitt 

Alternativer: Vismutsubsalisylat, flunixin. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte (alfa-1-antagonist og 

antisekresjonsmiddel) enn andre godkjente behandlings-

alternativer og kodein. Nyttig til symptomatisk behandling 

av diaré og kolitt. 

Propantelinbromid Formål: Motvirker peristaltikk. 

Alternativer: Atropin, lidokain gitt intrarektalt i fortynnet 

form som et klyster. 

Særlige fordeler: Propantelinbromid er et syntetisk kvater-

nært ammoniumantikolinergikum som hemmer motilitet og 

kramper i mage- og tarmsystemet og reduserer utskillingen 

av magesyre. Det hemmer også virkningen av acetylkolin 

ved de postganglionære nerveendene i det parasympatiske 

nervesystemet. Virkningene ligner på dem som oppnås med 

atropin, selv om de varer lenger (seks timer). Propantelin-

bromid er et viktig stoff til reduksjon av peristaltikk for å 

unngå rektalskader under rektal palpasjon eller ved 

undersøkelse og behandling av en mulig rektalskade når det 

er vanskelig å få et lidokainklyster til å virke tilfreds-

stillende. 

Ranitidin Formål: Magesårprofylakse hos nyfødte føll. 

Alternativer: Omeprazol. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn omeprazol. Tilfør-

selsveien (intravenøs) gir ytterligere fordeler framfor alle 

andre midler mot magesår, ettersom disse må gis oralt. 

Intravenøs ranitidinbehandling er avgjørende for føll med 

manglende gastrointestinal motilitet, en gruppe som har 

særlig høy risiko for magesår. 

Sukralfat Formål: Magesårprofylakse hos nyfødte føll. 

Alternativer: Omeprazol. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn omeprazol og 

verdifull tilleggsbehandling ved forebygging av magesår. 

Unik virkemåte (mukosaadhesjon) stabiliserer lesjoner. 

Rabdomyolyse 

 Natriumdantrolen Formål: Behandling av rabdomyolyse. Behandling av 

ondartet hypertermi under anestesi. 

Alternativer: Fenytoin. 

Særlige fordeler: Dantrolen virker direkte muskelavslap-

pende ved at det hemmer frigivelsen av kalsium fra det 

sarkoplasmatiske retikulum og dermed forårsaker en 

dissosiasjon av eksitasjon-kontraksjon-koplingen. Både 

fenytoin og natriumdantrolen har vist seg å være nyttige i 

behandlingen av tilbakevendende rabdomyolyse. 
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Antimikrobielle stoffer 

Infeksjoner forårsaket av 

Klebsiella ssp. 

Ticarcillin Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av Klebsiella 

ssp. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Spesifikt antibiotikum for infeksjoner 

forårsaket av Klebsiella ssp. 

Infeksjoner forårsaket av 

Rhodococcus equi 

Azitromycin Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av 

Rhodococcus equi. 

Alternativer: Erytromycin. 

Særlige fordeler: Standardbehandling sammen med 

rifampicin, tåles bedre av føll enn erytromycin. 

Rifampicin Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av Rhodo-

coccus equi. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Behandling av Rhodococcus equi sammen 

med erytromycin or azitromycin. Foretrukket behandling. 

Septisk leddbetennelse Amikacin Formål: Behandling av septisk leddbetennelse. 

Alternativer: Gentamicin eller andre aminoglykosider. 

Særlige fordeler: Tåles bedre av føll enn gentamicin og 

andre aminoglykosider. 

Legemidler for åndedrettsorganene 

 Ambroxol Formål: Stimulering av surfaktanter hos for tidlig fødte føll. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

 Budesonid Formål: Inhalasjonskortikosteroid til bekjempelse av 

allergisk lungesykdom. 

Alternativer: Beklometason. 

Særlige fordeler: Kortikosteoridbehandling via inhalasjon 

medfører mindre adrenokortikal suppresjon, raskere til-

bakevending til normal funksjon etter endt behandling og 

færre systemiske bivirkninger enn systemisk kortikoste-

roidbehandling, på grunn av begrenset systemisk absorbsjon. 

Inhalasjonsbehandling gjør det mulig med reduserte doser 

og lokal tilførsel av høye konsentrasjoner av virkestoff, noe 

som gir større effekt. Spesielt nyttig til bekjempelse av mild 

til moderat sykdom og ved langvarig vedlikeholds-

behandling. Det kreves stoffer med sterkere virkning og 

annen effektvarighet enn beklometason for å titrere dosen 

basert på klinisk respons og for å oppnå optimal 

sykdomsbekjempelse. Budesonid har en styrke som ligger 

mellom beklometason og flutikason. 

 Flutikason Formål: Inhalasjonskortikosteroid til bekjempelse av 

allergisk lungesykdom. 

Alternativer: Beklometason. 
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  Særlige fordeler: Kortikosteroidbehandling via inhalasjon 

medfører mindre adrenokortikal suppresjon, raskere til-

bakevending til normal funksjon etter endt behandling og 

færre systemiske bivirkninger enn systemisk kortikoste-

roidbehandling, på grunn av begrenset systemisk absorbsjon. 

Inhalasjonsbehandling muliggjør lokal tilførsel og gir større 

effekt. Spesielt nyttig til bekjempelse av mild til moderat 

sykdom og ved langvarig vedlikeholdsbehandling. Det 

kreves stoffer med sterkere virkning og annen effektvarighet 

enn beklometason for å titrere dosen basert på klinisk 

respons og for å oppnå optimal sykdomsbekjempelse. 

Flutikason er 50 % sterkere enn beklometason og har lengre 

halveringstid (6 timer mot 2,8 timer), noe som gir ytterligere 

fordeler i alvorlige eller refraktære tilfeller. 

 Ipratropiumbromid Formål: Bronkodilatasjon. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Antikolinerg virkning. Nødvendig som 

terapeutisk alternativ, da det i mange tilfeller er mer effektivt 

enn β-agonister. 

 Oksymetazolin Formål: Behandling av neseødem. 

Alternativer: Fenylefrin. 

Særlige fordeler: α-adrenoseptoragonist med sterke kar-

sammentrekkende egenskaper som foretrekkes framfor 

fenylefrin fordi det har lengre virkningstid. 

Antiprotozoale stoffer 

 Isometamidium Formål: Behandling av protozoal myeloencefalitt hos hest. 

Alternativer: Pyrimetamin. 

Særlige fordeler: Sykdommen er av og til motstandsdyktig 

mot behandling med pyrimetamin, og det er derfor nød-

vendig med et alternativ. 

 Ponazuril Formål: Behandling av protozoal myelitt (Sarcocystis 

neurona) hos hest. 

Alternativer: Isometamidium, pyrimetamin. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte enn andre godkjente 

virkestoffer, nyttig som alternativ behandling når syk-

dommen er refraktær mot annen behandling. Lavere 

forekomst av bivirkninger (diaré) sammenlignet med 

pyrimetamin-/sulfonamidbehandling; større klinisk effekt 

enn isometamidium og pyrimetamin. 

 Pyrimetamin Formål: Behandling av protozoal myeloencefalitt hos hest. 

Alternativer: Isometamidium. 

Særlige fordeler: En helbredelsesprosent på minst 75 % når 

det brukes sammen med sulfadiazinsulfonamid. 

Øyelegemidler 

Øyesår Aciclovir Formål: Behandling av øyesår (antiviralt legemiddel). 

Anvendes lokalt. 

Alternativer: Idoxuridin. 

Særlige fordeler: Aciclovir og idoxuridin har vist seg å være 

like effektive i behandlingen av ulcerøs keratitt forårsaket av 

herpesvirus. 

Idoxuridin Formål: Behandling av øyesår (antiviralt legemiddel). 

Anvendes lokalt. 

Alternativer: Aciclovir. 

Særlige fordeler: Aciclovir og idoxuridin har vist seg å være 

like effektive i behandlingen av ulcerøs keratitt forårsaket av 

herpesvirus. 



Nr. 40/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

Bruksområde Virksomt stoff Begrunnelse for og forklaring av bruk 

Glaukom Fenylefrin Formål: Behandling av glaukom, epifora, neseødem og 

hypersplenisme. 

Alternativer: Tropikamid (for glaukom), ellers ingen kjente. 

Særlige fordeler: Fenylefrin og tropikamid har vist seg å 

være like effektive i behandlingen av glaukom. 

Tropikamid Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Fenylefrin. 

Særlige fordeler: Fenylefrin og tropikamid har vist seg å 

være like effektive i behandlingen av glaukom. 

Dorzolamid Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Latanoprost, timololmaleat. 

Særlige fordeler: Dets særlige virkemåte som karboan-

hydrasehemmer. Viktig terapeutisk alternativ. 

Latanoprost Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Dorzolamid, timololmaleat. 

Særlige fordeler: Dets særskilte virkemåte som prostag-

landin F2α-analog. Viktig terapeutisk alternativ. 

Timololmaleat Formål: Behandling av glaukom. Anvendes lokalt. 

Alternativer: Dorzolamid, latanoprost. 

Særlige fordeler: Stoffets særlige virkemåte som ikke-

selektivt blokkerende middel for betaadrenerge reseptorer 

forårsaker karsammentrekning, noe som igjen fører til 

reduksjon av kammervæsken. Viktig terapeutisk alternativ. 

Cyklosporin A Formål: Immunosuppressivt stoff som brukes til behandling 

av autoimmune øyesykdommer. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Ketorolac Formål: Behandling av smerter og betennelse i øyet, ikke-

steroid antiinflammatorisk legemiddel, øyedråper; brukes 

lokalt. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med ketorolac 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. 

Ofloxacin Formål: Behandling av øyeinfeksjoner som er motstands-

dyktige mot vanlig brukte antibakterielle øyepreparater. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med ofloxacin 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. Sammenlignet med vanlig brukte antibakterielle 

øyepreparater bør ofloxacin bare brukes som et reserve-

antibiotikum i enkelttilfeller. 

Fluorescein Formål: Diagnoseverktøy for sårdannelse på hornhinnen, 

lokalanvendelse. 

Alternativer: Rose Bengal 
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  Særlige fordeler: Rose Bengal har en lett antiviral virkning, 

mens fluorescein ikke påvirker virusformeringen i vesentlig 

grad. Diagnostisk anvendelse av Rose Bengal før viruskultu-

ren kan dermed hindre et positivt resultat. Derfor er 

fluorescein det foretrukne diagnoseverktøyet når en 

viruskultur skal planlegges. 

Rose Bengal Formål: Diagnoseverktøy for tidlige hornhinneskader, 

lokalanvendelse. 

Alternativer: Fluorescein. 

Særlige fordeler: Rose Bengal er det foretrukne dia-

gnoseverktøyet for konstatering av svært tidlige horn-

hinneskader. 

Hyperlipemi 

 Insulin Formål: Behandling av hyperlipemi, brukes sammen med 

glukosebehandling, diagnose av stoffskifteforstyrrelser. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Soppinfeksjoner 

 Griseofulvin Formål: Systemisk soppmotvirkende bruk. Behandling av 

ringorm. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Oralt tilført griseofulvin har god virkning 

mot trichophyton, microsporum og epidermophyton. 

Ketokonazol Formål: Systemisk soppmotvirkende bruk. Behandling av 

sopplungebetennelse og luftsekkmykose. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med ketokonazol 

sammenlignet med andre mulige kandidater til vesentlige 

stoffer. 

Mikonazol Formål: Behandling av soppinfeksjoner i øyet. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Lokal anvendelse på det angrepne øyet, 

større soppdrepende virkning og/eller mindre irritasjon enn 

andre antimykotiske stoffer. 

Nystatin Formål: Behandling av soppinfeksjoner i øyne og 

kjønnsorganer. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Har særlig virkning mot soppinfeksjoner. 

Bildediagnostikk 

 Radiofarmasøytisk 

Tc99m 

Formål: Scintigrafi. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Den mest følsomme bildediagnostikk-

metoden til påvisning av tidlig beinvevspatologi og brudd – 

mer følsom enn røntgen. Muliggjør kvantifisering og kan 

brukes til bildediagnostikk av områder der røntgen er 

umulig. Vesentlig teknikk for bildediagnostikk som gir økt 

dyrevelferd for høytytende hester fordi skader kan oppdages 

tidlig, noe som kan forhindre alvorlige brudd. Kort 

halveringstid (6,01 timer) av Tc99m gir rask fjerning av 

detekterbar radioaktivitet (< 72 timer) fra hesten. 
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Diverse 

 Karbamazepin Formål: Behandling av headshaking-syndrom 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Karbamazepin har antikonvulsiv virkning 

med blokkering av natriumkanaler. Brukes hovedsakelig til 

behandling av trigeminal neuralgi (headshaking-syndrom) 

og til å bekrefte diagnosen. 

Cyproheptadin Formål: Behandling av headshaking-syndrom 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Hester som viser tegn på lysbetinget 

hoderisting, reagerer fordelaktig på behandling med den 

antihistaminvirkende medisinen cyproheptadin. I tillegg til 

antihistaminvirkningen har cyproheptadin antikolinerg-

virkning og er en 5-hydroksytryptaminantagonist 

(serotoninantagonist). Bedring av hestens atferd ses 

vanligvis innen 24 timer etter at behandling med cypro-

heptadin igangsettes, men virkningen avtar ofte innen  

24 timer etter at behandlingen avsluttes. Andre antihis-

taminer virker ikke mot hoderisting. 

Domperidon Formål: Behandling av melkemangel hos hopper. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Dopaminantagonist, øker produksjonen av 

prolaktin. 

Oksytocin er ikke et egnet alternativ, fordi det reduserer 

melkeproduksjonen i stedet for å øke den, som er målet med 

domperidonbehandlingen. I tillegg kan oksytocin gi 

magesmerter dersom det brukes i høye doser. 

Gabapentin Formål: Behandling av nevropatiske smerter. 

Alternativer: Buprenorfin, fentanyl, morfin, petidin. 

Særlige fordeler: Annen virkemåte og annet virkested enn 

alternative godkjente virkestoffer. GABA-lignende stoff som 

blokkerer kalsiumkanaler og hindrer dannelse av nye 

synapser. Nyere behandlingsalternativ ved nevropatiske 

smerter, med data som tyder på ytterligere kliniske fordeler 

ved behandling av smerter relatert til nevropati, f.eks. 

smerter i ekstremitetene, laminitt og magesmerter. 

Hydroksyetylstivelse Formål: Kolloidal volumerstatning. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Praktisk og lett tilgjengelig alternativ til 

blod eller plasma. 

Imipramin Formål: Farmakologisk framkalt ejakulasjon hos hingster 

med ejakulær dysfunksjon. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Tyreotropinfrigivende 

hormon 

Formål: Diagnostisk middel som brukes til å konstatere 

tyreoid- og hypofyseforstyrrelser. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 

Bariumsulfat Formål: Røntgenkontrastmiddel som brukes til 

kontrastundersøkelser av spiserør og mage-tarm-kanal. 

Alternativer: Ingen kjente. 

Særlige fordeler: Ingen alternativer. 
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 Joheksol Formål: Røntgenkontrastmiddel som brukes til undersøkelse 

av nedre urinveier, artrografi, myelografi, sino- eller 

fistulografi og dakryocystografi. 

Alternativer: Jopamidol. 

Særlige fordeler: Ikke-ionisk kontrastmiddel med lav 

osmolaritet. Joheksol og jopamidol er likeverdige stoffer. 

Jopamidol Formål: Røntgenkontrastmiddel som brukes til undersøkelse 

av nedre urinveier, artrografi, myelografi, sino- eller 

fistulografi og dakryocystografi. 

Alternativer: Joheksol. 

Særlige fordeler: Ikke-ionisk kontrastmiddel med lav 

osmolaritet. Joheksol og jopamidol er likeverdige stoffer.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 414/2013 

av 6. mai 2013 

om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning av like biocidprodukter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 17  

nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EU) nr. 528/2012 fastsetter fram-

gangsmåter for å søke om og innvilge godkjenning av 

biocidprodukter. 

2)  Dersom søknader inngis til samme mottakende ved-

kommende myndighet eller til Byrået for to eller flere 

godkjenninger av biocidprodukter som har samme 

egenskaper, kan godkjenningene innvilges på grunnlag 

av én produktvurdering og, alt etter omstendighetene, en 

sammenlignende vurdering. Det bør derfor fastsettes en 

tilpasset framgangsmåte for godkjenning for slike 

tilfeller. 

3)  Vilkårene for tilgjengeliggjøring på markedet og bruk 

av et biocidprodukt bør være basert på vurderingen som 

er gjort av produktet. Det bør derfor kreves at 

biocidprodukter som godkjennes i samsvar med denne 

forordning skal godkjennes på samme vilkår som de 

vurderte biocidproduktene de henviser til, med unntak 

av de punktene der produktene er forskjellige. 

4)  Ettersom denne forordning presiserer en framgangsmåte 

som er fastsatt i forordning (EU) nr. 528/2012, som får 

anvendelse fra 1. september 2013, bør denne forordning 

også få anvendelse fra nevnte dato. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter framgangsmåten som får 

anvendelse når det søkes om godkjenning av et produkt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 7.5.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 20. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(heretter kalt et «likt produkt») som er identisk med et annet 

biocidprodukt eller en annen produktgruppe som er godkjent 

eller registrert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF(2) eller forordning (EU) nr. 528/2012, eller som det er 

inngitt en søknad om slik registrering eller godkjenning for 

(heretter kalt et «tilsvarende referanseprodukt»), med hensyn til 

alle de nyeste opplysningene som framlegges i forbindelse med 

godkjenningen eller registreringen, unntatt opplysninger som 

kan bli gjenstand for en administrativ endring i samsvar med 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 

av 18. april 2013 om endringer av biocidprodukter som er 

godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 528/2012(3). 

Artikkel 2 

Søknadenes innhold 

Som unntak fra artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 

og kravene til opplysninger i artikkel 43 nr. 1 i nevnte 

forordning skal en søknad om godkjenning av et likt produkt 

inneholde følgende opplysninger: 

a)  godkjenningsnummeret eller, for tilsvarende referanse-

produkter som ennå ikke er godkjent, søknadsnummeret i 

registeret over biocidprodukter for det tilsvarende 

referanseproduktet, 

b)  en angivelse av foreslåtte forskjeller mellom det like 

produktet og det tilsvarende referanseproduktet, og do-

kumentasjon som viser at produktene er identiske på alle 

andre områder, 

c)  dersom det kreves i henhold til artikkel 59 nr. 1 i forordning 

EU) nr. 528/2012, fullmakt om tilgang til alle opplys-

ningene som ligger til grunn for godkjenningen av det 

tilsvarende referanseproduktet, 

d)  et utkast til sammendrag av biocidproduktets egenskaper 

for det like produktet. 

Artikkel 3 

Inngivelse og validering av søknader om nasjonal 

godkjenning 

1.  Dersom det tilsvarende referanseproduktet er blitt 

godkjent gjennom nasjonal godkjenning eller er gjenstand for 

en søknad om slik godkjenning, skal søknad om godkjenning av 

et likt produkt inngis i samsvar med artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 til vedkommende myndighet som 

har innvilget eller er blitt anmodet om å innvilge nasjonal 

godkjenning av det tilsvarende referanseproduktet.  

  

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(3) EUT L 109 av 19.4.2013, s. 4. 

2022/EØS/40/25 
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2.  Som unntak fra artikkel 29 nr. 2 og 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal vedkommende myndighet validere søknaden 

innen 30 dager etter at den er godtatt, forutsatt at opplysningene 

angitt i artikkel 2 er framlagt. 

Valideringen skal omfatte en kontroll av at de foreslåtte 

forskjellene mellom det like produktet og det tilsvarende 

referanseproduktet utelukkende gjelder opplysninger som kan 

bli gjenstand for en administrativ endring i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013. 

Artikkel 4 

Inngivelse og validering av søknader om unionsgodkjenning 

1.  Dersom det tilsvarende referanseproduktet er blitt 

godkjent gjennom unionsgodkjenning eller er gjenstand for en 

søknad om slik godkjenning, skal søknad om godkjenning av et 

likt produkt inngis til Byrået i samsvar med artikkel 43 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

2.  Søknaden skal imidlertid ikke omfatte en bekreftelse på at 

biocidproduktet har lignende bruksvilkår i hele Unionen eller 

en referanse til en vurderende vedkommende myndighet. 

3.  Med hensyn til anvendelsen av denne artikkel skal 

artikkel 43 nr. 2 i forordning (EU) No 528/2012 forstås som at 

Byrået skal underrette bare søkeren. 

4.  Som unntak fra artikkel 43 nr. 3 første og annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012 skal Byrået validere søknaden 

innen 30 dager etter at den er godtatt, forutsatt at opplysningene 

angitt i artikkel 2 er framlagt. 

5.  Valideringen skal omfatte en kontroll av at de foreslåtte 

forskjellene mellom det like produktet og det tilsvarende 

referanseproduktet utelukkende gjelder opplysninger som kan 

bli gjenstand for en administrativ endring i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013. 

6.  Med hensyn til anvendelsen av denne artikkel skal alle 

henvisninger til vurderende vedkommende myndighet i artikkel 

43 nr. 3 tredje ledd og artikkel 43 nr. 4 og 5 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 forstås som henvisninger til Byrået. 

Artikkel 5 

Vurdering av og beslutning med hensyn til søknader om 

nasjonal godkjenning 

Som unntak fra artikkel 30 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal 

mottakende vedkommende myndighet beslutte hvorvidt 

godkjenning skal innvilges eller ikke for et likt produkt i 

samsvar med artikkel 19 i nevnte forordning innen 60 dager 

etter valideringen av søknaden i samsvar med artikkel 3 eller, 

dersom det er relevant, fra den senere datoen for vedtakelsen av 

beslutningen med hensyn til det tilsvarende referanseproduktet. 

Artikkel 6 

Vurdering av og beslutning med hensyn til søknader om 

unionsgodkjenning 

1.  Som unntak fra artikkel 44 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 skal Byrået utarbeide og framlegge for 

Kommisjonen en uttalelse om søknaden innen 30 dager etter 

valideringen av søknaden i samsvar med artikkel 4 i denne 

forordning eller, dersom det er relevant, fra den senere datoen 

for framleggingen av en uttalelse om det tilsvarende 

referanseproduktet i samsvar med artikkel 44 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2.  Dersom Byrået anbefaler å godkjenne biocidproduktet, 

skal uttalelsen minst inneholde begge følgende elementer: 

a)  en erklæring om hvorvidt vilkårene fastsatt i artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt, og et utkast til 

sammendrag av biocidproduktenes egenskaper, som nevnt i 

artikkel 22 nr. 2 i nevnte forordning, 

b)  dersom det er relevant, en nærmere beskrivelse av vilkårene 

som bør fastsettes for tilgjengeliggjøring på markedet og 

bruk av biocidproduktet. 

Artikkel 7 

Godkjenninger og endringer av like produkter 

1.  Et likt produkt skal ha et annet godkjenningsnummer enn 

det tilsvarende referanseproduktet. 

På alle andre punkter skal innholdet i godkjenningen av et likt 

produkt være det samme som for det tilsvarende 

referanseproduktet, unntatt opplysninger knyttet til punkter der 

produktene er forskjellige. Tilknytningen mellom like produkter 

og tilsvarende referanseprodukter skal framgå av registeret over 

biocidprodukter. 

2.  Det skal meldes eller søkes om endringer av et likt 

produkt eller et tilsvarende referanseprodukt i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 uavhengig av 

hverandre. 

Godkjenninger av et likt produkt eller et tilsvarende 

referanseprodukt kan endres eller tilbakekalles uavhengig av 

hverandre.  



Nr. 40/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

I vurderingen av en foreslått endring av et likt produkt eller et 

tilsvarende referanseprodukt skal imidlertid mottakende 

vedkommende myndighet eller, dersom det er relevant, Byrået 

vurdere om det er hensiktsmessig å tilbakekalle eller endre 

godkjenningen av andre produkter som produktet er tilknyttet i 

registeret over biocidprodukter som er nevnt i nr. 1 annet ledd. 

Artikkel 8 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. september 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 613/2013 

av 25. juni 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1451/2007 med hensyn til ytterligere aktive  

stoffer i biocidprodukter som skal undersøkes som ledd i vurderingsprogrammet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter(2) inneholder i vedlegg II en 

uttømmende liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes innenfor rammen av arbeidsprogrammet 

for systematisk undersøkelse av alle aktive stoffer som 

allerede finnes på markedet (heretter kalt «vurderings-

programmet»), og forbyr omsetning av biocidprodukter 

som inneholder kombinasjoner av aktivt stoff og 

produkttype som ikke er oppført i nevnte vedlegg eller i 

vedlegg I eller I A til direktiv 98/8/EF, eller som 

Kommisjonen har besluttet å ikke føre opp i vedleggene. 

2) Listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1451/2007 

omfatter eksisterende kombinasjoner av aktivt stoff og 

produkttype som er meldt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 

i kommisjonsforordning (EF) nr. 1896/2000 av  

7. september 2000 om første fase av programmet nevnt i 

artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF om biocidprodukter(3), som en medlemsstat har 

uttrykt interesse for i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1896/2000 eller som det er lagt fram 

dokumentasjon for innen 1. mars 2006 og som er 

godkjent som fullstendig. 

3) Definisjonene av «biocidprodukter» i artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) i direktiv 98/8/EF og «aktive stoffer» i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i nevnte direktiv samt 

beskrivelsene av produkttyper i vedlegg V til nevnte 

direktiv er tolket på forskjellige måter. I visse tilfeller 

har den felles forståelsen mellom Kommisjonen og de 

vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar 

med artikkel 26 i direktiv 98/8/EF endret seg med tiden. 

Særlig avklarte Den europeiske unions domstols dom av 

1. mars 2012 i sak C-420/10, Söll GmbH mot Tetra 

GmbH(4), at begrepet «biocidprodukter» må tolkes slik 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 26.6.2013,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 20. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EFT L 228 av 8.9.2000, s. 6. 

(4) Ennå ikke offentliggjort i samling av Domstolens avgjørelser. 

at det omfatter visse produkter som bare indirekte virker 

på skadelige organismer i målgruppen. 

4) Personer som bruker rettledninger offentliggjort eller 

skriftlig rådgivning gitt av Kommisjonen eller en 

vedkommende myndighet utpekt i samsvar med 

artikkel 26 i direktiv 98/8/EF kan derfor ha unnlatt å 

melde en eksisterende kombinasjon av aktivt stoff og 

produkttype i et produkt som er brakt i omsetning, eller 

unnlatt å ta over rollen som deltaker, i den objektivt 

berettigede tro at produktet ikke omfattes av 

virkeområdet til direktiv 98/8/EF eller at det inngår i en 

annen produkttype. 

5) Disse personene bør i slike tilfeller ha mulighet til å 

legge fram dokumentasjon for undersøkelse som ledd i 

vurderingsprogrammet, under forutsetning av at de i 

relevante tilfeller gir melding på forhånd, for å unngå at 

produkter må trekkes tilbake fra markedet i tilfeller der 

medlemsstater eller Kommisjonen senere innvender mot 

en berettiget tolkning når det gjelder produktets karakter 

som et biocidprodukt eller dets korrekte produkttype. 

6) I tilfeller der aktive stoffer av samme årsaker ennå ikke 

er identifisert som eksisterende, bør vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1451/2007 dessuten ajourføres slik 

at det på riktig måte gjenspeiler alle eksisterende aktive 

stoffer. 

7) Situasjonen for personer som ønsker å melde en 

kombinasjon av aktivt stoff og produkttype på grunnlag 

av denne forordning, vil ligne på situasjonen for 

personer som ønsker å ta over rollen som deltaker i 

samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1451/ 

2007. Det bør derfor fastsettes en tilsvarende 

framgangsmåte og tilsvarende frister for å underrette 

berørte parter og tillate hensiktserklæringer til 

Kommisjonen. 

8) Videre bør fristene og andre krav til melding i størst 

mulig grad tilpasses dem som er fastsatt i artikkel 4 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 1896/2000 for første melding av 

eksisterende aktive stoffer, samtidig som det tas hensyn 

til de nåværende arbeidsmetodene til Det europeiske 

kjemikaliebyrå opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(5). 

9) I tilfeller der det ikke er utpekt en rapporterende 

medlemsstat for det aktive stoffet som omfattes av en 

melding, og for å sikre at stoffet blir vurdert med tanke 

på godkjenning, bør det kreves at melderen bekrefter at 

en vedkommende myndighet samtykker i å vurdere den 

kommende søknaden om godkjenning av det aktive 

stoffet.  

  

(5) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/40/26 
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10) Forordning (EF) nr. 1451/2007 bør derfor endres. 

11) For å sikre en smidig overgang fra direktiv 98/8/EF til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og 

bruk av biocidprodukter(1) bør visse deler av denne 

forordning få anvendelse fra samme dato som 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1451/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal annet ledd lyde: 

 «I tillegg menes med «deltaker» en person som har inngitt 

en melding som er godkjent av Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1896/2000 eller 

med artikkel 3c nr. 1 i denne forordning, eller en 

medlemsstat som har uttrykt interesse i samsvar med 

artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1896/2000.» 

2)  I artikkel 3 nr. 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  Eksisterende aktive stoffer som er meldt i samsvar 

med artikkel 3b.» 

3)  Ny artikkel 3a skal lyde: 

 «Artikkel 3a 

 Framgangsmåte for erklæring om hensikt om å melde 

 1.  En person eller en medlemsstat som anser at et 

biocidprodukt som bringes i omsetning og inneholder bare 

eksisterende aktive stoffer, omfattes av direktiv 98/8/EF og 

kommer inn under en eller flere produkttyper som i henhold 

til artikkel 4 ikke kan bringes i omsetning, kan framlegge 

en anmodning for Kommisjonen om tillatelse til å melde de 

aktive stoffene i dette produktet for de relevante 

produkttypene. 

 Anmodningen skal inneholde de relevante kombinasjonene 

av aktivt stoff og produkttype og en begrunnelse for 

hvorfor det ikke er inngitt melding i samsvar med artikkel 4 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000, hvorfor det ikke er 

uttrykt interesse i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i nevnte 

forordning, hvorfor rollen som deltaker ikke er overtatt i 

samsvar med artikkel 12 i denne forordning eller hvorfor 

det ikke er framlagt fullstendig dokumentasjon i samsvar 

med artikkel 9 nr. 1 i denne forordning. 

 2.  Når Kommisjonen mottar en anmodning i samsvar 

med nr. 1, skal den rådspørre medlemsstatene om hvorvidt 

anmodningen kan godtas. 

  

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

 Anmodningen skal kunne godtas dersom biocidproduktet 

omfattes av direktiv 98/8/EF og kommer inn under en eller 

flere produkttyper som i henhold til artikkel 4 ikke kan 

bringes i omsetning, og dersom søkeren før anmodningen 

ble lagt fram og som følge av rettledninger offentliggjort 

eller skriftlig rådgivning gitt av Kommisjonen eller en 

vedkommende myndighet utpekt i samsvar med artikkel 26 i 

direktiv 98/8/EF, hadde objektivt berettiget grunn til å tro at 

produktet ikke var omfattet av virkeområdet til direktiv 

98/8/EF eller at det inngikk i en annen produkttype. 

 Anmodningen skal imidlertid ikke kunne godtas dersom 

den berørte kombinasjonen av aktivt stoff og produkttype 

allerede har vært gjenstand for en beslutning om å ikke føre 

den opp i vedlegg I eller I A til direktiv 98/8/EF på 

grunnlag av en vurderingsrapport som er gjennomgått av 

Den faste komité for biocidprodukter i samsvar med 

artikkel 15 nr. 4 i denne forordning. 

 3.  Dersom Kommisjonen etter samråd i samsvar med 

nr. 2 anser at anmodningen skal kunne godtas, skal den 

godta anmodningen og tillate at det aktive stoffet meldes 

for de relevante produkttypene. 

 Dersom dokumentasjonen som er framlagt for den 

rapporterende medlemsstaten om det relevante aktive 

stoffet allerede inneholder alle opplysninger som kreves for 

å vurdere de relevante produkttypene som det i henhold til 

artikkel 4 er forbudt å bringe i omsetning, og deltakeren 

som framla dokumentasjonen ønsker å anses for å ha meldt 

det aktive stoffet for disse produkttypene, skal imidlertid 

den rapporterende medlemsstaten underrette Kommisjonen 

om dette og ingen ytterligere melding skal tillates i henhold 

til første ledd. 

 Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om dette og 

offentliggjøre denne opplysningen elektronisk. 

 4.  En person som har til hensikt å melde en 

kombinasjon av aktivt stoff og produkttype som omfattes 

av den elektroniske offentliggjøringen nevnt i nr. 3 tredje 

ledd, skal erklære sin hensikt til Kommisjonen senest tre 

måneder etter datoen for den elektroniske offentliggjø-

ringen.» 

4)  Ny artikkel 3b skal lyde: 

 «Artikkel 3b 

 Framgangsmåte for melding 

 1.  Etter å ha erklært sin hensikt om å melde skal 

personen nevnt i artikkel 3a nr. 4 senest 18 måneder etter 

datoen for den elektroniske offentliggjøringen nevnt i 

artikkel 3a nr. 3 tredje ledd inngi en melding av 

kombinasjonen av aktivt stoff og produkttype til Det 

europeiske kjemikaliebyrå opprettet ved forordning (EF)  

nr. 1907/2006 (heretter kalt «Byrået»). 

 Meldingen skal gis via registeret over biocidprodukter 

nevnt i artikkel 71 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012(*).  
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 2.  Meldingen skal inngis i IUCLID-format. Den skal 

inneholde alle opplysningene nevnt i nr. 1 og 3 og i tabellen 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1896/2000, samt 

dokumentasjon på at stoffet var bragt i omsetning som et 

aktivt stoff i et biocidprodukt som hører inn under den 

relevante produkttypen på datoen for den elektroniske 

offentliggjøringen nevnt i artikkel 3a nr. 3 tredje ledd. 

 3.  Dersom det ikke allerede er utpekt en rapporterende 

medlemsstat for det berørte aktive stoffet, skal melderen 

angi hvilken vedkommende myndighet i en medlemsstat 

melderen har til hensikt å framlegge dokumentasjon for, 

samt legge fram en skriftlig bekreftelse på at nevnte 

vedkommende myndighet samtykker i å vurdere do-

kumentasjonen. 

 4.  Når Byrået har mottatt en melding, skal det underrette 

Kommisjonen om dette og underrette melderen om 

gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Dersom melderen ikke har 

betalt gebyrene innen 30 dager etter at underretningen er 

mottatt, skal Byrået avvise meldingen og underrette 

melderen om dette. 

 5.  Når Byrået har mottatt gebyrene, skal det innen  

30 dager kontrollere hvorvidt meldingen oppfyller kravene 

i nr. 2. Dersom meldingen ikke oppfyller disse kravene, 

skal Byrået gi melderen en frist på 30 dager til å 

komplettere eller korrigere meldingen. Etter at denne fristen 

på 30 dager har utløpt, skal Byrået innen 30 dager enten 

erklære at meldingen oppfyller kravene i nr. 2 eller avvise 

meldingen, og underrette melderen om dette. 

 6.  Klager på beslutninger truffet av Byrået i henhold til 

nr. 4 eller 5 skal bringes inn for klageinstansen opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1907/2006. Artikkel 92 nr. 1 og 2 

og artikkel 93 og 94 i forordning (EF) nr. 1907/2006 får 

anvendelse på slik klagebehandling. En klage skal ha 

utsettende virkning. 

 7.  Byrået skal omgående underrette Kommisjonen om 

hvorvidt meldingen oppfyller kravene i nr. 2 eller er blitt 

avvist. 

  

(*) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1.» 

5)  Ny artikkel 3c skal lyde: 

 «Artikkel 3c 

 Opptak i eller utelukking fra vurderingsprogrammet 

 1.  Dersom et aktivt stoff anses å være meldt i samsvar 

med artikkel 3a nr. 3 annet ledd, eller dersom Byrået 

underretter Kommisjonen i samsvar med artikkel 3b nr. 7 at 

en melding oppfyller kravene i artikkel 3b nr. 2, skal 

Kommisjonen godkjenne meldingen og: 

a)  dersom den berørte kombinasjonen av aktivt stoff og 

produkttype ikke er oppført i vedlegg II til denne 

forordning, føre opp kombinasjonen av aktivt stoff og 

produkttype i nevnte vedlegg og, dersom det er 

relevant, føre opp det aktive stoffet i vedlegg I til denne 

forordning, 

b)  dersom den berørte kombinasjonen av aktivt stoff og 

produkttype er oppført i vedlegg II til denne forordning, 

men har vært gjenstand for en kommisjonsbeslutning 

om at den ikke skal føres opp i vedlegg I eller I A til 

direktiv 98/8/EF, oppheve denne beslutningen. 

 2.  Dersom en erklæring om hensikt om å melde ikke er 

mottatt innen fristen nevnt i artikkel 3a nr. 4, dersom en 

melding ikke er mottatt innen fristen nevnt i artikkel 3b 

nr. 1 eller dersom Byrået i samsvar med artikkel 3b nr. 7 

underretter Kommisjonen om at en melding inngitt i 

samsvar med artikkel 3b nr. 1 er blitt avvist, skal 

Kommisjonen underrette medlemsstatene om dette og 

offentliggjøre denne opplysningen elektronisk.» 

6)  I artikkel 4 skal nytt nr. 4 lyde: 

 «4.  Som unntak fra nr. 1 og 2 kan biocidprodukter som 

inneholder et aktivt stoff der Kommisjonen har 

offentliggjort de relevante opplysningene om stoffet 

elektronisk i samsvar med artikkel 3a nr. 3 tredje ledd for 

de relevante produkttypene, bringes i omsetning i samsvar 

med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 98/8/EF til den datoen da 

Kommisjonen har truffet en beslutning om å føre opp 

kombinasjonen av aktivt stoff og produkttype i vedlegg II i 

samsvar med artikkel 3c nr. 1 bokstav a) eller om å 

oppheve en tidligere beslutning om å ikke føre opp 

kombinasjonen i samsvar med artikkel 3c nr. 1 bokstav b), 

eller i en periode på seks måneder fra datoen da 

Kommisjonen offentliggjorde de relevante opplysningene 

elektronisk i samsvar med artikkel 3c nr. 2.» 

7)  I artikkel 9 skal nytt nr. 3 lyde: 

 «3.  Som unntak fra nr. 2 gjelder det for kombinasjoner av 

aktivt stoff og produkttype som er ført opp i vedlegg II i 

samsvar med artikkel 3c nr. 1 bokstav a) eller for 

kombinasjoner der en beslutning er blitt opphevet i samsvar 

med artikkel 3c nr. 1 bokstav b), at søknader om 

godkjenning av et aktivt stoff i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 skal inngis senest to år fra 

datoen for beslutningen som vedtas i samsvar med 

artikkel 3c nr. 1 bokstav a) eller b).» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 2, 4 og 7 får imidlertid anvendelse fra  

1. september 2013. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING  

(EU) nr. 736/2013 

av 17. mai 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til  

varigheten av arbeidsprogrammet for undersøkelse av eksisterende aktive stoffer i 

biocidprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EU) nr. 528/2012 åpnes det for 

videreføring av arbeidsprogrammet for systematisk 

undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som 

brukes i biocidprodukter, som ble påbegynt i samsvar 

med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markeds-

føring av biocidprodukter(2). 

2)  I henhold til artikkel 89 nr. 1 første ledd i forordning 

(EU) nr. 528/2012 er målet at arbeidsprogrammet skal 

ferdigstilles innen 14. mai 2014. 

3)  Ifølge Kommisjonens siste beregninger, som den gir 

uttrykk for i Kommisjonens melding til Euro-

paparlamentet i henhold til article 294 nr. 6 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte om Rådets 

standpunkt med hensyn til vedtakelsen av en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 31.7.2013,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 20. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

europaparlaments- og rådsforordning om omsetning og 

bruk av biocidprodukter(3), vil undersøkelsen av alle 

eksisterende aktive stoffer som brukes i biocidprodukter 

først bli avsluttet innen 31. desember 2024. 

4)  Arbeidsprogrammet bør derfor videreføres fram til 

nevnte dato, 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 89 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 

skal lyde: 

«1.  Kommisjonen skal fortsette med arbeidsprogrammet for 

systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som 

ble påbegynt i henhold til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF, 

med mål om å ferdigstille det innen 31. desember 2024. For 

dette formål skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 83 om 

gjennomføringen av arbeidsprogrammet og nærmere angivelse 

av de rettigheter og forpliktelser i den forbindelse som gjelder 

for vedkommende myndigheter og deltakerne i programmet.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(3) KOM(2011) 498 endelig utgave 

2022/EØS/40/27 

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

Utferdiget i Brussel, 17. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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BESLUTNING nr. R1 

av 20. juni 2013 

om fortolkning av artikkel 85 i forordning (EF) nr. 987/2009 

(Tekst som er relevant for EØS og EF/Sveits-avtalen) 

(2013/C 279/06)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV 

TRYGDEORDNINGER HAR 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 883/2004(1), der det er fastsatt at Den administrative 

kommisjon har ansvaret for å behandle alle administrative 

spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår som følge av 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning 

(EF) nr. 987/2009(2), 

under henvisning til artikkel 84 nr. 2 og 4 i forordning (EF)  

nr. 883/2004, 

under henvisning til artikkel 80 nr. 1 og artikkel 85 nr. 1 og 2 i 

forordning (EF) nr. 987/2009, 

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 første ledd i 

forordning (EF) nr. 883/2004, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avdeling IV kapittel III i forordning (EF) nr. 987/2009 

om tilbakekreving av ytelser og innkreving av avgifter 

var opprinnelig basert på EU-bestemmelser om 

inndrivelse på skatteområdet, nærmere bestemt direktiv 

76/308/EØF(3), senere erstattet med direktiv 2008/55/ 

EF(4). 

2) Under diskusjonene i Den administrative kommisjon 

oppstod spørsmålet om hvorvidt kostnader knyttet til 

den anmodede parts innkreving som ikke kan innkreves 

fra den berørte personen, bør tilbakebetales av den 

anmodende part. 

3) I henhold til artikkel 84 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 883/2004 skal rettskraftige avgjørelser truffet av 

rettsmyndigheter og forvaltningsmyndigheter om 

innkreving av avgifter, renter og andre omkostninger 

eller om tilbakekreving av uriktig utbetalte ytelser etter 

en medlemsstats lovgivning anerkjennes og fullbyrdes 

på anmodning fra den kompetente institusjon i en annen 

medlemsstat innenfor de rammer og etter de lovfestede 

og eventuelle andre framgangsmåter som gjelder for 

tilsvarende avgjørelser i den medlemsstaten. 

4) I samsvar med det nylig vedtatte direktivet 

2010/24/EU(5) (om gjensidig bistand ved inndrivelse av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 279 av 27.9.2013,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 23. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

(3) EFT L 73 av 19.3.1976, s. 18. 

(4) EUT L 150 av 10.6.2008, s. 28. 

(5) EFT L 84 av 31.3.2010, s. 1. 

fordringer knyttet til skatter, avgifter og andre tiltak), 

som erstatter det tidligere direktivet 2008/55/EF på 

området, er framgangsmåten på skatteområdet ved 

innkreving av den anmodede parts kostnader som ikke 

kan innkreves fra den berørte personen, vurdert på nytt 

og gjort klarere. 

5) I henhold til artikkel 85 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 987/2009 skal den anmodede part kreve inn fra den 

berørte fysiske eller juridiske personen og beholde alle 

kostnader som er påløpt i forbindelse med innkrevingen, 

i samsvar med de lover og forskrifter i den anmodede 

partens medlemsstat som gjelder for tilsvarende 

fordringer. 

6) I henhold til artikkel 85 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 987/2009 skal gjensidig bistand som hovedregel 

være vederlagsfri, hvilket bekrefter hovedregelen 

fastsatt i artikkel 76 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 883/2004. Det er derfor nødvendig å fastsette 

omfanget av gjensidig bistand i forbindelse med 

inndrivelse av fordringer over landegrensene. 

7) Det er ønskelig, i den grad det er mulig, å tilpasse 

fortolkningen av avdeling IV kapittel III i forordning 

(EF) nr. 987/2009 til reglene og prinsippene for 

gjensidig bistand ved inndrivelse av fordringer i 

forbindelse med skatter og avgifter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

1.  Gjensidig bistand skal som hovedregel være vederlagsfri. 

Det innebærer at medlemsstatenes institusjoner skal yte 

hverandre administrativ bistand vederlagsfritt. Dette gjelder 

bare for kostnader til aktiviteter som den anmodede part utfører 

selv. 

2.  Kostnader knyttet til innkreving skal beregnes i samsvar 

med den anmodede parts lover og forskrifter og skal som 

hovedregel tilbakebetales av debitoren, i tillegg til fordrings-

beløpet. 

3.  Kostnader knyttet til innkreving skal gjøres opp først, og 

ikke før disse kostnadene er gjort opp, skal den anmodende 

parts fordringer dekkes (prioriteringsregel for kostnader). 

4.  Dersom den anmodede part ikke kan innkreve kostnadene 

knyttet til innkreving direkte fra debitor som følge av den 

anmodede parts nasjonale lovgivning eller fordi beløpet som 

innkreves fra debitor, ikke gjør det mulig å dekke hele 

fordringen, herunder kostnader knyttet til innkreving, kan slike   
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kostnader trekkes fra beløpet som er krevd inn, og den 

anmodede part tilbakebetaler bare restbeløpet til den 

anmodende part. Den anmodede part skal overfor den 

anmodende part dokumentere at disse kostnadene er påløpt. 

5.  I tilfeller der innkrevingstiltaket ikke fører til innkreving 

av et beløp som minst dekker kostnadene til innkreving, eller 

der innkrevingstiltaket er fullstendig mislykket, men der den 

anmodede part har andre kostnader knyttet til innkreving enn 

dem nevnt i nr. 1, skal den anmodende part tilbakebetale 

kostnadene, med mindre partene er enige om en egen 

tilbakebetalingsordning i saken, eller dersom anmodende og 

anmodede part blir enige om å gi avkall på tilbakebetaling av 

slike kostnader. 

6.  Dersom det er åpenbart at innkreving byr på særskilte 

problemer eller er forbundet med svært store kostnader som det 

er lite sannsynlig å kunne innkreve fra debitoren, kan 

anmodende og anmodede part, helst på forhånd, avtale særskilte 

tilbakebetalingsordninger i den aktuelle saken. 

7.  Denne beslutningen skal kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende. Den får anvendelse fra den dagen den 

kunngjøres. 

 __________  

 President for Den administrative kommisjon 

 Anne McMANUS 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/47/EU 

av 2. oktober 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig 

artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsdirektiv 2012/36/EU av 19. november 

2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/126/EF om førerkort(2), gis det mulighet for 

teknisk tilpasning av vedlegg II med hensyn til 

spesifikasjonene for prøvekjøretøyer, der det tas hensyn 

til den tekniske utviklingen av de ulike kjøretøy-

klassene. 

2)  I henhold til vedlegg II del I bokstav B nr. 5.2 i direktiv 

2006/126/EF, endret ved direktiv 2012/36/EU, skal 

kjøretøyer i kategori A som brukes til ferdighets- og 

atferdsprøver oppfylle visse minstekrav. Motorsykler 

som brukes til prøven skal ha en egenvekt på mer enn 

180 kg og en effekt på minst 50 kW. Dersom 

motorsykkelen har forbrenningsmotor, skal motoren ha 

et slagvolum på minst 600 cm3. Dersom motorsykkelen 

har elektrisk motor, skal kjøretøyets effekt/vekt-forhold 

være minst 0,25 kW/kg. 

3)  For å gi opplæringssektoren mulighet til å tilpasse 

utstyret, herunder motorsykler, i henhold til den 

teknologiske utviklingen av kjøretøyene som er tilgjen-

gelig på markedet, bør det innføres en overgangsperiode 

der medlemsstatene fram til 31. desember 2018 kan 

godkjenne bruk av motorsykler i kategori A som 

oppfyller spesifikasjonene som var gjeldende før 

endringene innført ved direktiv 2012/36/EU trådte i 

kraft. 

4)  Direktiv 2006/126/EF bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Førerkortkomiteen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 3.10.2013,  

s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 24. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) EUT L 321 av 20.11.2012, s. 54. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I vedlegg II del I bokstav B nr. 5.2 i direktiv 2006/126/EF om 

kjøretøyer i kategori A, skal nytt ledd lyde: 

«Medlemsstatene kan fram til 31. desember 2018 godkjenne 

bruken av motorsykler i kategori A med en egenvekt under 

180 kg og med en effekt på minst 40 kW og under 50 kW.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2013 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

skal fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 2. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

2022/EØS/40/29 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 15. september 2011 

om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur 

[meddelt under nummer K(2011) 6383] 

(2011/633/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/ 

57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 35 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF skal hver 

medlemsstat sørge for å offentliggjøre og ajourføre et 

infrastrukturregister. Kommisjonen bør vedta spesifika-

sjoner om registeret på grunnlag av et utkast utarbeidet 

av Det europeiske jernbanebyrå («byrået»). 

2) Ufyllende felles spesifikasjoner er nødvendig for å gjøre 

registrene lett tilgjengelig i de fleste medlemsstater. 

Utvikling og innføring av et edb-basert brukergrense-

snitt som fungerer som et virtuelt register for jernbane-

infrastruktur på europeisk plan, bør skje samtidig med 

etablering av nasjonale infrastrukturregistre og inn-

samling av data. Medlemsstatene bør, med hjelp av 

byrået, samarbeide for å sikre at registrene fungerer, 

inneholder alle data, er sammenkoplet og gir brukerne et 

felles grensesnitt. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 1.10.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 25. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De felles spesifikasjonen for infrastrukturregisteret, som nevnt i 

artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF, er fastsatt i vedlegget til 

denne beslutning. 

Artikkel 2 

1.  Hver medlemsstat skal senest tre år etter at denne 

beslutning er trådt i kraft, sørge for at dens infrastrukturregister 

er edb-basert, og at det oppfyller kravene i de felles 

spesifikasjonene nevnt i artikkel 1. 

2.  Medlemsstatene skal senest seks måneder etter at 

grensesnittet er satt i drift, sørge for at deres registre er 

sammenkoplet og forbundet med det felles brukergrensesnittet 

nevnt i artikkel 4. 

Artikkel 3 

Byrået skal senest ett år etter at denne beslutning er trådt i kraft, 

offentliggjøre en programveiledning med hensyn til spesifi-

kasjonene nevnt i artikkel 1 samt sørge for å ajourføre den. 

Programveiledningen skal for hver parameter inneholde en 

henvisning til de relevante punktene i de tekniske 

spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-ene). 

Artikkel 4 

1.  Byrået skal utarbeide de detaljerte spesifikasjonene samt 

styrings- og gjennomføringsplanen for a) utvikling, prøving, 

innføring og idriftsetting av et felles brukergrensesnitt og b) 

sammenkopling av de nasjonale registrene. Byrået skal 

oversende disse til Kommisjonen senest ett år etter at denne 

beslutning er trådt i kraft.  
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2.  Det felles brukergrensesnittet nevnt i nr. 1 skal være et 

nettbasert program som letter tilgangen til data i infrastruk-

turregistrene på europeisk plan. Det skal være i drift senest tre 

år etter at denne beslutning er trådt i kraft. 

3.  Når arbeidet med utvikling av TSI-ene krever det, skal 

byrået anbefale at spesifikasjonene i nevnt i artikkel 1 og de 

detaljerte spesifikasjonene nevnt i nr. 1, ajourføres. 

Artikkel 5 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at de nødvendige dataene 

samles inn og innføres i deres nasjonale infrastrukturregister i 

samsvar med nr. 2-5. De skal sørge for at disse dataene er 

pålitelige og ajourførte. 

2.  Data vedrørende infrastrukturer for godskorridorer 

definert i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 913/2010(1) skal samles inn og innføres i det nasjonale 

infrastrukturregisteret senest tre år etter at denne beslutning er 

trådt i kraft. 

3.  Data vedrørende infrastrukturer som tas i bruk etter 

ikrafttredelse av direktiv 2008/57/EF og før ikrafttredelse av 

denne beslutning, med unntak av dataene nevnt i nr. 2, skal 

samles inn og innføres i det nasjonale infrastrukturregisteret 

senest tre år etter at denne beslutning er trådt i kraft. 

4.  Data vedrørende infrastrukturer som tas i bruk før 

ikrafttredelse av direktiv 2008/57/EF, med unntak av dataene 

nevnt i nr. 2, skal samles inn og innføres i det nasjonale 

infrastrukturregisteret i samsvar med den nasjonale gjennom-

føringsplanen nevnt i artikkel 6 nr. 1, men senest fem år etter at 

denne beslutning er trådt i kraft. 

5.  Data vedrørende private sidespor som tas i bruk før 

ikrafttredelse av direktiv 2008/57/EF, skal samles inn og 

innføres i det nasjonale infrastrukturregisteret i samsvar med 

  

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 22. 

den nasjonale gjennomføringsplanen nevnt i artikkel 6 nr. 1, 

men senest sju år etter at denne beslutning er trådt i kraft.  

6.  Data vedrørende infrastrukturer som tas i bruk etter at 

denne beslutning er trådt i kraft, skal føres inn i det nasjonale 

infrastrukturregisteret som snart infrastrukturene er tatt i bruk, 

og så snart registeret nevnt i artikkel 2 nr. 1 er etablert. 

Artikkel 6 

1.  Hver medlemsstat skal utarbeide en nasjonal gjennom-

føringsplan for gjennomføring av de forpliktelsene som følger 

av denne beslutning, sammen med en tidsplan. Den nasjonale 

gjennomføringsplanen skal oversendes Kommisjonen senest 

seks måneder etter at denne beslutning er trådt i kraft. 

2.  Byrået skal koordinere, overvåke og støtte gjennom-

føringen av de nasjonale infrastrukturregistrene. Det skal særlig 

opprette og lede en gruppe bestående av representanter for de 

enhetene som er ansvarlige for å etablere og vedlikeholde de 

nasjonale registrene. Disse enhetene skal sende en 

framdriftsrapport om gjennomføringen til byrået hver fjerde 

måned. Byrået skal rapportere regelmessig til Kommisjonen om 

fremdriften med hensyn til gjennomføringen av denne 

beslutning. 

Artikkel 7 

Denne beslutning får anvendelse fra 16. mars 2012. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene og Det europeiske 

jernbanebyrå. 

Utferdiget i Brussel, 15. september 2011. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____ 
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VEDLEGG 

1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

1)  Denne spesifikasjonen omhandler data om følgende delsystemer i Unionens jernbanesystem: 

a)  det strukturelle delsystemet «infrastruktur», 

b)  det strukturelle delsystemet «energi», og 

c)  de faste anleggene i det strukturelle delsystemet «styring, kontroll og signal». 

2)  Disse delsystemene er oppført i listen over delsystemer i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Denne spesifikasjonens geografiske virkeområde er Unionens jernbanesystem, som fastsatt i direktiv 2008/57/EF. 

1.3. Ansvar 

Medlemsstatene skal bestemme hvilke enheter som er ansvarlige for å etablere og vedlikeholde infras-

trukturregisteret. 

1.4. Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «makronivå» det samlede jernbanenettet definert ved linjeavsnitt og driftspunkter, 

b) «mikronivå» det detaljerte jernbanenettet definert for linjeavsnitt som spor, og for driftspunkter som spor og 

sidespor, 

c) «linje» en sekvens av ett eller flere avsnitt, som kan bestå av flere spor, 

d) «linjeavsnitt» del av linje som ligger mellom tilstøtende driftspunkter, og som kan bestå av flere spor, 

e) «driftspunkt» ethvert sted for togtrafikktjenester, der togtrafikktjenestene kan begynne og slutte, eller ruten 

kan endres, og der passasjer- eller godstransporttjenester tilbys; «driftspunkt» kan være ethvert sted der 

funksjonaliteten til et delsystems grunnleggende parametrer endres, eller ethvert sted på grensene mellom 

medlemsstater eller infrastrukturforvaltninger, 

f) «spor» ethvert spor som brukes til togtrafikkbevegelser; forbikjøringsspor og møteplasser på frie linjer, eller 

sporforbindelser som bare er nødvendige for togdrift, offentliggjøres ikke, 

g) «sidespor» ethvert spor som ikke brukes til togtrafikkbevegelser. 

2. FORMÅL 

2.1. Generelt 

Infrastrukturregisteret brukes til planleggingsformål i forbindelse med konstruksjon av nye tog og utvikling av 

ruter før driftsstart. Infrastrukturregisteret støtter derfor prosessene beskrevet nedenfor. 

2.2. Utforming av delsystemer for rullende materiell 

Samsvar med TSI-er og meldte nasjonale tekniske forskrifter er viktig fra det tidspunkt da arbeidet med 

utforming av nye eller nyutforming av eksisterende delsystemer starter, og under hele framstillingsprosessen. 

Parametrene i infrastrukturregisteret bør brukes med sikte på å oppfylle infrastrukturens kjennetegn for den 

planlagte bruken av det rullende materiellet. 

2.3. Sikring av teknisk forenlighet for faste anlegg 

1)  Det meldte organet skal kontrollere delsystemets samsvar med de gjeldende TSI-ene på grunnlag av 

opplysninger i den relevante TSI-en og i registrene. Dette omfatter kontroll av grensesnittene mot det 

systemet som delsystemet er integrert i. Kontroll av grensesnittenes tekniske forenlighet kan sikres ved å slå 

opp i infrastrukturregisteret. 
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2)  Det organet som medlemsstatene utpeker, skal kontrollere delsystemenes samsvar når nasjonale regler får 

anvendelse, og infrastrukturregisteret kan benyttes for å kontrollere grensesnittene med hensyn til teknisk 

forenlighet i disse tilfellene. 

2.4. Overvåking av samtrafikkevnen i Unionens jernbanenett 

Åpenhet om den gradvise utviklingen av samtrafikkevne skal sikres, slik at utviklingen av et nett med 

samtrafikkevne i Unionen kan overvåkes regelmessig. 

2.5. Sikring av samsvar med ruten for planlagte tog 

1)  Jernbaneforetaket skal kontrollere at den planlagte togtrafikken er i samsvar med ruten, ved å bruke 

infrastrukturregisteret før jernbaneforetaket ber infrastrukturforvaltningen om tilgang til jernbanenettet. 

Jernbaneforetaket må være sikker på at den planlagte ruten som skal brukes, egner seg for dets tog. 

2)  Jernbaneforetaket skal velge kjøretøyer ved å vurdere eventuelle begrensninger på ibruktakingstillatelsen og 

en mulig rute for toget det planlegger å kjøre: 

a)  alle kjøretøyer i toget skal oppfylle kravene som gjelder på de rutene toget skal trafikkere, og 

b)  toget som en kombinasjon av kjøretøyer må oppfylle de tekniske begrensningene for den berørte ruten. 

3. KJENNETEGN VED INFRASTRUKTURREGISTERET 

3.1. Jernbanenettstruktur for registeret 

1)  I infrastrukturregisteret skal hver medlemsstat dele sitt jernbanenett inn i linjeavsnittt og driftspunkter. Dette 

nivået i registeret kalles makronivå. 

2)  Opplysninger som skal offentliggjøres for «linjeavsnitt» med hensyn til delsystemene «infrastruktur», 

«energi» og «styring, kontroll og signal», skal tildeles infrastrukturelementet «spor», som kalles mikronivå. 

3)  Opplysninger som skal offentliggjøres for «driftspunkt» med hensyn til delsystemene «infrastruktur», 

«energi» og «styring, kontroll og signal», skal tildeles infrastrukturelementene «spor» og «sidespor», som 

kalles mikronivå. 

3.2. Opplysninger i infrastrukturregisteret 

1)  Opplysningene skal offentliggjøres i samsvar med formatet i tabell 1. 

2)  Opplysninger angitt som «obligatoriske» i tabell 1 skal offentliggjøres i alle tilfeller. Opplysninger angitt som 

«annet» i tabell 1 er kontekstavhengige og skal offentliggjøres dersom medlemsstatene krever det. 

3)  Når opplysninger anvendes på nettype, spesifiseres dette i tabell 1 ved hjelp av følgende forkortelser: 

— «TSI» — linjer kontrollert mot TSI-en, 

— «eksisterende» — linjer tatt i bruk før ikrafttredelse av direktiv 2008/57/EF og ikke kontrollert mot TSI-

ene ennå, 

— «TEN konvensjonell, TEN høyhastighet, utenfor TEN» — linjer som tilhører den aktuelle nettypen, enten 

de er kontrollert mot TSI-ene eller ikke, 

— «all» — alle linjer i Unionen. 

Tabell 1 

Opplysninger i infrastrukturregisteret 

Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1 MEDLEMSSTAT 

1.1 LINJEAVSNITT  

1.1.1 SPOR 
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Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.0.0 Allmenne opplysninger 

1.1.1.0.0.1 Navn på infra-

strukturforvalt-

ning 

[Tegnstreng] Med infrastrukturforvaltning 

menes ethvert organ eller foretak 

som er ansvarlig for særlig å 

opprette og vedlikeholde jern-

baneinfrastrukturen (artikkel 2 

bokstav h) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/14/EF). 

O 

1.1.1.0.0.2 Betegnelse på 

nasjonal linje 

[Tegnstreng] Entydig linjebetegnelse eller 

entydig linjenummer i medlems-

staten. 

A 

1.1.1.0.0.3 Sporbetegnelse [Tegnstreng] Entydig sporbetegnelse eller 

entydig spornummer innenfor 

avsnittet. 

O 

1.1.1.0.0.4 Sporets start [WGS84 + NNN.NN + 

Tegnstreng] 

Geografiske koordinater i 

henhold til standarden World 

Geodetic System (WGS) og 

kilometer eller miles med hensyn 

til linjebetegnelse ved begyn-

nelsen av et sporavsnitt i normal 

kjøreretning. Dersom begge 

retninger er mulig, kan ethvert 

ytterpunkt være «start». 

O 

1.1.1.0.0.5 Driftspunkt ved 

sporets start 

[Tegnstreng] Navn på driftspunkt ved 

begynnelsen av et sporavsnitt i 

normal kjøreretning. 

A 

1.1.1.0.0.6 Sporets slutt [WGS84 + NNN.NN + 

Tegnstreng] 

Geografiske koordinater i 

henhold til standarden World 

Geodetic System (WGS) og 

kilometer eller miles med hensyn 

til linjebetegnelse ved begyn-

nelsen av et sporavsnitt i normal 

kjøreretning. Dersom begge 

retninger er mulig, kan ethvert 

ytterpunkt være «slutt». 

O 

1.1.1.0.0.7 Driftspunkt ved 

sporets slutt 

[Tegnstreng] Navn på driftspunkt ved slutten 

av et sporavsnitt i normal 

kjøreretning. 

A 

1.1.1.1 Delsystemet «infrastruktur» 

1.1.1.1.1 Verifiseringserklæringer for sporet 

1.1.1.1.1.1 EF-verifise-

ringserklæring 

for spor (INF) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæ-

ringene i henhold til formatkrav 

spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.1.1.1.1.2 EI-demonstra-

sjonserklæring 

for spor (INF) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæ-

ringene i henhold til formatkrav 

spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — eksis-

terende 
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Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.1.2 Ytelsesparametrer 

1.1.1.1.2.1 Type linje [RN] 

enkeltutvalg fra den 
forhåndsdefinerte listen: 

I/II/III/IV/V/VI/VII 

En linjes betydning (hovedlinje 
eller annen linje) og hvordan de 
nødvendige parametrene for 
samtrafikkevne (ny eller opp-
gradert) skal oppnås, som 
definert i TSI-en «infrastruktur» 
for jernbanesystemet for konven-
sjonelle tog. Denne parameteren 
gjelder bare for TEN-linjer. 

O — TEN 
høyhastighet 

O — TEN 
konvensjonell 

1.1.1.1.2.2 Trafikktype [A] 

enkeltutvalg fra en 
forhåndsdefinert liste: 

P/F/M 

Angir for en TSI-linjeklasse den 
dominerende trafikken for mål-
systemet og de tilhørende 
grunnleggende parametrene 
(passasjertrafikk, godstrafikk, 
blandet trafikk), som definert i 
TSI-en «infrastruktur» for jern-
banesystemet for konvensjonelle 
tog. Denne parameteren gjelder 
bare for utenfor TEN-linjer. 

O 

1.1.1.1.2.3 Lasteevne [Tegnstreng] Resultatet av klassifiserings-
prosessen fastsatt i NS-EN 
15528:2008, tillegg A, i den 
nevnte standarden kalt «linje-
klasse». Representerer infrastruk-
turens evne til å motstå vertikale 
laster som kjøretøyer påfører 
linjer eller linjeavsnitt for 
rutetrafikk, som en kombinasjon 
av EN-linjeklasse med en tillatt 
hastighet i henhold til vedlegg E 
eller C til TSI-en (linje-
klassehastighet, eksempler: E5-
100, D4xL-100). 

O 

1.1.1.1.2.4 Største tillatte 
hastighet 

[NNN] Største nominelle driftshastighet 
på linjen som et resultat av 
kjennetegn ved delsystemene 
«infrastruktur», «energi» og 
«styring, kontroll og signal», 
uttrykt i km/t, unntatt for Det 
forente kongerike, der hastighe-
ten uttrykkes i miles/t. 

O 

1.1.1.1.2.5 Temperatur-
område 

enkeltutvalg fra den 
forhåndsdefinerte listen: 

T1 (– 25 til + 40) 

T2 (– 40 til + 35) 

T3 (– 25 til + 45) 

Tx (– 40 til + 50) 

Temperaturområde i henhold til 
EN 50125-1:1999, punkt 4.3, for 
ubegrenset tilgang til linjen. 

O 

1.1.1.1.2.6 Største høyde [NNNN] Høyeste punkt over havet for 
linjeavsnittet med henvisning til 
Normaal Amsterdam’s Peil 
(NAP). NAP er et vertikalt null-
punkt uttrykt i meter som brukes 
i store deler av Europa. 

O 

1.1.1.1.2.7 Forekommer 
alvorlige 
klimaforhold? 

[J/N] De klimatiske forholdene på 
linjen er alvorlige eller normale. 
Forhold med snø, is og hagl [EN 
50125-1:1999, punkt 4.6], som 
definert i punkt 4.2.6.1.5 i TSI-en 
«lokomotiver og passasjervog-
ner» for jernbanesystemet for 
konvensjonelle tog. 

O 

1.1.1.1.3 Trasering 

1.1.1.1.3.1 Samtrafikkprofil  [AA] 

enkeltutvalg fra en 
forhåndsdefinert liste: 

GA/GB/GC 

Profilene GA, GB eller GC, som 
definert i NS-EN 15273-3:2009, 
tillegg C. 

O 
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Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.1.3.2 Flernasjonale 

profiler 

[Tegnstreng] Flernasjonal profil (tillegg D, 

avsnitt D.1-D.3, til NS-EN 

15273-3:2009) eller internasjonal 

profil (tillegg C, avsnitt C.2.1, til 

NS-EN 15273-3:2009), unntatt 

GA, GB og GC. 

O 

1.1.1.1.3.3 Nasjonale 

profiler 

[Tegnstreng] Nasjonal profil, som definert i 

NS-EN 15273:3-2009, eller 

annen lokal profil. 

A 

1.1.1.1.3.4 Fast profil-

nummer for flak 

for kombinert 

transport  

[A NN eller A NNN] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

C 22, C 32, C 45, C 70, 

C 80, andre 

C 341, C 349, C 351, 

C 364, C 400, C 410, 

andre 

Koding for kombinert transport 

med flak, som definert i UIC-

kode 596-6. Det tekniske num-

meret er sammensatt av vogn-

forenlighetskoden (én bokstav) 

og det faste profilnummer for 

kombinert transport (to sifre, 

bredde ≤ 2550 mm, eller tre sifre, 

bredde > 2550 ≤ 2600 mm). 

A 

1.1.1.1.3.5 Fast profil-

nummer for 

semitrailere for 

kombinert 

transport  

[A NN eller A NNN] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 

80, andre 

P 339, P 341, P 349, 

P 351, P 359, P 364, 

P 400, P 410, andre 

Koding for kombinert transport 

med flak, som definert i UIC-

kode 596-6. Det tekniske num-

meret er sammensatt av vognfor-

enlighetskoden (én bokstav) og 

det faste profilnummer for 

kombinert transport (to sifre, 

bredde ≤ 2550 mm, eller tre sifre, 

bredde > 2550 ≤ 2600 mm). 

A 

1.1.1.1.3.6 Stignings-

forholdsprofil 

[NN.N] 

[[NNN.NN + 

Tegnstreng] 

Stigningsforhold (uttrykt i 

millimeter per meter) og steder 

med endringer i stignings-

forholdet. Kilometer eller mile i 

forbindelse med linjebetegnelse i 

normal kjøreretning. Data gis 

som en kjede av opplysninger: 

stigningsforhold-sted-stignings-

forhold-sted-…-stigningsforhold. 

O 

1.1.1.1.3.7 Minsteradius for 

horisontal kurve 

[NNNNN] Radius for den minste horisontale 

kurven i et avsnitt. 

O 

1.1.1.1.4 Sporparametrer 

1.1.1.1.4.1 Nominell 

sporvidde 

[NNNN] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

1000, 1435, 1520, 1524, 

1600, 1668 

En enkeltverdi uttrykt i millime-

ter som identifiserer sporvidden. 

For spor med flere skinner skal et 

sett med data offentliggjøres 

separat for hvert skinnepar som 

skal trafikkeres som et eget spor. 

O 

1.1.1.1.4.2 Overhøyde-

underskudd 

[NNN] Største overhøydeunderskudd 

uttrykt i millimeter, definert som 

forskjellen mellom den anvendte 

overhøyden og en høyere 

likevektsoverhøyde som linjen er 

konstruert for. 

I tilfelle av sideakselerasjon på 

f.eks.1,0 m/s2, kan verdien 

153 mm offentliggjøres. 

O 

1.1.1.1.4.3 Finnes det 

grenseverdier 

under drift for 

ekvivalent 

konisitet?  

[J + lenke/N] Ekvivalent konisitet er tangenten 

til kjeglevinkelen for et hjulsett 

med kjegleformede hjul når 

hjulsettets sidebevegelse har den 

samme kinematiske bølgelengden 

som det gitte hjulsettet på rette 

spor, og i kurver med stor radius. 

Grenseverdier under drift er et 

åpent punkt. Oppgi lenke til 

nasjonale regler hvis de finnes. 

O 
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Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.1.4.4 Skinnehelling [1:NN] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

1:20/1:30/1:40 

En vinkel som definerer 

skinnehodets helling i forhold til 

skinneplanet (kjøreflaten) for en 

skinne montert i sporet, lik 

vinkelen mellom skinnens sym-

metriakse (eller symmetriaksen 

til en tilsvarende symmetrisk 

skinne med samme skinnehode-

profil) og en akse vinkelrett på 

skinneplanet. 

O 

1.1.1.1.4.5 Forekomst av 

ballast? 

[J/J + lenke/N] Et aerodynamisk fenomen der 

ballast kastes opp eller slynges ut 

med en hastighet på over 

190 km/t. Ballastflukt er et åpent 

punkt i TSI-en «infrastruktur» i 

jernbanesystemet for høy-

hastighetstog. Dersom nasjonale 

regler finnes, skal lenken til dem 

oppgis. 

O — TEN 

høyhastighet 

1.1.1.1.5 Sporveksler og kryss 

1.1.1.1.5.1 Samsvar med 

driftsverdier for 

sporveksler og 

kryss fastsatt i 

TSI-en 

[J/N + lenke] Sporveksler og kryss vedli-

keholdes i henhold til drifts-

grenseverdiene spesifisert i TSI-

en. Ved anvendelse av mindre 

restriktive verdier enn dem som 

er angitt i TSI-en, skal «nei» 

velges med en lenke til et 

dokument med nærmere opplys-

ninger. 

O — 

eksisterende 

1.1.1.1.5.2 Minste hjul-

diameter for 

doble skinne-

kryss 

[NNN] Største ustyrte lengde for faste 

doble skinnekryss er basert på en 

minstediameter for hjul i drift. 

Dersom verdien er mindre enn 

verdien i TSI-en, må den 

spesifiseres for linjer som ikke er 

i samsvar med TSI-en. Diameter i 

millimeter. 

A — 

eksisterende 

1.1.1.1.6 Sporets evne til å motstå påførte laster 

1.1.1.1.6.1 Største 

togretardasjon 

[N.N] Grenseverdi for sporets lengdebe-

standighet på eksisterende linjer 

som ikke er i samsvar med TSI-

en, angitt som en største tillatte 

togretardasjon og uttrykt i meter 

per kvadratsekund. 

A — 

eksisterende 

1.1.1.1.6.2 Bruk av virvel-

strømsbremser. 

[Tegnstreng] 

enkeltvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

tillatt/tillatt bare for 

nødbrems/ikke tillatt 

Angivelse av begrensninger på 

bruken av hvirvelstrømsbremser. 

O 

1.1.1.1.6.3 Bruk av 

magnetiske 

bremser. 

[Tegnstreng] 

enkeltvalg fra 

forhåndsdefinert liste: 

tillatt/tillatt bare for 

nødbrems/ikke tillatt 

Angivelse av begrensninger på 

bruken av magnetbremser. 

O 
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Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.1.7 Helse, sikkerhet og miljø 

1.1.1.1.7.1 Krav til brann-

klasse for rullen-

de materiell 

[A] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

N/A/B 

Definert sannsynlighet for at et 

passasjertog med en brann om 

bord, vil fortsette å fungere i en 

definert tidsperiode, som fastsatt i 

TSI-en «sikkerhet i jernbane-

tunneler» og TSI-en «lokomoti-

ver og passasjervogner» for 

jernbanesystemet for konven-

sjonelle tog. Ingen (N) for korte 

tunneler eller hevede sporavsnitt 

på under 1 km. 

O — TSI 

A — 

eksisterende 

1.1.1.1.7.2 Krav til nasjonal 

brannklasse for 

rullende materi-

ell 

[Tegnstreng] Definert sannsynlighet for at et 

passasjertog med en brann om 

bord, vil fortsette å fungere i en 

definert tidsperiode i henhold til 

nasjonale regler dersom de 

finnes. 

A — 

eksisterende 

1.1.1.1.7.3 Bruk av 

flenssmøring 

[A] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

anbefalt /tillatt/forbudt 

Bruk av en innretning om bord 

for flenssmøring anbefales/ 

tillates/forbys. 

O — TEN 

konvensjonell 

O — utenfor 

TEN 

1.1.1.1.7.4 Forekommer 

planoverganger? 

[J/N] Forekomst av planoverganger på 

linjeavsnittet. 

O — TEN 

konvensjonell 

O — utenfor 

TEN 

1.1.1.1.7.5 Akselerasjon 

tillatt ved 

planovergang  

[N.N] Grenseverdi for togets akse-

lerasjon uttrykt i meter per 

kvadratsekund ved stans i nærhe-

ten av en planovergang, dersom 

en slik grenseverdi finnes i 

henhold til nasjonale regler. 

A — TEN 

konvensjonell 

A — utenfor 

TEN 

1.1.1.1.8 Tunnel 

1.1.1.1.8.1 Navn på 

infrastruk-

turforvaltning 

[Tegnstreng] Med infrastrukturforvaltning 

menes ethvert organ eller foretak 

som er ansvarlig for særlig å 

opprette og vedlikeholde jern-

baneinfrastrukturen (artikkel 2 

bokstav h) i direktiv 2001/14/ 

EF). 

O 

1.1.1.1.8.2 Tunnelbe-

tegnelse 

[Tegnstreng] Entydig tunnelbetegnelse eller 

entydig linjenummer i medlems-

staten. 

A 

1.1.1.1.8.3 Tunnelstart [WGS84 + NNN.NN + 

Tegnstreng] 

Geografiske koordinater i 

henhold til standarden World 

Geodetic System (WGS) og 

kilometer eller miles med hensyn 

til linjebetegnelse i begynnelsen 

av tunnelen. 

O 

1.1.1.1.8.4 Tunnelslutt [WGS84 + NNN.NN + 

Tegnstreng] 

Geografiske koordinater i 

henhold til standarden World 

Geodetic System (WGS) og 

kilometer eller miles med hensyn 

til linjebetegnelse i begynnelsen 

av tunnelen. 

O 

1.1.1.1.8.5 EF-verifise-

ringserklæring 

for tunnel (SRT) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 
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Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.1.8.6 EI-demonstra-

sjonserklæring 

for tunnel (SRT) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæ-

ringene i henhold til formatkrav 

spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 

1.1.1.1.8.7 Tunnelens 

lengde 

[NNNNN] Faktisk lengde på en tunnel 

(uttrykt i meter) fra tunnelåpning 

til tunnelåpning i nivå med 

skinnens topp. Kreves bare for en 

tunnel med en lengde på 100 

meter eller mer. 

O 

1.1.1.1.8.8 Tverrsnittsareal [NNN] Minste faktiske tverrsnittsareal 

(uttrykt i kvadratmeter) for 

tunnelen. 

O 

1.1.1.1.8.9 Finnes det en 

beredskapsplan? 

[J/N] Plan utarbeidet under ledelse av 

infrastrukturforvaltningen, even-

tuelt i samarbeid med jern-

baneforetak, redningstjenester og 

relevante myndigheter for hver 

tunnel. Den skal være i samsvar 

med tilgjengelig selvrednings-, 

evakuerings- og redningsutstyr 

(TSI-en «sikkerhet i jern-

banetunneler», kommisjons-

vedtak 2008/163/EF). 

O — TSI 

A — 

eksisterende 

1.1.1.2 Delsystemet «energi» 

1.1.1.2.1 Verifiseringserklæringer for sporet 

1.1.1.2.1.1 EF-verifise-

ringserklæring 

for spor (ENE) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.1.1.2.1.2 EI-demonstra-

sjonserklæring 

for spor (ENE) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 

1.1.1.2.2 Kjøreledning 

1.1.1.2.2.1 Energiforsyning

ssystem 

(spenning og 

frekvens) 

[Tegnstreng] 

enkeltutvalg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

ikke elektrifisert/25kV-

50Hz vekselstrøm/15kV-

16,7 Hz vekselstrøm/3kV 

likestrøm/1,5 kV 

likestrøm/(særtilfelle FR) 

likestrøm/750 V 

likestrøm/annet 

(spesifisér nominell 

spenning og frekvens og 

områder) 

Nominell spenning og frekvens i 

henhold til EN 50163:2004. 

Dersom området i EN-standarden 

overskrides, skal den største 

permanente spenningsverdien 

offentliggjøres (største verdi i 

hakeparenteser). 

O 
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Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.2.2.2 Maksimal 

togstrøm 

[NNNN] Den største tillatte togstrømmen 

uttrykt i ampere (A). 

O 

1.1.1.2.2.3 Største strøm 

ved stillstand 

per strømavtaker 

[NNN] Den største tillatte togstrømmen 

ved stillstand for likestrøm-

systemer uttrykt i ampere (A). 

O 

1.1.1.2.2.4 Tillatelse til 

strømbremsing? 

[J/N] Strømbremsing er tillatt eller ikke 

tillatt. 

O 

1.1.1.2.2.5 Nominell 

kjøreled-

ningshøyde 

[N.NN] Nominell verdi for kjøreled-

ningens høyde ved et støttepunkt 

under normale forhold uttrykt i 

meter. 

O — TSI 

1.1.1.2.2.6 Største kjøreled-

ningshøyde 

[N.NN] Største verdi for kjøreledningens 

høyde ved et støttepunkt under 

normale forhold uttrykt i meter. 

O — TEN 

høyhastighet 

O — TEN 

konvensjonell 

O — utenfor 

TEN 

1.1.1.2.2.7 Minste kjøreled-

ningshøyde 

[N.NN] Minsteverdi for kjøreledningens 

høyde ved et støttepunkt under 

normale forhold uttrykt i meter. 

O — TEN 

høyhastighet 

O — TEN 

konvensjonell 

O — utenfor 

TEN 

1.1.1.2.3 Strømavtaker 

1.1.1.2.3.1 Godkjente 

strømavta-

kerhoder 

[Tegnstreng] 

flere valg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

1 950 mm (type1)/ 

1 950 mm (type2)/ 

1 950 mm (PL)/ 

1 800 mm (NO, SE)/ 

1 600 mm (EP)/ 

1 600 mm (GB, CTRL)/ 

1 600 mm (GB)/ 

1 450/andre (spesifisér) 

Ett eller flere strømavtakerhoder i 

henhold til TSI-en «rullende 

materiell» eller EN 50367:2006. 

O 

1.1.1.2.3.2 Krav til antall 

hevede strøm-

avtakere og 

avstanden 

mellom dem 

[Tegnstreng] Største antall hevede strøm-

avtakere som er tillatt på linjen. 

Minste avstand mellom strøm-

avtakerhodenes midtlinjer når to 

eller flere strømavtakere er hevet, 

uttrykt i meter. Verdier er 

definert for den «største tillatte 

hastigheten» på avsnittet. 

O 

1.1.1.2.3.3 Tillatt materiale 

i slepestykket 

[Tegnstreng] 

flere valg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Kobber/rent 

karbon/karbon med 

tilsetningsmaterialer/karb

on med kobberbelegg/ 

andre 

Én eller flere typer 

slepestykkematerialer tillatt brukt 

på linjen. 

O 
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[O]/annet [A] 

1.1.1.2.4 Nøytrale kjøreledningsseksjoner 

1.1.1.2.4.1 Forekommer 

faseskille? 

[J + lenke/N] Dersom faseskille forekommer på 

linjeavsnittet, skal det gis en 

lenke til en detaljert beskrivelse. 

O 

1.1.1.2.4.2 Forekommer 

systemskille? 

[J + lenke/N] Dersom systemskille forekommer 

på linjeavsnittet, skal det gis en 

lenke til en detaljert beskrivelse. 

O 

1.1.1.2.5 Krav til rullende materiell 

1.1.1.2.5.1 Krav til strøm-

begrensning om 

bord? 

[J/N] Krav til en innretning om bord 

som gjør det mulig å fastsette den 

største tillatte togstrømmen. 

O — TEN 

konvensjonell 

O — utenfor 

TEN 

1.1.1.2.5.2 Gjennomsnittlig 

tillatt kontakt-

kraft 

[Tegnstreng] 

eller 

[NNN] 

Gjennomsnittlig kontaktkraft 

tillatt på linjen. Kraften oppgis 

enten som en forhåndsdefinert 

kurve, eller som en verdi uttrykt i 

newton. 

O 

1.1.1.2.5.3 Krav til 

automatisk 

senkeinn-

retning? 

[J/N] Automatisk senkeinnretning 

kreves på kjøretøyet, i henhold til 

EN 50206-1. 

O 

1.1.1.3 Delsystemet «styring, kontroll og signal» 

1.1.1.3.1 Verifiseringserklæringer for sporet 

1.1.1.3.1.1 EF-verifise-

ringserklæring 

for spor (CCS) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæ-

ringene i henhold til formatkrav 

spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.1.1.3.1.2 EI-demonstra-

sjonserklæring 

for spor (CCS) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfø-

ring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 

1.1.1.3.2 Klasse A — Togsikringssystem (ETCS) 

1.1.1.3.2.1 ETCS-nivå [Tegnstreng] 

enkeltvalg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

nr./1/2/3 

De ulike anvendelsesnivåene for 

ERTMS/ETCS kan benyttes til å 

uttrykke de mulige drifts-

forholdene mellom spor og tog. 

Nivådefinisjonene gjelder hoved-

sakelig bruk av utstyr langs 

sporet, hvordan opplysningene 

fra dette utstyret når fram til 

enhetene om bord, og hvilke 

funksjoner som behandles i 

henholdsvis utstyr langs sporet 

og utstyr om bord. 

O 
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[O]/annet [A] 

1.1.1.3.2.2 ETCS-

referansever-

sjon (x.y) 

[N.N.N] 

enkeltvalg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/ 

3.0.0 

ETCS-referanseversjon montert 

langs linjen. (versjonen i 

hakeparenteser er ikke fullt ut i 

samsvar) 

O 

1.1.1.3.2.3 Er ETCS-infill-

funksjon nød-

vendig for 

linjetilgang? 

[J/N] Infill er et kriterium for nett-

ilgang. 

A 

1.1.1.3.2.4 ETCS-infill 

montert langs 

linjen. 

[Tegnstreng] 

enkeltvalg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen 

Sløyfe 

GSM-R 

Sløyfe & GSM-R 

Opplysninger om utstyr montert 

langs sporet som er i stand til å 

overføre infill-opplysninger ved 

hjelp av sløyfe eller GSM-R for 

nivå 1-anlegg. 

A 

1.1.1.3.2.5 Nasjonal ETCS-

anvendelse 

gjennomført 

nummer fra en 

forhåndsdefinert liste  

Pakke 44 er et middel for å 

overføre data for nasjonale 

anvendelser mellom tog og spor 

og vice versa, ved hjelp av 

dataoverføringsutstyr som er en 

del av ETCS. NID_XUSER-

verdier forvaltes av byrået i et 

dokument om ETCS-variabler 

som er tilgjengelig på byråets 

nettsted. 

Nasjonal anvendelse montert 

langs linjen. 

A 

1.1.1.3.2.6 Forekommer 

driftsbegrensnin

ger eller 

driftsvilkår? 

[J + lenke/N] Begrensninger eller vilkår på 

grunn av delvis samsvar med 

TSI-en «styring, kontroll og 

signal». 

A 

1.1.1.3.2.7 Valgfrie ETCS-

funksjoner 

[Tegnstreng] Bruk av valgfrie ETCS-funk-

sjoner kan forbedre driften på 

linjen. De er bare til informasjon 

og utgjør ikke kriterier for 

nettilgang. 

A 

1.1.1.3.3 Klasse A — Radio (GSM-R) 

1.1.1.3.3.1 GSM-R-versjon [Tegnstreng] 

Flere fra forhåndsdefinert 

liste: 

nr./1/2/3 

ingen, 6/14, 7/15 

Versjonsnummer for GSM-R 

FRS og SRS er montert langs 

linjen. 

O 

1.1.1.3.3.2 Minste antall 

aktive GSM-R-

mobilradioenhet

er om bord for 

dataoverføring 

[Tegnstreng] 

Flere valg fra 

forhåndsdefinert liste: 

nr./1/2/3 

Antall mobilradioenheter for 

dataoverføring som kreves for 

jevn kjøring av toget. Ikke 

sikkerhetskritisk og ikke et 

spørsmål om samtrafikkevne. 

O 

1.1.1.3.3.3 Valgfrie GSM-

R-funksjoner 

[Tegnstreng] 

Flere valg fra 

forhåndsdefinert liste: 

Manuell 

grensekryssing/grensekry

ssing ved hjelp av 

forsignal/grensekryssing 

ved hjelp av radio/… 

Bruk av valgfrie GSM-R-funk-

sjoner kan forbedre driften på 

linjen. De er bare til informasjon 

og utgjør ikke kriterier for 

nettilgang. 

A 
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[O]/annet [A] 

1.1.1.3.4 Klasse A — Togdeteksjonssystem 

1.1.1.3.4.1 Finnes et 

togdetek-

sjonssystem av 

klasse A? 

[J + lenke/N] Åpent punkt med en lenke til 

nasjonale regler dersom de 

finnes. 

A 

1.1.1.3.5 Klasse B — Togsikringssystemer 

1.1.1.3.5.1 Installerte 

togsikrings-, 

togstyrings- og 

togvarslingssyst

emer av klasse 

B og/eller andre 

(system og 

eventuelt 

versjon) 

[Tegnstreng] 

Flere valg fra 

forhåndsdefinert liste: 

LZB DE/LZB 

Spania/LZB 

AT/TVM430/PZB 

90/andre (spesifisér) 

Togsikrings-, togstyrings- og 

togvarslingssystemer i normal 

drift av klasse B og/eller andre 

montert langs sporet 

O 

1.1.1.3.5.2 Krav til mer enn 

ett togsikrings-, 

togstyrings- og 

togvarslingssyst

em av klasse B 

og/eller andre 

om bord 

[Tegnstreng] 

Flere valg fra forhån-

dsdefinert liste: 

KVB/andre (spesifisér) 

Mer enn ett togsikrings-, 

togstyrings- og togvarslings-

system av klasse B og/eller 

andre, alle aktive samtidig, 

kreves om bord. 

O 

1.1.1.3.6 Klasse B — Radio 

1.1.1.3.6.1 Installerte radio-

systemer av 

klasse B eller 

andre (system 

og eventuelt 

versjon) 

[Tegnstreng] 

Flere valg fra 

forhåndsdefinert liste: 

UIC Radio kapittel 1-

4/BR 1845/VR togradio/ 

andre (spesifisér) 

Radiosystemer i normal drift av 

klasse B eller andre montert langs 

linjen. 

O 

1.1.1.3.7 Overføringer mellom systemer 

1.1.1.3.7.1 Finnes det over-

ganger mellom 

ulike sikrings-, 

styrings- og 

varsling-

ssystemer? 

[J + lenke/N] Overganger mellom ETCS/klasse 

B- og klasse B/klasse B-systemer 

under kjøring. Montering 

avhenger av lokale forhold. 

A — 

eksisterende 

1.1.1.3.7.2 Finnes det 

overganger 

mellom ulike 

radiosystemer? 

[J + lenke/N] Overganger mellom GSM-

R/klasse B-, klasse B/klasse B-

radiosystemer samt ikke noe 

kommunikasjonssystem under 

kjøring. Montering avhenger av 

lokale forhold. 

A — 

eksisterende 
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Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.3.8 Klasse B — Togdeteksjonssystem 

1.1.1.3.8.1 Typer 

togdeteksjons-

systemer 

[Tegnstreng] 

Flere valg fra 

forhåndsdefinert liste: 

sporstrømkrets/hjuldetekt

or/sløyfe 

Typer togdeteksjonssystemer 

installert Bidrar til raskt å fastslå 

hvilke parametrer for togde-

teksjon som gjelder for et bestemt 

avsnitt av en jernbanelinje (ikke 

alle parametrer gjelder for alle 

typer togdeteksjonssystemer). 

O 

1.1.1.3.8.2 Største tillatte 

avstand mellom 

to aksler som 

ligger etter 

hverandre 

[NNNNN] Avstand i millimeter. 

Gjelder den minste lengden på 

togdeteksjonsavsnittet. Dette kra-

vet gjelder den minste lengden på 

et signalavsnitt, slik at et kjøretøy 

eller togsett ikke slår bro over 

det, noe som får togdeteksjons-

systemet til å rapportere streknin-

gen som «fri». 

O 

1.1.1.3.8.3 Minste tillatte 

avstand mellom 

to aksler som 

ligger etter 

hverandre 

[NNNN] Avstand i millimeter. 

Gjelder akseltelleren eller hjul-

sensoren eller et særtilfelle. 

Akseltellersystemer må kunne 

gjenkjenne en aksel med høy nok 

detaljeringsgrad ved hjelp av to 

på hverandre følgende tellere; 

ellers vil resultatet bli en tellefeil. 

O 

1.1.1.3.8.4 Minste tillatte 

avstand mellom 

første og siste 

aksel 

[NNNN] Avstand i millimeter. 

Gjelder sporstrømkretser eller 

særtilfeller. De elektriske forbin-

delsene mellom tilstøtende 

sporstrømkretser kan ha et 

område hvor et kjøretøys aksel 

ikke gjenkjennes. 

O 

1.1.1.3.8.5 Største tillatte 

lengde på kjø-

retøyets front 

[NNNN] Lengde i millimeter. 

Gjelder sporstrømkretser og 

akseltellere. Et togdeteksjons-

system skal kunne gjenkjenne 

den første akselen før togets front 

når fram til et farepunkt foran 

samt kunne gjenkjenne den siste 

akselen innen togets bakende har 

forlatt farepunktet. «Front» kan 

benyttes på begge ender (for- og 

bakende) av et kjøretøy eller tog. 

O 

1.1.1.3.8.6 Minste tillatte 

bredde på hjul-

kransen 

[NNN] Bredde i millimeter. 

Gjelder akseltellere, trykkskinner 

og skinnekontakter. Akseltel-

lerens deteksjonsfelt påvirkes av 

det passerende hjulet. Bredden på 

hjulkransen må være stor nok til 

å påvirke feltet tilstrekkelig til å 

sikre hensiktsmessig gjen-

kjenning. 

O 

1.1.1.3.8.7 Minste tillatte 

hjuldiameter 

[NNN] Diameter i millimeter. 

Forenlighet med akseltellere. 

Påvirkningsområdet (på hjulets 

flensoverflate) for akseltellerens 

deteksjonsfelt er knyttet til 

hjuldiameteren. 

O 
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[O]/annet [A] 

1.1.1.3.8.8 Minste tillatte 

flenstykkelse 

[NN.N] Tykkelse i millimeter. 

Forenlighet med akseltellere, 

trykkskinner og skinnekontakter. 

Akseltellerens deteksjonsfelt på-

virkes av det passerende hjulet. 

Flenstykkelsen må være stor nok 

til å påvirke feltet tilstrekkelig til 

å sikre hensiktsmessig gjen-

kjenning. 

O 

1.1.1.3.8.9 Minste tillatte 

flenshøyde 

[NN.N] Høyde i millimeter. 

Forenlighet med akseltellere, 

trykkskinner og skinnekontakter. 

Akseltellerens deteksjonsfelt på-

virkes av det passerende hjulet. 

Flenshøyden må være stor nok til 

å påvirke feltet tilstrekkelig til å 

sikre hensiktsmessig gjen-

kjenning. 

O 

1.1.1.3.8.10 Største tillatte 

flenshøyde 

[NN.N] Høyde i millimeter. 

Forenlighet med akseltellere, 

trykkskinner og skinnekontakter. 

Akseltellerens deteksjonsfelt på-

virkes av det passerende hjulet. 

For flenshøyden må området for 

målet Sh(min) — Sh(max) 

defineres. 

O 

1.1.1.3.8.11 Minste tillatte 

akseltrykk 

[N.N] Trykk i tonn. 

Forenlighet med sporstrøm-

kretser, trykkskinner og skinne-

kontakter. Minsteakseltrykket vil 

aktivere trykkskinner og skinne-

kontakter. Det minste aksel-

trykket vil også ha en positiv 

virkning på motstanden mellom 

hjul og spor, noe som er viktig 

for driften av sporstrømkretsene. 

O 

1.1.1.3.8.12 Finnes det regler 

for metallfritt 

rom rundt 

hjulene? 

[J + lenke/N] Forenlighet med hjulsensorer for 

akseltellere. Prinsippet med 

akseltellere er basert på for-

andring av et elektromagnetisk 

felt. Forandringen bør skje bare 

ved passering av hjulet og ikke 

ved passering av de omkring-

liggende delene av det rullende 

materiellet. Åpent punkt med 

lenke til nasjonale regler dersom 

de finnes. 

O 

1.1.1.3.8.13 Finnes det regler 

for kjøretøyets 

metallmasse? 

[J + lenke/N] Forenlighet med induksjons-

sløyfer. Metallmassen påvirker 

sløyfedeteksjonssystemer. Åpent 

punkt med lenke til nasjonale 

regler dersom de finnes. 

O 

1.1.1.3.8.14 Er det krav til 

ferromagnetiske 

kjennetegn ved 

hjulmaterialet? 

[J/N] Forenlighet med hjulsensorer for 

akseltellere. Dette kjennetegnet 

er nødvendig for å skape for-

andringen i akseltellerens elektro-

magnetiske felt, for å sikre 

hensiktsmessig gjenkjenning. 

Kravet i TSI-en «styring kontroll 

og signal» er ikke presist. 

O 
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[O]/annet [A] 

1.1.1.3.8.15 Største tillatte 

impedans mel-

lom motstående 

hjul i et hjulsett. 

[N.NN] Impedans i ohm. 

Forenlighet med sporstrøm-

kretser. En sporstrømkrets klarer 

bare å gjenkjenne rullende 

materiell dersom impedansen 

mellom skinnene ikke overstiger 

en viss verdi. Denne verdien 

bestemmes av impedansen mel-

lom hjulsettenes motstående hjul 

og motstanden i kontaktflaten 

mellom hjul og skinne. Grense-

snittkravet som er gitt her, gjelder 

bare for den elektriske mot-

standen mellom kjøreflatene til 

de motstående hjulene i et 

hjulsett. 

O 

1.1.1.3.8.16 Minste tillatte 

impedans mel-

lom strøm-

avtaker og hjul 

[N.NN] Impedans i ohm. 

Forenlighet med sporstrøm-

kretser. I deteksjonssystemer for 

sporstrømkretser kan over-

svingninger forårsaket av strøm-

forsyningssystemet føre til 

interferens, og det kan skje en 

overføring av virkninger gjennom 

bærelinesystemet fra ett spor til et 

annet. Tilstrekkelig høy hjul-

impedans hindrer dette. 

O 

1.1.1.3.8.17 Største san-

dingsmengde 

[Tegnstreng] 

Enkeltvalg fra 

forhåndsdefinert liste: 

500 g/800 g/andre 

(spesifisér) 

Største mengde i 30 sekunder. 

Forenlighet med sporstrøm-

kretser. For mye sand gir risiko 

for manglende gjenkjenning av 

tog i spor utstyrt med sporstrøm-

kretser. 

O 

1.1.1.3.8.18 Må lokomotiv-

føreren over-

styre sandingen? 

[J/N] Forenlighet med sporstrømkretser 

på steder hvor bruken av sanding 

ikke er tillatt. 

O 

1.1.1.3.9 Parametrer knyttet til elektromagnetiske interferenser 

1.1.1.3.9.1 Finnes det regler 

for tilbakestrøm 

i skinnene? 

[J + lenke/N] Forenlighet med sporstrømkretser 

og hjuldetektorer i akseltellere. 

Oversvingningene i skinnenes 

trekkraftstrøm kan forstyrre 

driften av sporstrømkretser. Like-

strømmen i skinnene kan mette 

akseltellernes detektorer og 

hindre dem i å fungere. Åpent 

punkt med lenke til nasjonale 

regler dersom de finnes. 

O 

1.1.1.3.9.2 Finnes det regler 

for elektriske, 

magnetiske og 

elektromagnetis-

ke felter? 

[J + lenke/N] Forenlighet med hjuldetektorer. 

De elektromagnetiske feltene 

som det rullende materiellet 

skaper, kan forstyrre driften av 

akseltellerne og hjuldetektorene. 

Åpent punkt med lenke til 

nasjonale regler dersom de 

finnes. 

O 



Nr. 40/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.1.1.3.10 System langs linjen for situasjoner med redusert drift 

1.1.1.3.10.1 ETCS-nivå for 

situasjoner med 

redusert drift 

[Tegnstreng] 

enkeltvalg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

nr./1/2/3 

System for situasjoner med 

redusert drift. Ved feil i ETCS-

nivået for normal drift, kan 

togbevegelsene overvåkes fra et 

annet ETCS-nivå. Eksempel: 

Nivå 1 som redusert driftstilstand 

for nivå 2. 

O 

1.1.1.3.10.2 Klasse B-

systemer for 

togsikring, -

styring og –

varsling for 

situasjoner med 

redusert drift 

[Tegnstreng] 

Flere valg fra 

forhåndsdefinert liste: 

LZB DE/LZB 

Spania/LZB 

AT/TVM430/PZB 

90/andre (spesifisér) 

System for situasjoner med 

redusert drift. Ved feil i ETCS for 

normal drift, kan togbevegelsene 

overvåkes på en annen måte. 

Eksempel: togdriften er beskyttet 

av et system av klasse B og/eller 

signaler langs linjen. 

O 

1.1.1.3.11 Bremserelaterte parametrer 

1.1.1.3.11.1 Ønskes en nedre 

grense for 

bremsevirkning? 

[J + lenke/N] For beregning av bremsekurver 

for overvåking av hastighet 

Krav knyttet til bremsevirkning 

kan avhenge av 

Avstand mellom to signaler som 

følger etter hverandre (lengde på 

sporavsnitt) 

Togets hastighet 

Togets masse 

Stigningsforhold  

A 

1.1.1.3.12 Andre parametrer knyttet til styring, kontroll og signal 

1.1.1.3.12.1 Understøttes 

krengeteknikk? 

[J + lenke/N] Støtte for krengefunksjoner gjør 

det mulig å kjøre raskere i kurver 

og å forkorte reisetiden på en 

ETCS-utstyrt linje (ved bruk av 

spesialkategorien «krengetog» 

for tog utstyrt med ETCS); uten 

støtte for denne funksjonen 

beveger selv ETCS-utstyrte 

krengetog seg som vanlige tog, 

med strengere hastighets-

begrensninger i kurver. 

A 

1.2 DRIFTSPUNKT 

1.2.0.0.0 Allmenne opplysninger 

1.2.0.0.0.1 Navn på 

driftspunkt 

[Tegnstreng] Navnet knyttes vanligvis til byen 

eller landsbyen eller til 

trafikkstyringsformål. 

A 

1.2.0.0.0.2 Driftspunktets 

identitetskode 

[AANNNNNNNNNN-

NNNN] 

Kode utviklet av SEDP for TSI-

en «telematikkprogrammer for 

godstransport», som angitt i CEN 

CWA15541:mai 2006. Den bes-

tår av to bokstaver for landkoden 

og 14 sifre for stedskoden. 

O 
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[O]/annet [A] 

1.2.0.0.0.3 Identitetskode 

for nasjonalt 

driftspunkt 

[Tegnstreng] Entydig betegnelse for drifts-

punktet eller entydig drifts-

punktnummer i medlemsstaten. 

A 

1.2.0.0.0.4 Type driftspunkt [Tegnstreng] 

flere valg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

stasjon/stoppested for 

passasjerer/godsterminal/ 

sporkryss/ 

rangerstasjon/andre 

(spesifisér) 

Type utstyr knyttet til den/de 

viktigste driftsfunksjonen(e). 

O 

1.2.0.0.0.5 Lokalisering av 

driftspunkt 

[WGS84 + NNN.NN + 

Tegnstreng] 

Geografiske koordinater i 

henhold til standarden World 

Geodetic System (WGS) og 

kilometer eller miles med hensyn 

til linjebetegnelse for angivelse 

av hvor driftspunktet er plassert. 

Dette vil vanligvis være midt i 

driftspunktet. 

O 

1.2.1 SPOR 

1.2.1.0.0 Allmenne opplysninger 

1.2.1.0.0.1 Navn på infra-

strukturforvalt-

ning 

[Tegnstreng] Med infrastrukturforvaltning 

menes ethvert organ eller foretak 

som er ansvarlig for særlig å 

opprette og vedlikeholde jern-

baneinfrastrukturen (artikkel 2 

bokstav h) i direktiv 2001/14/ 

EF). 

O 

1.2.1.0.0.2 Sporbetegnelse [Tegnstreng] Entydig sporbetegnelse eller 

entydig spornummer innenfor 

avsnittet. 

O 

1.2.1.0.1 Verifiseringserklæringer for sporet 

1.2.1.0.1.1 EF-verifiser-

ingserklæring 

for spor (INF) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.2.1.0.1.2 EI-demonstr-

asjonserklæring 

for spor (INF) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 

1.2.1.0.2 Ytelsesparametrer 

1.2.1.0.2.1 Type linje [RN] 

enkeltutvalg fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

I/II/III/IV/V/VI/VII 

En linjes betydning (hovedlinje 

eller annen linje) og hvordan de 

nødvendige parametrene for 

samtrafikkevne (ny eller opp-

gradert) skal oppnås, som 

definert i TSI-en «infrastruktur» 

for jernbanesystemet for konven-

sjonelle tog. Denne parameteren 

gjelder bare for driftspunkter på 

TEN-linjer. 

O — TEN 

høyhastighet 

O — TEN 

konvensjonell 



Nr. 40/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.2.1.0.2.2 Trafikktype [A] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

P/F/M 

Angir for en TSI-linjeklasse den 

dominerende trafikken for mål-

systemet og de tilhørende grun-

nleggende parametrene (passas-

jertrafikk, godstrafikk, blandet 

trafikk), som definert i TSI-en 

«infrastruktur» for jernbanes-

ystemet for konvensjonelle tog. 

Denne parameteren gjelder bare 

for driftspunkter på utenfor TEN-

linjer. 

O 

1.2.1.0.3 Trasering 

1.2.1.0.3.1 Samtrafikkprofil  [AA] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

GA/GB/GC 

Profilene GA, GB eller GC, som 

definert i NS-EN 15273-3:2009, 

tillegg C. 

O 

1.2.1.0.3.2 Flernasjonale 

profiler 

[Tegnstreng] Flernasjonal profil (tillegg D, 

avsnitt D.1-D.3, til NS-EN 

15273-3:2009) eller internasjonal 

profil (tillegg C, avsnitt C.2.1, til 

NS-EN 15273-3:2009), unntatt 

GA, GB og GC. 

O 

1.2.1.0.3.3 Nasjonale 

profiler 

[Tegnstreng] Nasjonal profil, som definert i 

NS-EN 15273:3-2009, eller 

annen lokal profil. 

A 

1.2.1.0.4 Sporparametrer 

1.2.1.0.4.1 Nominell 

sporvidde 

[NNNN] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

1000, 1435, 1520, 1524, 

1600, 1668 

En enkeltverdi som identifiserer 

sporvidden, uttrykt i millimeter. 

For spor med flere skinner skal et 

sett med data offentliggjøres 

separat for hvert skinnepar som 

skal trafikkeres som et eget spor. 

O 

1.2.1.0.5 Tunnel 

1.2.1.0.5.1 Navn på infra-

strukturforvalt-

ning 

[Tegnstreng] Med infrastrukturforvaltning 

menes ethvert organ eller foretak 

som er ansvarlig for særlig å 

opprette og vedlikeholde jernban-

einfrastrukturen (artikkel 2 

bokstav h) i direktiv 2001/14/ 

EF). 

O 

1.2.1.0.5.2 Tunnelbe-

tegnelse 

[Tegnstreng] Entydig tunnelbetegnelse eller 

entydig tunnelnummer i medle-

msstaten. 

A 

1.2.1.0.5.3 EF-verifise-

ringserklæring 

for tunnel (SRT) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for overfør-

ing av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.2.1.0.5.4 EI-demon-

strasjonserklæ-

ring for tunnel 

(SRT) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæ-

ringene i henhold til formatkrav 

spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 
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Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.2.1.0.5.5 Tunnelens 

lengde 

[NNNNN] Faktisk lengde på en tunnel 

(uttrykt i meter) fra tunnelåpning 

til tunnelåpning i nivå med 

skinnens topp. Kreves bare for en 

tunnel med en lengde på 100 

meter eller mer. 

A 

1.2.1.0.5.6 Finnes det en 

beredskapsplan? 

[J/N] Plan utarbeidet under ledelse av 

infrastrukturforvaltningen, even-

tuelt i samarbeid med jern-

baneforetak, redningstjenester og 

relevante myndigheter for hver 

tunnel. Den skal være i samsvar 

med tilgjengelig selvrednings-, 

evakuerings- og redningsutstyr 

(TSI-en «sikkerhet i jern-

banetunneler», vedtak 2008/163/ 

EF). 

A — TSI 

A — 

eksisterende 

1.2.1.0.6 Perrong 

1.2.1.0.6.1 Navn på 

infrastruk-

turforvaltning 

[Tegnstreng] Med infrastrukturforvaltning 

menes ethvert organ eller foretak 

som er ansvarlig for særlig å 

opprette og vedlikeholde jern-

baneinfrastrukturen (artikkel 2 

bokstav h) i direktiv 2001/14/ 

EF). 

O 

1.2.1.0.6.2 Perrong-

betegnelse 

[Tegnstreng] Entydig perrongbetegnelse eller 

entydig perrongnummer innenfor 

driftspunktet. 

O 

1.2.1.0.6.3 Perrong-

klassifisering 

[Tegnstreng] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

TEN høyhastighet/TEN 

konvensjonell/utenfor 

TEN 

Perrongen drives som en del av 

TEN høyhastighet, TEN konven-

sjonell eller utenfor TEN. 

O 

1.2.1.0.6.4 Anvendelse av 

TSI-en 

«bevegel-

seshemmede 

personer»? 

[J/N] Opplysninger om hvorvidt per-

rongen er i samsvar med TSI-en 

«bevegelseshemmede personer». 

O 

1.2.1.0.6.5 EF-verifise-

ringserklæring 

for perrong 

(INF/PRM) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.2.1.0.6.6 EI-demonstra-

sjonserklæring 

for perrong 

(INF/PRM) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 

1.2.1.0.6.7 Perrongens 

nyttelengde 

[NNNN] Største sammenhengende lengde 

(uttrykt i meter) av den delen av 

perrongen som et tog er ment å 

bli stående foran under normale 

driftsforhold, slik at passasjerene 

kan stige av og på toget, samtidig 

som det tas hensyn til 

stopptoleranser (TSI-en «infras-

truktur» for jernbanesystemet for 

konvensjonelle tog). 

O 
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Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.2.1.0.6.8 Perrongenes 

høyde 

[NNNN] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

550/760/andre 

(spesifisér) 

Avstand mellom perrongens øvre 

kant og nabosporets kjøreflate. 

Dette er den nominelle verdien 

uttrykt i millimeter. 

O 

1.2.1.0.6.9 Fast utstyr for 

start av tog fra 

perrongen 

[Tegnstreng] Fast utstyr, som speil og over-

våkningskameraer, som utgjør en 

del av signalutstyret, og som 

setter personalet på perrongen i 

stand til å gi togpersonalet besk-

jed om når dørene skal lukkes og, 

etter at dette er utført, når toget 

kan starte. 

A 

1.2.1.0.6.10 Finnes det 

hjelpeutstyr for 

ombordstigning 

på perrongen 

[J/N] Opplysninger om hvorvidt utstyr 

som letter ombordstigningen i 

togene, finnes på perrongen. 

O 

1.2.2 SIDESPOR 

1.2.2.0.0 Allmenne opplysninger 

1.2.2.0.0.1 Navn på infras-

trukturfor-

valtning 

[Tegnstreng] Med infrastrukturforvaltning 

menes ethvert organ eller foretak 

som er ansvarlig for særlig å 

opprette og vedlikeholde jern-

baneinfrastrukturen (artikkel 2 

bokstav h) i direktiv 2001/14/ 

EF). 

O 

1.2.2.0.0.2 Betegnelse på 

sidespor 

[Tegnstreng] Entydig betegnelse eller entydig 

nummer på sidespor innenfor 

driftspunktet. 

O 

1.2.2.0.0.3 Klassifisering av 

sidespor 

[Tegnstreng] 

enkeltutvalg fra en 

forhåndsdefinert liste: 

TEN høyhastighet/TEN 

konvensjonell/utenfor 

TEN 

Sidesporet drives som en del av 

TEN høyhastighet, TEN kon-

vensjonell eller utenfor TEN. 

O 

1.2.2.0.1 Verifiseringserklæringer for sidesporet 

1.2.2.0.1.1 EF-verifiser-

ingserklæring 

for sidespor 

(INF) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.2.2.0.1.2 EI-demons-

trasjonserklæ-

ring for spor 

(INF) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/185 

 

Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.2.2.0.2 Ytelsesparameter 

1.2.2.0.2.1 Nyttelengde for 

perronger 

[NNNN] Totallengde på sidesporet uttrykt 

i meter, der togene kan parkeres 

sikkert. 

O 

1.2.2.0.3 Trasering 

1.2.2.0.3.1 Største 

stigningsforhold 

for parkering-

sspor 

[N.N] Verdi på stigningsforholdet, når 

denne er større enn grenseverdien 

2,5 i TSI-en, uttrykt i millimeter 

per meter. 

A — 

eksisterende 

1.2.2.0.3.2 Minsteradius for 

horisontal kurve 

[NNN] Radius (uttrykt i meter), dersom 

denne er mindre enn den minste 

grenseverdien i TSI-en «infra-

struktur» for jernbanesystemet 

for konvensjonelle tog på linjer 

som ikke er i samsvar med TSI-

en. 

A — 

eksisterende 

1.2.2.0.3.3 Minsteradius for 

vertikal kurve 

[NNN] Radius (uttrykt i meter), dersom 

denne er mindre enn den minste 

grenseverdien i TSI-en «infra-

struktur» for jernbanesystemet 

for konvensjonelle tog på linjer 

som ikke er i samsvar med TSI-

en. 

A — 

eksisterende 

1.2.2.0.4 Faste anlegg for service på tog 

1.2.2.0.4.1 Finnes det utstyr 

for toalettøm-

ming? 

[J + lenke/N] Type toalettømmingsutstyr (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infra-

struktur. Hvis ja: lenke til et 

eksternt dokument. 

O 

1.2.2.0.4.2 Finnes det utstyr 

for utvendig 

rengjøring 

[J + lenke/N] Type utstyr for utvendig 

rengjøring (fast anlegg for 

service på tog), som definert i 

TSI-ene for infrastruktur. Hvis ja: 

lenke til et eksternt dokument. 

O 

1.2.2.0.4.3 Finnes det utstyr 

for påfyll av 

vann? 

[J + lenke/N] Type utstyr for påfyll av vann 

(fast anlegg for service på tog), 

som definert i TSI-ene for 

infrastruktur. Hvis ja: lenke til et 

eksternt dokument. 

O 

1.2.2.0.4.4 Finnes det utstyr 

for påfyll av 

drivstoff? 

[J + lenke/N] Type utstyr for påfyll av drivstoff 

(fast anlegg for service på tog), 

som definert i TSI-ene for 

infrastruktur. Hvis ja: lenke til et 

eksternt dokument. 

O 

1.2.2.0.4.5 Finnes det utstyr 

for sandpå-

fylling? 

[J + lenke/N] Type utstyr for sandpåfylling 

(fast anlegg for service på tog). 

Hvis ja: lenke til et eksternt 

dokument. 

O 

1.2.2.0.4.6 Finnes det utstyr 

for stasjonær 

strømforsyning? 

[J + lenke/N] Type utstyr for stasjonær 

strømforsyning (fast anlegg for 

service på tog), som definert i 

TSI-ene for infrastruktur. Hvis ja: 

lenke til et eksternt dokument. 

O 
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Nr. Tittel Format Definisjon 
Obligatorisk 

[O]/annet [A] 

1.2.2.0.5 Tunnel 

1.2.2.0.5.1 Navn på 

infrastruktur-

forvaltning 

[Tegnstreng] Med infrastrukturforvaltning 

menes ethvert organ eller foretak 

som er ansvarlig for særlig å 

opprette og vedlikeholde jern-

baneinfrastrukturen (artikkel 2 

bokstav h) i direktiv 2001/14/ 

EF). 

O 

1.2.2.0.5.2 Tunnelbe-

tegnelse 

[Tegnstreng] Entydig tunnelbetegnelse eller 

entydig tunnelnummer i medle-

msstaten. 

A 

1.2.2.0.5.3 EF-verifise-

ringserklæring 

for tunnel (SRT) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

O — TSI 

1.2.2.0.5.4 EI-demonstra-

sjonserklæring 

for tunnel (SRT) 

[CC/RRRRRRRRRRRR

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-

erklæringene i henhold til format-

krav spesifisert i dokumentet om 

praktiske ordninger for over-

føring av dokumenter om sam-

trafikkevne (ERA/INF/10-2009/ 

INT). 

A — 

eksisterende 

1.2.2.0.5.5 Tunnelens 

lengde 

[NNNNN] Faktisk lengde på en tunnel 

(uttrykt i meter) fra tunnelåpning 

til tunnelåpning i nivå med 

skinnens topp. Kreves bare for en 

tunnel med en lengde på 100 

meter eller mer. 

A 

1.2.2.0.5.6 Finnes det en 

beredskapsplan? 

[J/N] Plan utarbeidet under ledelse av 

infrastrukturforvaltningen, even-

tuelt i samarbeid med jern-

baneforetak, redningstjenester og 

relevante myndigheter for hver 

tunnel. Den skal være i samsvar 

med tilgjengelig selvrednings-, 

evakuerings- og redningsutstyr 

(TSI-en «sikkerhet i jern-

banetunneler», vedtak 2008/163/ 

EF). 

O — TSI 

A — 

eksisterende 

4. BRUKSANVISNING 

4.1. Prosesser 

For å tilfredsstille anmodninger om data skal registeret understøtte prosessene fastsatt i tabell 2. 

Tabell 2 

Liste over prosesser 

Innhent opplysninger som sikrer at ruten 

er i samsvar med det planlagte toget 

Innhenting av tekniske kjennetegn for en bestemt rute for å 

kontrollere den tekniske forenligheten mellom faste anlegg og 

rullende materiell i henhold til grensesnittet mot det europeiske 

registeret over godkjente typer kjøretøyer 

Innhent opplysninger for å sikre teknisk 

forenlighet for faste anlegg 

Innhenting av tekniske kjennetegn for et bestemt linjeavsnitt for å 

kontrollere grensesnittene mot systemet det skal integreres i ved 

landegrensene 
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Innhent opplysninger for å utforme 

delsystemer for rullende materiell 

Innhenting av tekniske kjennetegn for en bestemt del av nettet for å 

oppnå samsvar i forbindelse med konstruksjon og godkjenning av 

kjøretøyer for ibruktaking på «typenivå» 

Innhent opplysninger for å overvåke 

samtrafikkevnen i EUs jernbanenett 

Innhenting av tekniske kjennetegn for bestemte deler av nettet for 

regelmessig å overvåke, med hensyn til viktige ytelsesindikatorer, 

utviklingen i retning av et EU-nett med samtrafikkevne 

4.2. Revisjonssyklus 

Medlemsstatene skal ajourføre opplysningene i registeret regelmessig, og minst hver tredje måned. Én 

ajourføring bør falle sammen med den årlige offentliggjøringen av netterklæringen. 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 23. juli 2012 

om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om 

oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne 

[meddelt under dokument K(2012) 4982] 

(2012/462/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Felles-

skapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et 

europeisk jernbanebyrå(2) er det fastsatt at Det 

europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal 

sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 

(heretter kalt «TSI-ene») tilpasses den tekniske 

utviklingen og markedsutviklingen samt de samfunns-

messige kravene, og framlegge forslag for Kommi-

sjonen om de endringer i TSI-ene som det anser for 

nødvendige. 

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga 

Kommisjonen et rammemandat til Byrået for å utøve 

visse former for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 

96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av  

19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det trans-

europeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). I 

henhold til vilkårene i det nevnte rammemandatet ble 

Byrået anmodet om å revidere TSI-ene for rullende 

materiell for høyhastighetstog, godsvogner, lokomotiver 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 14.8.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 25. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

og passasjervogner, støy, infrastruktur, energi, styring, 

kontroll og signal, drift og trafikkstyring, telematikk-

programmer for godstrafikk og persontransport, 

sikkerhet i jernbanetunneler og tilgjengelighet for 

bevegelseshemmede personer. 

3) Den 31. mars 2011 utstedte Byrået en anbefaling om 

spesifikasjonen for infrastrukturregisteret, fram-

gangsmåten for å påvise nivået av samsvar med de 

grunnleggende parametrene i TSI-ene for eksisterende 

jernbanelinjer og etterfølgende endringer av TSI-ene 

(ERA/REC/04-2011/INT). 

4) Den 9. juni 2011 avga komiteen nedsatt i samsvar med 

artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF en positiv 

uttalelse om utkastet til Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning om det europeiske registeret over 

godkjente typer jernbanekjøretøyer og om utkastet til 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles 

spesifikasjonene for registeret over jernbane-

infrastruktur. Etter vedtakelsen av de to kommisjons-

rettsaktene basert på disse utkastene, nemlig 

Kommisjonens gjennomfø-ringsbeslutning 2011/633/ 

EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene 

for registeret over jernbaneinfrastruktur(5) og Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 

4. oktober 2011 om det europeiske registeret over 

godkjente typer jernbanekjøretøyer(6), er det nødvendig 

å ajourføre de relevante TSI-ene for å sikre overordnet 

sammenheng. 

5) Av praktiske grunner er det ønskelig å endre en rekke 

TSI-er gjennom én enkelt kommisjonsbeslutning for å 

gjennomføre særlige korrigeringer og ajourføringer i de 

juridiske tekstene. Disse korrigeringene og ajour-

føringene skyldes ikke en samlet gjennomgang av TSI-

ene eller en utvidelse av deres geografiske virkeområde.  

  

(5) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(6) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 

2022/EØS/40/31 
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6) Følgende vedtak må derfor endres: 

— Kommisjonsvedtak 2002/731/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «styrings-

kontroll og signaler» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i 

artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/48/EF(1), 

— kommisjonsvedtak 2002/732/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «infrastruktur» 

i det transeuropeiske jernbanesystem for høy-

hastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

rådsdirektiv 96/48/EF(2), 

— kommisjonsvedtak 2002/733/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «energi» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høy-

hastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 

96/48/EF(3), 

— kommisjonsvedtak 2002/735/EF av 30. mai 2002 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «rullende 

materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

direktiv 96/48/EF(4), 

— kommisjonsvedtak 2006/66/EF av 23. desember 2005 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «rullende 

materiell — støy» i det transeuropeiske 

jernbanesystemet for konvensjonelle tog(5). 

(7) Vedtak 2002/731/EF ble opphevet ved kommi-

sjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 2006 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder 

for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, 

og om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF 

med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og signal» 

i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog(6). Vedtak 2002/732/EF ble opphevet ved 

kommisjonsvedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 

om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med 

hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(7). 

Vedtak 2002/733/EF ble opphevet ved kommi-

sjonsvedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en 

teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbane-

system for høyhastighetstog(8). Vedtak 2002/735/EF ble 

opphevet ved kommisjonsvedtak 2008/232/EF av 

21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

  

(1) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 37. 

(2) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 143. 

(3) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 280. 

(4) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 402. 

(5) EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1. 

(6) EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1. 

(7) EUT L 77 av 19.3.2008, s. 1. 

(8) EUT L 104 av 14.4.2008, s. 1. 

«rullende materiell» i det transeuropeiske jernbane-

system for høyhastighetstog(9). Vedtak 2006/66/EF ble 

opphevet ved kommisjonsbeslutning 2011/229/EU av 

4. april 2011 om tekniske spesifikasjoner for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende 

materiell — støy» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for konvensjonelle tog(10). 

8) Vedtak 2006/860/EF, 2008/217/EF, 2008/232/EF og 

2008/284/EF og beslutning 2011/229/EU inneholder 

imidlertid overgangsbestemmelser for anvendelsen av 

vedtakene de opphever, med hensyn til vedlikehold av 

prosjekter som er godkjent i samsvar med den TSI-en 

som er vedlagt nevnte vedtak, og til prosjekter som 

gjelder en ny linje, samt til fornyelse eller opprusting av 

en eksisterende linje som befinner seg på et langt 

framskredent utviklingstrinn, eller som omfattes av en 

kontrakt som er under gjennomføring på tidspunktet for 

meddelelse av vedtak 2006/860/EF, vedtak 2008/217/ 

EF, vedtak 2008/232/EF, vedtak 2008/284/EF og 

beslutning 2011/229/EU. Vedtak 2002/731/EF, 2002/ 

732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF bør 

derfor likevel endres. 

9) Komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF vedtok på møtet 22. og 23. april 2004 å 

annullere den TSI-en for vedlikehold som ble fastsatt 

ved kommisjonsvedtak 2002/730/EF(11), og overføre 

innholdet til de andre TSI-ene. Senere er innholdet i 

vedtak 2002/730/EF innlemmet i de reviderte TSI-ene 

for høyhastighetstog som ble offentliggjort i 2006, og 

nevnte vedtak bør derfor oppheves av klarhetshensyn. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2002/731/EF endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til vedtak 2002/732/EF endres i samsvar med 

vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Vedlegget til vedtak 2002/733/EF endres i samsvar med 

vedlegg III til denne beslutning.  

  

(9) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132. 

(10) EUT L 99 av 13.4.2011, s. 1. 

(11) EFT L 245 av 12.9.2002, s. 1. 
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Artikkel 4 

Vedlegget til vedtak 2002/735/EF endres i samsvar med 

vedlegg IV til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Vedlegget til vedtak 2006/66/EF endres i samsvar med vedlegg 

V til denne beslutning. 

Artikkel 6 

Vedtak 2002/730/EF oppheves. 

Artikkel 7 

Denne beslutning får anvendelse fra 24. januar 2013. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegget til vedtak 2002/731/EF (TSI-en for styring, kontroll og signal for høyhastighetstog) gjøres følgende 

endringer: 

1) I nr. 6.2 gjøres følgende endringer: 

a)  Tredje, fjerde og femte ledd oppheves. 

b)  Åttende ledd skal lyde: 

«Verifiseringserklæringen for utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet, sammen med 

samsvarssertifikatene, er tilstrekkelig for å sikre at utstyr montert om bord skal fungere sammen med utstyr 

montert langs sporet som har tilsvarende funksjoner, uten ytterligere en verifiseringserklæring for delsystemet.» 

2) Nr. 7.2.1.4 skal lyde: 

«7.2.1.4 Registre 

Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**) og Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer  

jernbanekjøretøyer(***). 

_________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(***) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

3) Nr. 7.2.2.4 oppheves. 

4) Nr. 7.2.3.1 oppheves. 

5) I vedlegg B gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnittet «Bruk av vedlegg B» skal tredje ledd lyde: 

 «Jernbaneforetak som har behov for å montere ett eller flere av disse systemene på sine tog, skal henvende seg 

til den berørte medlemsstaten.» 

b)  I avsnittet «Del 2»: Radio» skal siste ledd i «INDEKS» lyde: 

 «Disse systemene er for øyeblikket i bruk i medlemsstatene.» 

6) Vedlegg C oppheves. 

7) I vedlegg E gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnittet om modul SB (typeprøving), underavsnitt 3, sjette ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

 «Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-

en.» 

b)  I avsnittet om modul SD (kvalitetssikringssystem av produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 6.2 annet ledd skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 6.7 skal åttende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.» 

c)  I avsnittet om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd skal tredje strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 11 skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

d)  I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetssikringssystem med designkontroll), underavsnitt 6.7, skal 

sjuende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til vedtak 2002/732/EF (TSI-en for infrastruktur for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.1.4 «Største sporbelastning (parameter 4)», underavsnitt «Vertikale krefter», annet ledd, annet strekpunkt, 

skal annet punktum lyde: 

«De tekniske reglene som er i bruk på disse linjene, får anvendelse.» 

2) I nr. 4.2.3.1.3 «Lange tunneler» skal fjerde ledd lyde: 

«Dersom perronger er bygd i særlige soner i tunnelen for å sørge for enkel avstigning enten til beskyttede 

redningsområder eller til sidegangen som definert i henhold til gjeldende nasjonale regler, skal dessuten høyden 

være mellom 550 og 760 mm for å sikre forenlighet med adgangen til det rullende materiellet.» 

3) I nr. 4.2.3.2.3 «Unntak for utførelse av arbeider», tredje ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— jernbaneforetak som trafikkerer linjen, skal underrettes om disse midlertidige unntakene, om den geografiske 

beliggenheten, arten og signalmetodene, ved hjelp av meldinger som om nødvendig beskriver den særlige 

typen signal som brukes,» 

4) I nr. 4.2.3.2.4 «Sideplass for passasjerer ved avstigning fra toget utenfor en stasjon» skal annet ledd lyde: 

«På eksisterende linjer som er opprustet for høyhastighetstog, skal det sørges for en tilsvarende sideplass på alle 

steder der denne bestemmelsen er praktisk anvendbar. Dersom det ikke er mulig å skaffe tilstrekkelig plass, skal 

begge ender av sonen med begrenset bevegelsesmulighet merkes med skilt, og jernbaneforetakene skal underrettes 

om denne særskilte situasjonen.» 

5) Nr. 4.2.3.2.6 oppheves. 

6) I nr. 4.3.1 «Jernbanelinjer særskilt bygd for høyhastighetstog» skal femte ledd lyde: 

«Slike krav som avviker fra kravene som trengs for å oppnå et grunnleggende ytelsesnivå for jernbanenettet, skal 

anvendes for hver relevante parameter eller for hvert relevante grensesnitt på en ensartet måte på hver del av 

høyhastighetslinjen som skal bygges eller er under planlegging.» 

7) I nr. 4.3.2 «Jernbanelinjer særskilt opprustet for høyhastighetstog» oppheves femte ledd. 

8) I nr. 4.3.3.8 a) «Manglende overhøyde på frie linjer og på hovedspor i sporveksler og kryss» gjøres følgende 

endringer: 

a)  I underavsnittet «Jernbanelinjer særskilt bygd for høyhastighetstog» skal fjerde ledd lyde: 

«På linjer der radiene er definert på grunnlag av verdiene for manglende overhøyde i ovennevnte tabell, kan 

høyhastighetstog i samtrafikk som er utstyrt med særlige mekanismer (krengesystem), få tillatelse til å kjøre 

med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at innføring av slike verdier for disse togene ikke 

medfører begrensninger for andre samtrafikktog. Den høyeste verdien for manglende overhøyde skal for tog 

som er utstyrt med særlige mekanismer (bl.a. krengetog), fastsettes for hver samtrafikklinje, ved anvendelse av 

de nasjonale reglene for den berørte togtypen. Godkjenningen til å ta i bruk disse togene omfattes av kravene i 

TSI-en for rullende materiell.» 

b)  I underavsnittet «Jernbanelinjer særskilt opprustet for høyhastighetstog samt forbindelseslinjer» skal femte ledd 

lyde: 

«På linjer der radiene er definert på grunnlag av verdiene for manglende overhøyde i ovennevnte tabell, kan 

høyhastighetstog i samtrafikk som er utstyrt med særlige mekanismer (krengesystem), få tillatelse til å kjøre 

med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at innføring av slike verdier for disse togene ikke 

medfører begrensninger for andre samtrafikktog. Den høyeste verdien for manglende overhøyde skal for tog 

som er utstyrt med særlige mekanismer (bl.a. krengetog), fastsettes for hver samtrafikklinje, ved anvendelse av 

de nasjonale reglene for den berørte togtypen. Godkjenningen til å ta i bruk disse togene omfattes av kravene i 

TSI-en for rullende materiell.» 

c)  I underavsnittet «Jernbanelinjer særskilt bygd eller opprustet for høyhastighetstog med særskilte egenskaper» 

skal tredje ledd lyde: 

«På linjer der radiene er definert på grunnlag av verdiene for manglende overhøyde i ovennevnte tabell, kan 

høyhastighetstog i samtrafikk som er utstyrt med særlige mekanismer (krengesystem), få tillatelse til å kjøre 

med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at innføring av slike verdier for disse togene ikke 

medfører begrensninger for andre samtrafikktog. Den høyeste verdien for manglende overhøyde skal for tog 
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som er utstyrt med særlige mekanismer (bl.a. krengetog), fastsettes for hver samtrafikklinje, ved anvendelse av 

de nasjonale reglene for den berørte togtypen. Godkjenningen til å ta i bruk disse togene omfattes av kravene i 

TSI-en for rullende materiell.» 

9) I nr. 4.3.3.21 «Motstand i spor, sporveksler og kryss mot bremse- og akselerasjonskrefter», underavsnitt 

«Varmeforhold», første ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— tilfelle 2: For andre bremsetilfeller, som f.eks. normal driftsbremsing for hastighetsreduksjon eller ikke-

gjentatt bremsing til toget stanser, eller gjentatt bremsing for hastighetskontroll, skal bremsebruken og den 

største tillatte bremsekraften i henhold til ovennevnte bruksvilkår, til den tilsvarende europeiske 

spesifikasjonen eller CEN-standarden er offentliggjort, fastsettes av infrastrukturforvaltningen for hver 

samtrafikklinje som er berørt.» 

10) I nr. 4.3.3.23 «Virkninger av sidevind» skal annet ledd lyde: 

«Hver medlemsstat skal for hver samtrafikklinje fastsette regler som skal anvendes på både kjøretøyer og 

infrastruktur for å sikre at kjøretøyer som utsettes for sidevind, er stabile.» 

11) I nr. 4.3.3.26 «Perronger», underavsnitt «Eksisterende høyhastighetslinjer, linjer særskilt opprustet for 

høyhastighetstog samt forbindelseslinjer» skal tredje ledd lyde: 

«Dersom de rådende forhold hindrer enkel adgang for funksjonshemmede, skal jernbaneforetaket sørge for 

hjelpemidler for de funksjonshemmede og underrette passasjerene om dette. Disse hjelpemidlene kan være: 

— mobile atkomstramper, 

— heveplattformer.» 

12) I vedlegg B tabell B.1 utgår tiende rad «Infrastrukturregister» (4.2.3.2.6). 

13) I vedlegg D gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt D.2.1 «Prosjektering av samtlige bygge- og anleggsarbeider og overbygningsarbeider» gjøres 

følgende endringer: 

i) Annet ledd skal lyde: 

«Som et første trinn i arbeidet med å få verifiseringene fra det utpekte meldte organet til å forløpe smidig 

utarbeider oppdragsgiveren, eller infrastrukturforvaltningen, og sender til det meldte organet, et 

verifiseringsdokument for det aktuelle prosjektet som sammenfatter opplysningene om 

prosjektdefinisjonen for det planlagte delsystemet som skal inngå i delsystemets tekniske data, slik det 

framstår i denne fasen av definisjonen, fra prosjekteringen som har vært grunnlag for medlemsstatens 

vedtak om å gå videre med prosjektet. I et eget kapittel i dette verifiseringsdokumentet beskrives 

elementene som skal oppføres i infrastrukturregisteret for den berørte linjen.» 

ii) I underavsnittet «Infrastrukturprofil, sporsenteravstand, sideplass, adgang og inntrenging», første 

strekpunkt, skal første og annet understrekpunkt lyde: 

«— konstruksjonsprofilen, for hvert av de berørte sporene, ettersom den er et resultat av valget som er 

tatt på grunnlag av beregninger for anvendelse av de relevante europeiske spesifikasjonene, eller, 

inntil disse er offentliggjort, UIC-folder 505-4 og 506 som fastsatt i nr. 4.3.3 for elementet 

«konstruksjonsprofil» (4.3.3.1), der beregningene skal vedlegges tegningene, 

— strømavtakerens lasteprofil, ettersom den er et resultat av valget som er tatt på grunnlag av 

beregninger for anvendelse av UIC-folder 606-1, 505-1 og 505-4 som fastsatt i nr. 4.3.3 for elementet 

«konstruksjonsprofil» (4.3.3.1), der beregningene skal vedlegges tegningene.» 

b) I avsnitt D.2.6 «Idriftsettelsesfase» oppheves fjerde underavsnitt («Infrastrukturregistre»). 

14) Vedlegg E skal lyde: 

«VEDLEGG E 

EGENSKAPER SOM SKAL OPPFØRES I INFRASTRUKTURREGISTERET 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(*), er 

de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles 

spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**). 

__________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1.» 

 ______   
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VEDLEGG III 

I vedlegget til vedtak 2002/733/EF (TSI-en for energi for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.1.1 «Spenning og frekvens» skal annet ledd lyde: 

«Spenningen og frekvensen ved omformerstasjonens utganger og ved strømavtakerne skal være i samsvar med 

vedlegg N til denne TSI-en. Spenningsfrekvensen skal være i samsvar med vedlegg N til denne TSI-en. Se 

vedlegg N4 for samsvarsvurdering.» 

2) I nr. 4.1.2.1 «Kjøreledningens geometri for vekselstrømssystemer» utgår merknad 3) i tabell 4.2. 

3) I nr. 4.1.2.2 «Kjøreledningens geometri for likestrømssystemer» utgår merknad 4) i tabell 4.3. 

4) Nr. 4.2.2.4 skal lyde: 

«4.2.2.4. Kjøretøyets dynamiske begrensningsområde 

Utformingen av kjøreledningsutstyret skal være i samsvar med kjøretøyets dynamiske begrens-

ningsområde. Hvilken profil som skal anvendes, avhenger av linjekategorien. Samsvarsvurdering skal 

utføres innenfor delsystemet «energi».» 

5) Nr. 4.2.2.5 skal lyde: 

«4.2.2.5. Begrensning av høyeste effektforbruk 

Den installerte effekten på en høyhastighetslinje og en opprustet linje eller forbindelseslinje bestemmer 

togenes tillatte effektforbruk. Derfor skal det installeres strømbegrensningsinnretninger om bord som 

beskrevet i vedlegg O til denne TSI-en. Det skal foretas en vurdering som en del av vurderingen av 

delsystemet «Rullende materiell».» 

6) I nr. 4.2.2.8 «Samordning av elektrisk beskyttelse» skal første ledd lyde: 

«Det er nødvendig å samordne den elektriske beskyttelsen av omformerstasjoner og skinnegående motorvogner for 

å oppnå færrest mulig kortslutninger. (Vedlegg E til denne TSI-en inneholder de gjeldende kravene.)» 

7) I nr. 4.2.2.10 gjøres følgende endringer: 

a) Tredje ledd oppheves. 

b) I underavsnittet «Krav til utforming av delsystemet «Energi»» oppheves tredje ledd. 

8) I nr. 4.2.2.11 gjøres følgende endringer: 

a) I underavsnittet «Generelt» skal tredje ledd lyde: 

«Oppdragsgiveren skal ta et valg.» 

b) I underavsnittet «Krav til utforming av delsystemene «Styring og kontroll» og «Rullende materiell»» oppheves 

fjerde ledd. 

9) I nr. 4.2.3.4 «Unntak for utførelse av arbeider», tredje ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— jernbaneforetak som trafikkerer linjen, skal underrettes om disse midlertidige unntakene, om den geografiske 

beliggenheten, arten og de særskilte signalmetodene, ved hjelp av skriftlige meldinger som beskriver den 

særlige typen signal som brukes i det tilfellet,» 

10) Nr. 4.2.3.2.5 oppheves. 

11) I nr. 4.3.1.1 «Installert effekt» skal annet ledd lyde: 

«Oppdragsgiveren skal angi linjetypen avhengig av dens funksjon med henvisning til vedlegg F til denne TSI-en. 

Utformingen av elektrisitetsforsyningssystemet skal sikre at strømforsyningen er i stand til å oppnå den 

spesifiserte ytelsen. Derfor angir nr. 4.2.2.5 et krav om begrensning av strømforbruk for delsystemet «Rullende 

materiell».»  
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12) I nr. 4.3.1.4 «Regenerativ bremsing» skal tredje ledd lyde: 

«Oppdragsgiveren kan bestemme om regenerativ bremsing skal godkjennes på likestrømssystemer.» 

13) I nr. 5.3.1.2 «Strømkapasitet» skal første ledd lyde: 

«Strømkapasiteten avhenger av omgivelsesforholdene, som er høyeste omgivelsestemperatur og minste 

sidevindshastighet samt tillatt temperatur for kjøreledningens elementer og hvor lenge strømmen er på. 

Utformingen av kjøreledningen skal ta hensyn til begrensningene for høyeste temperatur som er angitt i vedlegg B 

til EN 50 119, versjon 2001, samt dataene som er angitt i EN 50 149, versjon 1999, punkt 4.5, tabell 3 og 4. En 

analyse skal påvise at kjøreledningen er i stand til å oppfylle de angitte kravene.» 

14) I nr. 5.3.2.7 «Gjennomsnittlig kontaktkraft og ytelse mellom kjøreledningen/strømavtakersystemet» skal femte 

ledd lyde: 

«Produsenten av strømavtakeren skal tilrettelegge for endringen mellom de tre kurvene som skal foretas om bord, 

ved å anvende relevante opplysninger, f.eks. bruk av strømavtaker på 1950 mm eller opplysninger om 

spenningstypen for kjøreledningen.» 

15) Vedlegg D skal lyde: 

«VEDLEGG D 

INFRASTRUKTURREGISTERET, OPPLYSNINGER OM DELSYSTEMET «ENERGI» 

Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av  

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**) og Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer 

jernbanekjøretøyer(***). 

__________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(***) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

16) I vedlegg H, avsnitt H.3.1 «Kjøreledninger», utgår merknad 3 i tabell H.1. 

17) I vedlegg J, avsnitt J.3.1 «Kjøreledninger», utgår merknad 4 i tabell J.1. 

18) I vedlegg O gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt O.2 «STØRSTE TOGSTRØM» skal første ledd lyde: 

«Den største tillatte togstrømmen er angitt i tabell O.1: Nivåene gjelder både ved trekkdrift og regenerativ 

drift.» 

b) I avsnitt O.4 «EFFEKT- ELLER STRØMBEGRENSNINGSINNRETNING» oppheves annet ledd. 

 ______   



Nr. 40/196 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

VEDLEGG IV 

I vedlegget til vedtak 2002/735/EF (TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 4 «BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET» skal tredje ledd i innledningen lyde: 

«De felles kjennetegnene for rullende materiell er definert i avsnitt 4 i denne TSI-en.» 

2) I nr. 4.1.1 «Største sporkrefter (BP4)», underavsnitt a) Dynamisk belastning, annet strekpunkt, skal annet punktum 

lyde: 

«De tekniske reglene som er i bruk på disse linjene, får anvendelse.» 

3) I nr. 4.1.2 «Aksellast (BP10)», sjuende ledd, annet strekpunkt skal annet punktum lyde: 

«De tekniske reglene som er i bruk på disse linjene, får anvendelse.» 

4) I nr. 4.1.4 «Kjøretøyenes lasteprofil (BP12)» skal annet ledd lyde: 

«Valget av profil for rullende materiell skal treffes på grunnlag av de jernbanestrekningene som det rullende 

materiellet skal trafikkere.» 

5) I nr. 7.2 «KOMPATIBILITET MELLOM DET RULLENDE MATERIELLET OG ANDRE DELSYSTEMER» 

oppheves fjerde, femte og sjette ledd. 

6) I tabell 2 i vedlegg E utgår følgende merknad: 

«(*) Data ifølge infrastrukturregisteret for rullende materiell.» 

7) I vedlegg F gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet om modul SD (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 6.2 utgår ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i 

TSI-en,». 

ii) I underavsnitt 6.7 utgår ordene «og særlig: — registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger 

spesifisert i TSI-en.». 

b) I avsnittet om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 utgår ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i TSI-

en,». 

ii) I underavsnitt 11 utgår ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i 

TSI-en,». 

c) I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetssikringssystem med designkontroll), underavsnitt 6.7, utgår 

ordene «registeret for rullende materiell, herunder alle opplysninger spesifisert i TSI-en.». 

8) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(*), er 

de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske 

registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(**). 

__________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

 ______   
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VEDLEGG V 

I vedlegget til vedtak 2006/66/EF (TSI-en for støy) gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 4.8.2 skal lyde: 

«4.8.2. Europeisk register over godkjente typer kjøretøyer 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av  

4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(**). 

___________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

2) I vedlegg B gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt B.2 om modul SD (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd oppheves sjette strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 utgår ordene «og særlig:», og niende strekpunkt oppheves. 

b) I avsnitt B.3 om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd oppheves tredje strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 oppheves annet strekpunkt. 

c) I avsnitt B.4 om modul SH2 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll), underavsnitt 10, oppheves 

åttende strekpunkt. 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 23. juli 2012 

om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne 

[meddelt under dokument K(2012) 4984] 

(2012/463/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Felles-

skapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004 av 29. april om opprettelse av et europeisk 

jernbanebyrå(2) er det fastsatt at Det europeiske 

jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal sikre at de 

tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (heretter 

kalt «TSI-ene») tilpasses den tekniske utvikling og 

markedsutviklingen samt de samfunnsmessige kravene, 

og skal framlegge forslag for Kommisjonen om de 

endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga 

Kommisjonen et rammemandat til Byrået for å utøve 

visse former for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 

96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 

19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuro-

peiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). I 

henhold til vilkårene i det nevnte rammemandatet ble 

Byrået anmodet om å revidere TSI-ene for rullende 

materiell for høyhastighetstog, godsvogner, lokomotiver 

og passasjervogner, støy, infrastruktur, energi, styring, 

kontroll og signal, drift og trafikkstyring, telematikk-

programmer for godstrafikk og persontransport, 

sikkerhet i jernbanetunneler og tilgjengelighet for beve-

gelseshemmede personer. 

3) Den 31. mars 2011 utstedte Byrået en anbefaling om 

spesifikasjonen for infrastrukturregisteret, fram-

gangsmåten for å påvise nivået av samsvar med de 

grunnleggende parametrene i TSI-ene for eksisterende 

jernbanelinjer og etterfølgende endringer av TSI-ene 

(ERA/REC/04-2011/INT). 

4) Den 9. juni 2011 avga komiteen nedsatt i samsvar med 

artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF en positiv 

uttalelse om utkastet til Kommisjonens 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 14.8.2012,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 25. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

gjennomføringsbeslutning om det europeiske registeret 

over godkjente typer jernbanekjøretøyer og om utkastet 

til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de 

felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfra-

struktur. Etter vedtakelsen av disse to kommisjonsrett-

saktene basert på disse utkastene, nemlig Kommis-

jonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for 

registeret over jernbaneinfrastruktur(5) og Kommis-

jonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 

4. oktober 2011 om det europeiske registeret over 

godkjente typer jernbanekjøretøyer(6), er det nødvendig 

å ajourføre de relevante TSI-ene for å sikre overordnet 

sammenheng. 

5) Av praktiske grunner er det ønskelig å endre en rekke 

TSI-er gjennom én enkelt kommisjonsbeslutning for å 

gjennomføre særlige korrigeringer og ajourføringer i de 

juridiske tekstene. Disse korrigeringene og ajourførin-

gene skyldes ikke en samlet gjennomgang av TSI-ene 

eller en utvidelse av deres geografiske virkeområde. 

6) Følgende vedtak må derfor endres: 

— Kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(7), og 

— kommisjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 2006 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog, og om 

endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF 

med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og 

signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog(8). 

(7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2006/679/EF endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

  

(5) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(6) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 

(7) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1. 

(8) EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/40/32 
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Artikkel 2 

Vedlegget til vedtak 2006/860/EF endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 24. januar 2013. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____ 
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VEDLEGG I 

I vedlegget til vedtak 2006/679/EF (TSI-en for delsystemet for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog) 

gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.2.4 skal annet ledd lyde: 

«Ethvert høyhastighetstog eller konvensjonelt tog som er utstyrt med et klasse A-system om bord som er i 

samsvar med tilhørende TSI, skal ikke på grunnlag av noen av TSI-ene og i henhold til vilkårene som er fastsatt i 

TSI-ene, hindres i å trafikkere noen transeuropeisk høyhastighetsstrekning eller strekning for konvensjonelle tog 

med infrastruktur som er utstyrt med et klasse A-system montert langs sporet, og som er i samsvar med tilhørende 

TSI.» 

2) I nr. 4.3.2.5 «Fysiske miljøforhold» skal første ledd lyde: 

«De klimatiske og fysiske miljøforholdene i styrings- og kontrollutstyr som forventes på toget, skal defineres med 

henvisning til indeks A4 i vedlegg A.» 

3) Nr. 4.3.3.3 skal lyde: 

«4.3.3.3. Fysiske miljøforhold 

De klimatiske og fysiske miljøforholdene som forventes i infrastrukturen, skal defineres med 

henvisning til indeks A5 i vedlegg A.» 

4) I nr. 4.8 skal annet ledd lyde: 

«Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for 

registeret over jernbaneinfrastruktur(*) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av  

4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(**). 

___________ 

(*) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(**) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

5) I nr. 6.2.1 «Framgangsmåter for vurdering» gjøres følgende endringer: 

a) Åttende og niende ledd oppheves. 

b) Tiende ledd skal lyde: 

«EF-verifiseringserklæringen for utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet, sammen med 

samsvarssertifikatene, er tilstrekkelig til å sikre at utstyr montert langs sporet fungerer sammen med utstyr 

montert om bord som har tilsvarende egenskaper, og i henhold til vilkårene som er angitt i denne TSI-en, uten 

ytterligere en EF-verifiseringserklæring for delsystemet.» 

6) I nr. 6.2.1.3 «Vurdering i overgangsfaser» oppheves sjette ledd. 

7) I nr. 6.2.2.3 «Vilkår for bruk av moduler til utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet», underavsnitt 

«Validering av utstyr montert om bord», skal tredje ledd lyde: 

«Dersom prøvingen viser at spesifikasjonene ikke alltid oppnås (for eksempel at TSI-kravene oppfylles bare opp 

til en bestemt hastighet), skal følgene med hensyn til samsvar med TSI-en registreres på samsvarssertifikatet.» 

8) I nr. 7.4.2.1 «Kategori for hvert særlige tilfelle er angitt i tillegg 1 i vedlegg A», skal begrunnelsen for punkt 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 10, 13 og 15 i tabellen lyde: 

a) for punkt 1: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

b) for punkt 3: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang» 

c) for punkt 4 og 5: «Eksisterende sporfeltutstyr» 

d) for punkt 6: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

e) for punkt 7: «Minste aksellast som er nødvendig for å aktivere visse sporfelt, er fastsatt i et krav fra EBA 

(Eisenbahn-Bundesamt), som er relevant på noen av de tidligere DR-hovedlinjene (Deutsche Reichsbahn) i 

Tyskland med sporfelt på 42 Hz og 100 Hz. Ingen fornyelse. Skal også fullføres for Østerrike og Sverige» 

f) for punkt 10: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang med deteksjonssløyfer» 

g) for punkt 13: «Eksisterende sporfeltutstyr med lav spenning» 

h) for punkt 15: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang»   
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9) I vedlegg A gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6 Infrastrukturforvaltninger kan tillate mindre restriktive grenser.» 

ii) Nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2. Om avstanden bX 

Avstanden bx (figur 1) skal ikke overstige 4 200 mm, med mindre det rullende materiellet bare 

kjører på linjer der en bx på inntil 5 000 mm er tillatt. 

Rullende materiell med en bx på over 4 200 mm skal ikke kjøre på linjer der en bx på over 

4 200 mm ikke er tillatt. 

Dette skal angis i EF-verifiseringserklæringen for rullende materiell. 

På nybygde strekninger av linjer i kategori I skal togdeteksjonssystemet i delsystemet «styring, 

kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx på inntil 5 000 mm. 

På andre strekninger (på den ene side opprustede eller fornyede linjer i kategori I, på den annen 

side nye eller opprustede eller fornyede linjer i kategori II eller III) skal togdeteksjonssystemet i 

delsystemet «styring, kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx 

på inntil 4 200 mm. Infrastrukturforvaltninger anbefales å prøve å tillate også rullende materiell 

med en bx på inntil 5 000 mm.» 

iii) Nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3. Særtilfelle for Østerrike, Tyskland og Belgia 

Aksellasten skal være minst 5 tonn på visse jernbanelinjer.» 

iv) Nr. 6.5.5 skal lyde: 

«6.5.5. Særtilfelle for Nederland 

I tillegg til de allmenne kravene i tillegg 1 i vedlegg A kan ytterligere krav få anvendelse på 

lokomotiver og motorvognsett på sporfelt.» 

v) Nr. 8.2 skal lyde: 

«8.2. Bruk av elektriske/magnetiske bremser 

8.2.1. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser er tillatt bare til nødbremsing eller ved 

stillstand. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser til nødbremsing kan være forbudt. 

8.2.2. Dersom det er tillatt, kan virvelstrømbremser og magnetiske bremser brukes til driftsbremsing. 

8.2.3. Særtilfelle for Tyskland 

Magnetisk brems og virvelstrømbrems er ikke tillatt på den første boggien på forreste kjøretøy 

med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.» 

b) I tillegg 2 skal avsnitt 5 lyde: 

«5. ALARMTYPER OG ALARMGRENSER 

HABD-en skal ha følgende alarmtyper: 

— overopphetingsalarm, 

— oppvarmingsalarm, 

— alarm ved temperaturforskjell eller annen alarmtype.» 

10) I vedlegg B gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet «BRUK AV VEDLEGG B» skal tredje ledd lyde: 

«Jernbaneforetak som har behov for å montere ett eller flere av disse systemene på sine tog, skal henvende seg 

til den berørte medlemsstaten.» 

b) I avsnittet «Del 2: Radio» skal punktumet etter punkt 17 i indeksen lyde: 

«Disse systemene er for øyeblikket i bruk i medlemsstatene.» 

11) Vedlegg C oppheves.   
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12) I vedlegg E gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet om modul SB (typeprøving), underavsnitt 3, sjette ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-

en.» 

b) I avsnittet om modul SD (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd skal sjette strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 10 skal niende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.» 

c) I avsnittet om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd skal tredje strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 10 skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

d) I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll), underavsnitt 10, skal 

åttende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.» 

e) I avsnittet om modul SG (verifisering av enkelteksemplar) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 3, annet ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 8 skal åttende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.» 

 ____________ 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til vedtak 2006/860/EF (TSI-en for styring, kontroll og signal for høyhastighetstog) gjøres følgende 

endringer: 

1) I nr. 2.2.4 skal annet ledd lyde: 

«Ethvert høyhastighetstog eller konvensjonelt tog som er utstyrt med et klasse A-system om bord som er i 

samsvar med tilhørende TSI, skal ikke på grunnlag av noen av TSI-ene og i henhold til vilkårene som er fastsatt 

i TSI-ene, hindres i å trafikkere noen transeuropeisk høyhastighetsstrekning eller strekning for konvensjonelle 

tog med infrastruktur som er utstyrt med et klasse A-system montert langs sporet, og som er i samsvar med 

tilhørende TSI.» 

2) I nr. 4.3.2.3 «Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper» skal tredje ledd lyde: 

«For faste togsett oppgis togets garanterte bremsevirkning av produsenten.» 

3) Nr. 4.3.2.5 skal lyde: 

«4.3.2.5. Fysiske miljøforhold 

«De klimatiske og fysiske miljøforholdene i styrings- og kontrollutstyr som forventes på toget, skal 

defineres med henvisning til indeks A4 og indeks A5 i vedlegg A.» 

4) I nr. 4.3.2.9 «Varmgangsdetektorer» skal annet ledd lyde: 

«Dette grensesnittet er relevant for HABD-systemet i klasse A.» 

5) Nr. 4.3.3.4 skal lyde: 

«4.3.3.4. Bruk av elektriske/magnetiske bremser 

For å sikre at styrings- og kontrollutstyr montert langs sporet fungerer riktig, skal bruken av 

magnetiske bremser og virvelstrømbremser defineres med henvisning til vedlegg A tillegg 1 nr. 5.2.» 

6) I nr. 4.8 skal annet ledd lyde: 

Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 

2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**) og Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer 

jernbanekjøretøyer(***). 

___________ 

(*) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(***) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

7) I nr. 6.2.1 «Framgangsmåter for vurdering» gjøres følgende endringer: 

a) Åttende og niende ledd oppheves. 

b) Tiende ledd skal lyde: 

«EF-verifiseringserklæringen for utstyr montert om bord og utstyr montert langs sporet, sammen med 

samsvarssertifikatene, er tilstrekkelig til å sikre at utstyr montert langs sporet fungerer sammen med utstyr 

montert om bord som har tilsvarende egenskaper, og i henhold til vilkårene som er angitt i denne TSI-en, 

uten ytterligere en EF-verifiseringserklæring for delsystemet.» 

8) I nr. 6.2.1.3 «Vurdering i overgangsfaser» oppheves sjette ledd. 

9) I nr. 6.2.2.3.1 «Validering av utstyr montert om bord» skal tredje ledd lyde: 

«Ved eventuelle begrensninger i den generelle anvendelsen av prøvingsresultatene (for eksempel at TSI-kravene 

bare oppfylles opp til en bestemt hastighet) skal disse begrensningene registreres i sertifikatet.» 

10) I nr. 6.2.2.3.2 «Validering av utstyr montert langs sporet» skal fjerde ledd lyde: 

«Ved eventuelle begrensninger i den generelle anvendelsen av prøvingsresultatene (for eksempel at TSI-kravene 

bare oppfylles opp til en bestemt hastighet) skal disse begrensningene registreres i sertifikatet.»   
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11) Nr. 7.2.8 oppheves. 

12) I nr. 7.2.9 «Rullende materiell med klasse A- og klasse B-system for togkontroll» skal annet ledd lyde: 

Klasse B-systemet skal også kunne innføres uavhengig (eller bevares uendret ved opprusting eller fornyelse) når 

det gjelder klasse B-systemer der eieren av det rullende materiellet ikke vurderer en STM som et rimelig 

økonomisk alternativ. Dersom det ikke benyttes en STM, skal imidlertid jernbaneforetaket tross manglende 

«håndtrykk» (= ETCS-systemets håndtering av overganger mellom klasse A og klasse B i utstyr montert langs 

sporet) likevel sikre riktig håndtering.» 

13) Nr. 7.2.10 oppheves. 

14) I nr. 7.5.2.1 «Kategori for hvert særtilfelle er angitt i tillegg 1 til vedlegg A» skal begrunnelsen for punkt 1, 3, 4, 5, 

6, 8, 11, 14 og 17 i tabellen lyde: 

a) for punkt 1: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

b) for punkt 3: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang» 

c) for punkt 4 og 5: «Eksisterende sporfeltutstyr» 

d) for punkt 6: «Eksisterende akseltellerutstyr» 

e) for punkt 8 for Tyskland: «Minste aksellast som er nødvendig for å aktivere visse sporfelt, er fastsatt i et krav 

fra EBA (Eisenbahn-Bundesamt), som er relevant på noen av de tidligere DR-hovedlinjene (Deutsche 

Reichsbahn) i Tyskland med sporfelt på 42 Hz og 100 Hz. Ingen fornyelse» 

f) for punkt 8 for Østerrike: «Minste aksellast som er nødvendig for å aktivere visse sporfelt, er fastsatt i et krav 

om sikker funksjon, som er relevant på noen hovedlinjer i Østerrike med sporfelt på 100 Hz. Ingen fornyelse» 

g) for punkt 11: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang med deteksjonssløyfer» 

h) for punkt 14: «Eksisterende sporfeltutstyr med lav spenning» 

i) for punkt 17: «Relevant på jernbanelinjer med planovergang» 

15) I vedlegg A gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6. Infrastrukturforvaltninger kan tillate mindre restriktive grenser.» 

ii) Nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2. Om avstanden bx 

Avstanden bx (figur 1) skal ikke overstige 4 200 mm, med mindre det rullende materiellet kjører 

bare på linjer der en bx på inntil 5 000 mm er tillatt. 

Rullende materiell med en bx på over 4 200 mm skal ikke kjøre på linjer der en bx på over 

4 200 mm ikke er tillatt. 

Dette skal angis i EF-verifiseringserklæringen for rullende materiell. 

På nybygde strekninger av linjer i kategori I skal togdeteksjonssystemet i delsystemet «styring, 

kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx på inntil 5 000 mm. 

På andre strekninger (på den ene side opprustede eller fornyede linjer i kategori I, på den annen 

side nye eller opprustede eller fornyede linjer i kategori II eller III) skal togdeteksjonssystemet i 

delsystemet «styring, kontroll og signal» gjøre det mulig å anvende rullende materiell med en bx 

på inntil 4 200 mm. Infrastrukturforvaltninger anbefales å prøve å tillate også rullende materiell 

med en bx på inntil 5 000 mm.» 

iii) Nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3. Særtilfelle for Østerrike, Tyskland og Belgia 

Aksellasten skal være minst 5 tonn på visse jernbanelinjer.»   
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iv) Nr. 6.5.5 skal lyde: 

«6.5.5. Særtilfelle for Nederland 

I tillegg til de allmenne kravene i tillegg 1 i vedlegg A kan ytterligere krav få anvendelse på 

lokomotiver og motorvognsett på sporfelt.» 

v) Nr. 8.2 skal lyde: 

«8.2. Bruk av elektriske/magnetiske bremser 

8.2.1. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser er tillatt bare til nødbremsing eller ved 

stillstand. Bruk av magnetiske bremser og virvelstrømbremser til nødbremsing kan være forbudt. 

8.2.2. Dersom det er tillatt, kan virvelstrømbremser og magnetiske bremser brukes til driftsbremsing. 

8.2.3. Særtilfelle for Tyskland 

Magnetisk brems og virvelstrømbrems er ikke tillatt på den første boggien på forreste kjøretøy 

med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.» 

b) I tillegg 2 skal avsnitt 5 lyde: 

«5. ALARMTYPER OG ALARMGRENSER 

HABD-en skal ha følgende alarmtyper: 

— overopphetingsalarm, 

— oppvarmingsalarm, 

— alarm ved temperaturforskjell eller annen alarmtype.» 

16) I vedlegg B gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet «BRUK AV VEDLEGG B» skal fjerde ledd lyde: 

«Jernbaneforetak som har behov for å montere ett eller flere av disse systemene på sine tog, skal henvende seg 

til den berørte medlemsstaten.» 

b) I avsnittet «Del 2: Radio» skal punktumet etter punkt 17 i indeksen lyde: 

«Disse systemene er for øyeblikket i bruk i medlemsstatene.» 

17) Vedlegg C oppheves. 

18) I vedlegg E gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet om modul SB (typeprøving), underavsnitt 3, femte ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-

en,» 

b) I avsnittet om modul SD (kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2, annet ledd, skal sjette strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 10 skal niende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.» 

c) I avsnittet om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5, annet ledd, skal tredje strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 10 skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

d) I avsnittet om modul SH2 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll), underavsnitt 10, skal 

åttende strekpunkt lyde:   
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«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.»  

e) I avsnittet om modul SG (verifisering av enkelteksemplar) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 3 annet ledd skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 8 skal åttende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger som spesifisert i TSI-en.» 

 ____________  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/207 

 

KOMMISJONSBESLUTNING 

av 23. juli 2012 

om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 

2008/232/EF og 2008/284/EF samt beslutning 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU,  

2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne 

[meddelt under nummer K(2012) 4985] 

(2012/464/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/ 

57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et 

europeisk jernbanebyrå(2) er det fastsatt at Det euro-

peiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal sikre at 

de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (heretter 

kalt «TSI-ene») tilpasses den tekniske utvikling, markeds-

utviklingen og de samfunnsmessige kravene, og skal 

framlegge forslag for Kommisjonen om de endringer i 

TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga 

Kommisjonen Byrået et rammemandat til å utøve visse 

former for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 

96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 

19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuro-

peiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). Ifølge 

det nevnte rammemandatet skulle Byrået revidere TSI-

ene for rullende materiell for høyhastighetstog, 

godsvogner, lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk, støy, infrastruktur, energi, styring, 

kontroll og signal, drift og trafikkstyring, telematikk-

programmer for godstrafikk og persontrafikk, sikkerhet i 

jernbanetunneler og tilgjengelighet for bevegelses-

hemmede personer. 

3) Den 31. mars 2011 utstedte Byrået en anbefaling om 

spesifikasjonen for infrastrukturregisteret, fram-

gangsmåten for å påvise nivået av samsvar med de 

grunnleggende parametrene i TSI-ene for eksisterende 

jernbanelinjer og etterfølgende endringer av TSI-ene 

(ERA/REC/04-2011/INT). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 14.8.2012,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 25. 

(1) EUT nr. L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

4) Den 9. juni 2011 avga komiteen nedsatt i samsvar med 

artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF en positiv 

uttalelse om utkastet til Kommisjonens gjennomførings-

beslutning om det europeiske registeret over godkjente 

typer jernbanekjøretøyer og om utkastet til Kommisjo-

nens gjennomføringsbeslutning om de felles spesifika-

sjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur. Etter 

vedtakelsen av de to kommisjonsrettsaktene basert på 

disse utkastene, nemlig Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de 

felles spesifikasjonene for registeret over jernbanein-

frastruktur(5) og Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det 

europeiske registeret over godkjente typer jernbane-

kjøretøyer(6), er det nødvendig å ajourføre de relevante 

TSI-ene for å sikre overordnet sammenheng. 

5) Tillegg A til de gjeldende TSI-ene for drift og 

trafikkstyring viser til versjon 1 av driftsreglene for det 

europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk 

(ERTMS), som ble utviklet på grunnlag av versjon 2.2.2 

av systemkravspesifikasjonen (SRS) for det europeiske 

togkontrollsystemet (ETCS). 

6) ETCS SRS har nådd en stabil versjon 2.3.0.d. Dette må 

avspeiles i TSI-ene for drift og trafikkstyring gjennom 

ajourførte driftsregler for ERTMS, for både jernbane-

systemet for konvensjonelle tog og jernbanesystemet for 

høyhastighetstog. 

7) Den 20. juli 2011 utstedte byrået en anbefaling om 

reviderte driftsregler og -prinsipper for ERTMS i TSI-

ene for drift og trafikkstyring for jernbanesystemet for 

konvensjonelle tog og jernbanesystemet for høy-

hastighetstog (ERA/REC/08-2011/INT-ERTMS). 

8) Den 8. september 2011 utstedte byrået en anbefaling om 

ytterligere endringer i TSI-ene for å korrigere feil og 

mangler (ERA/REC/07-2011/INT). 

9) Av praktiske årsaker er det ønskelig å endre en rekke 

TSI-er gjennom en enkelt kommisjonsbeslutning for å 

gjennomføre særlige korrigeringer og ajourføringer i de 

juridiske tekstene. Disse korrigeringene og ajourfø-

ringene skyldes ikke en samlet gjennomgang av TSI-ene 

eller en utvidelse av deres geografiske virkeområde. 

10) Følgende vedtak og beslutninger må derfor endres:  

  

(5) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(6) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 

2022/EØS/40/33 



Nr. 40/208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

— Kommisjonsvedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk-

evne som gjelder for delsystemet «Rullende 

materiell — godsvogner» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(1) 

— Kommisjonsvedtak 2008/163/EF av  

20. desember 2007 om den tekniske spesifika-

sjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog og 

høyhastighetstog(2) 

— Kommisjonsvedtak 2008/164/EF av  

21. desember 2007 om den tekniske spesifika-

sjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

«bevegelseshemmede personer» i det transeuro-

peiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og 

høyhastighetstog(3) 

— Kommisjonsvedtak 2008/217/EF av  

20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon 

for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«infrastruktur» i det transeuropeiske jernbane-

system for høyhastighetstog(4) 

— Kommisjonsvedtak 2008/231/EF av  

1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for 

høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i råds-

direktiv 96/48/EF, og om oppheving av kommi-

sjonsvedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002(5) 

— Kommisjonsvedtak 2008/232/EF av  

21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«rullende materiell» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog(6) 

— Kommisjonsvedtak 2008/284/EF av  

6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«energi» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for høyhastighetstog(7) 

— Kommisjonsbeslutning 2011/229/EU av  

4. april 2011 om tekniske spesifikasjoner for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemet 

«Rullende materiell — støy» i det transeur-

opeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(8) 

— Kommisjonsbeslutning 2011/274/EU av  

26. april 2011 om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne for delsystemet «Energi» i 

det transeuropeiske jernbanesystem for konven-

sjonelle tog(9) 

  

(1) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 1. 

(3) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 72. 

(4) EUT L 77 av 19.3.2008, s. 1. 

(5) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 1. 

(6) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132. 

(7) EUT L 104 av 14.4.2008, s. 1. 

(8) EUT L 99 av 13.4.2011, s. 1. 

(9) EUT L 126 av 14.5.2011, s. 1. 

— Kommisjonsbeslutning 2011/275/EU av  

26. april 2011 om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne for delsystemet «Infras-

truktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog(10) 

— Kommisjonsbeslutning 2011/291/EU av  

26. april 2011 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Rullende materiell — lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk» i det transeur-

opeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(11) 

— Kommisjonsbeslutning 2011/314/EU av  

12. mai 2011 om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(12) 

(11)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2006/861/EF endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til vedtak 2008/163/EF endres i samsvar med 

vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Vedlegget til vedtak 2008/164/EF endres i samsvar med 

vedlegg III til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Vedlegget til vedtak 2008/217/EF endres i samsvar med 

vedlegg IV til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Vedlegget til vedtak 2008/231/EF endres i samsvar med 

vedlegg V til denne beslutning. 

Artikkel 6 

Vedlegget til vedtak 2008/232/EF endres i samsvar med 

vedlegg VI til denne beslutning. 

Artikkel 7 

Vedlegget til vedtak 2008/284/EF endres i samsvar med 

vedlegg VII til denne beslutning. 

Artikkel 8 

Vedlegget til beslutning 2011/229/EU endres i samsvar med 

vedlegg VIII til denne beslutning. 

Artikkel 9 

Vedlegget til beslutning 2011/274/EU endres i samsvar med 

vedlegg IX til denne beslutning.  

  

(10) EUT L 126 av 14.5.2011, s. 53. 

(11) EUT L 139 av 26.5.2011, s. 1. 

(12) EUT L 144 av 31.5.2011, s. 1. 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/209 

 

Artikkel 10 

Vedlegget til beslutning 2011/275/EU endres i samsvar med 

vedlegg X til denne beslutning. 

Artikkel 11 

Vedlegget til beslutning 2011/291/EU endres i samsvar med 

vedlegg XI til denne beslutning. 

Artikkel 12 

Vedlegget til beslutning 2011/314/EU endres i samsvar med 

vedlegg XII til denne beslutning. 

Artikkel 13 

Denne beslutning får anvendelse fra 24. januar 2013. 

Artikkel 14 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 
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VEDLEGG I 

I vedlegget til vedtak 2006/861/EF (WAG TSI) gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 3.4.3 «TEKNISK KOMPATIBILITET» utgår sjette ledd 10. strekpunkt. 

2) Nr. 4.2.3.2 skal lyde: 

«4.2.3.2. Statisk aksellast, masse per lengdeenhet og akselavstandens geometriske egenskaper 

Den tillatte nyttelasten som en vogn kan transportere, for jernbanelinjer inntil 25 t, skal bestemmes 

ved anvendelse av nr. 6.1 og 6.2 i EN 15528:2008. For egenskaper ved togdeteksjonssystemene 

innføres ytterligere krav til vognene (se TSI-en for styring, kontroll og signal, vedlegg A, tillegg 1).» 

3) I nr. 4.2.4.1.2.2 «Bremsevirkningselementer», underpunktet «Bremseprosent», skal annet ledd lyde: 

«Metoden for å bestemme bremsemasse/bremseprosent skal fortsatt kunne brukes ved siden av metoden med 

retardasjonsprofiler, og produsenten skal opplyse om disse verdiene.» 

4) I nr. 4.2.4.1.2.8 «Parkeringsbrems» skal 11. ledd lyde: 

«Parkeringsbremsens minste bremsevirkning, uten vindpåvirkning, skal bestemmes ved hjelp av beregninger som 

definert i punkt 6 i EN 14531-6:2009. Parkeringsbremsens minste bremsevirkning skal avmerkes på enheten. 

Merkingen skal være i samsvar med EN 15877-1:2010 (punkt 4.5.25).» 

5) I nr. 4.2.6.1.1 «Allment» oppheves tredje ledd. 

6) I nr. 4.2.8 «VEDLIKEHOLD: VEDLIKEHOLDSPLAN» oppheves femte ledd. 

7) I nr. 4.2.8.1.2 «Håndtering av vedlikeholdsplan» utgår første strekpunkt. 

8) Nr. 4.3.2.1 skal lyde: 

«4.3.2.1. Statisk aksellast, masse per lengdeenhet og akselavstandens geometriske egenskaper (nr. 4.2.3.2) 

I avsnitt 4.2.3.2 i denne TSI-en spesifiseres massen per lengdeenhet og akselavstandens geometriske 

egenskaper, herunder kravene innført for vogner (se TSI-en "Styring, kontroll og signal", vedlegg A, 

tillegg 1) for egenskaper ved togdeteksjonssystemene.» 

9) I nr. 4.3.3.9 «Miljøforhold» skal første ledd lyde: 

«Ved overskridelse av en grenseverdi for klimatiske forhold som angitt i nr. 4.2.6.1.2 i denne TSI-en foreligger 

det driftsforstyrrelser. Det skal da tas høyde for driftsbegrensninger, og jernbaneforetaket eller lokomotivføreren 

skal underrettes.» 

10) Tittelen på nr. 4.3.5.4 skal lyde: 

«4.3.5.4. Statisk aksellast, masse per lengdeenhet og akselavstandens geometriske egenskaper» 

11) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. INFRASTRUKTURREGISTERET OG DET EUROPEISKE REGISTER OVER GODKJENTE KJØRETØY-

TYPER 

Dataene som skal oppgis for registeret som fastsatt i artikkel 34 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt 

i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret 

over godkjente typer jernbanekjøretøyer(*).» 

  

(*) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 

12) Nr. 7.6.5 skal lyde: 

«7.6.5.  Selv om en vogn er blitt godkjent for ibruktaking, er det nødvendig å sikre at den er i drift på kompatible 

infrastrukturer.» 

13) I vedlegg C, avsnitt C.4 «KONSTRUKSJONSPROFIL GA, GB OG GC», skal annet ledd lyde:  
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«Last og vogner som overholder de utvidede lasteprofilene GA, GB eller GC, skal tillates bare på jernbanelinjer 

som er utvidet til disse lasteprofilene. Alle GA-, GB- og GC-bevegelser på jernbanelinjer som ikke er utvidet til 

disse lasteprofilene, skal behandles som særlige forsendelser.» 

14) Vedlegg D oppheves. 

15) Vedlegg H oppheves. 

16) I vedlegg I skal figur I.5 lyde: « 

 

Figur I.5» 

17) I tabell P.3 i vedlegg P gjøres følgende endringer: 

a) I fjerde rad fra toppen av tabellen («Overbelastning med høyt trykk til et bremseledningstrykk på 6 bar etter 

en fullstendig driftsbremsing skal ikke forårsake aktivering av bremsene dersom dette trykket opprettholdes 

i:») skal teksten i siste kolonne «Grenseverdi» lyde: 

«Passasjerinnstilling: Inntil 10 sekunder 

Godsinnstilling: Inntil 40 sekunder» 

b) I sjette rad fra toppen av tabellen («Løsetid for et tog etter full oppbremsing») skal teksten i siste kolonne 

«Grenseverdi» lyde: 

«Passasjerinnstilling: Inntil 25 sekunder 

Godsinnstilling: Inntil 60 sekunder» 

18) I tabell Q.1 i vedlegg Q gjøres følgende endringer: 

a) I femte rad fra bunnen «Bremsebelegg og -skive» skal teksten i femte kolonne «Driftserfaring (modul V)» 

lyde: 

«12 måneder» 

b) I fjerde rad fra bunnen «Bremseklosser» skal teksten i femte kolonne «Driftserfaring (modul V)» lyde: 

«12 måneder» 

19) I vedlegg T, avsnitt T.1.1 «Innledning», skal første avsnitt lyde: 

«Det kan kjøres med følgende lasteprofiler for godsvogner på jernbanelinjene i Storbritannia: W6, W7, W8 og 

W9. Lasteprofilene beskrives nedenfor i avsnitt A –W6, avsnitt B — prøveberegning, avsnitt C — W7 og W8, 

avsnitt D — W9. Anvendelsen av disse lasteprofilene er begrenset til kjøretøyer med minst mulig tverrgående 

opphengsbevegelse og svai. Kjøretøyer med mykt tverrgående oppheng og/eller stor svai skal evalueres dynamisk 

i samsvar med meddelte nasjonale standarder.» 
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20) I avsnitt V.2 i vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«For godsvogner som kjører i Det forente kongerike, beregnes ekvivalent bremsekraft og eventuelt 

bremsekraftfaktorer. For godsvogner som kjører i andre medlemsstater enn Det forente kongerike, beregnes 

bremsevekten/bremseprosenten. For godsvogner som skal kjøre i Det forente kongerike og andre 

medlemsstater, beregnes både den ekvivalent bremsekraft/bremsekraftfaktorer og bremsevekt/ 

bremseprosent.» 

b) I underkapittelet «Beregning av bremsekraftdata» oppheves punkt ii). 

21) I vedlegg AA gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnittet om modul SD gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd utgår sjette strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 utgår ordene «og særlig følgende:» og niende strekpunkt utgår. 

b)  I avsnittet om modul SF (Produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd utgår tredje strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 utgår annet strekpunkt. 

c)  I avsnittet om modul SH2 (Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll), underavsnitt 10, utgår 

åttende strekpunkt. 

22) I vedlegg FF gjøres følgende endringer: 

a) I tabell FF 2.1 gjøres følgende endringer: 

i) Merknad g) skal lyde: 

«g)  Standardfunksjoner inntil et største bremsesylindervolum eller kontrollvolum (dummyvolum) på 

14 l.» 

ii) Merknad k) skal lyde: 

«k) SW 4/3 — med C3W avstengingsventil, fylling av styre- og reservebeholdere må ta nesten like 

lang tid.» 

b) I tabell FF 2.2 gjøres følgende endringer: 

i) I niende rad fra bunnen «Oerlikon/ESH 100» skal teksten i siste kolonne «Trykkluftbrems» lyde: 

«G/P-brems med ikke-universalbevegelse der tilsluttet bremsesylinder eller forhåndsinnstilte volumer 

er opptil 14 liter.» 

ii) Merknad b) skal lyde: 

«b)  SW 4C — kontrollert fylling av styreluftbeholderen med vern mot overbelastning når bremsene 

løses.» 

iii) Merknad d) skal lyde: 

«d)  Styreventilens spjeld bør gradvis tilpasses kjøretøyets reservebeholdervolumer.» 

c) I tabell FF 3 skal fjerde og femte rad fra bunnen lyde: 

«DAKO Lastproporsjonal ventil SL1 eller SL2 DAKO-DSS 

DAKO Lastproporsjonal ventil SL1 eller SL2 DAKO-DS» 

d) I tabell FF 8 skal sjette rad (PKP) lyde: 

«CNTK Warszawa» 

23) Vedlegg KK oppheves. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til vedtak 2008/163/EF (SRT TSI) gjøres følgende endringer: 

1) Tittelen «UTKAST TIL TEKNISK SPESIFIKASJON FOR SAMTRAFIKKEVNE» skal lyde: 

«TEKNISK SPESIFIKASJON FOR SAMTRAFIKKEVNE». 

2) I nr. 4.2.4.1 «Varmgangsdetektorer» skal annet ledd lyde: 

«Infrastrukturforvaltningen skal angi varmgangsdetektorene og deres plassering langs sporet. Jernbaneforetaket 

skal ta med informasjon om dette i strekningsboken.» 

3) Nr. 4.2.5.9 skal lyde: 

«4.2.5.9. Nødbelysningssystem i toget 

Bestemmelsene i nr. 4.2.7.13 «Nødbelysning» i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell for 

passasjertrafikk til konvensjonelle tog, bortsett fra at nødbelysningen må fortsette å virke i 90 minutter 

etter at hovedstrømforsyningen er brutt. 

4) I nr. 4.3.2 «Grensesnitt mot delsystemet "Infrastruktur"» skal overskriften i den første kolonnen i tabellen lyde: 

«SRT TSI». 

5) Nr. 4.3.2.1 skal lyde: 

«4.3.2.1. Rømningsgangbaner 

Definisjonen av rømningsgangbaner er gitt i nr. 4.2.2.7 i denne TSI-en.» 

6) I nr. 4.3.3 «Grensesnitt mot delsystemet "Energi"» skal overskriften i den første kolonnen i tabellen lyde: «SRT 

TSI». 

7) I nr. 4.3.4 «Grensesnitt mot delsystemet "Styring, kontroll og signal"» skal overskriften i den første kolonnen i 

tabellen lyde: «SRT TSI». 

8) I nr. 4.3.5 «Grensesnitt mot delsystemet "Drift og trafikkstyring"» skal overskriften i den første kolonnen i 

tabellen lyde: «SRT TSI». 

9) I nr. 4.3.6 «Grensesnitt mot delsystemet "Rullende materiell"» gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften i den første kolonnen i tabellen skal lyde: «SRT TSI». 

b) Rad 9 og 10 i tabellen skal lyde: 

«4.2.5.9 Nødbelysningssystem i toget 4.2.7.12  

4.2.5.10 Avstenging av klimaanlegg i toget 4.2.7.11.1»  

10) I nr. 4.3.7 «Grensesnitt mot delsystemet "bevegelseshemmede personer"» skal overskriften i den første kolonnen 

i tabellen lyde: «SRT TSI». 

11) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. Infrastrukturregisteret og det europeiske register over godkjente kjøretøytyper 

Dataene som skal oppgis for registrene fastsatt i artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av  

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**) og 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret 

over godkjente typer jernbanekjøretøyer(***). 

  

(*) EUT nr. L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 

(***) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

12) I nr. 6.2.1 «Samsvarsvurdering (generell)» endres «CR SRT TSI» til «SRT TSI». 

13) Vedlegg A oppheves.  
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14) Vedlegg B oppheves. 

15) I vedlegg F gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt F.3.1 om modul SB (typeprøving), underavsnitt 3, sjette ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, herunder alle opplysninger som spesifisert i 

TSI-en.» 

b) I avsnitt F.3.2 om modul SD (system for kvalitetsstyring av produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.1 tredje ledd skal sjette strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en.» 

ii) I underavsnitt 10 skal niende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en.» 

c) I avsnitt F.3.3 om modul SF (produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd skal tredje strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en.» 

ii) I underavsnitt 10 skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en.» 

d) I avsnitt F.3.4 om modul SG (verifisering av enkelteksemplarer) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 3 annet ledd skal annet strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en.» 

ii) I underavsnitt 8 skal åttende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en.» 

e) I avsnitt F.3.5 om modul SH2 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med konstruksjonskontroll) gjøres 

følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd skal sjuende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret eller det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer, herunder 

alle opplysninger angitt i TSI-en,» 

ii) I underavsnitt 10 skal åttende strekpunkt lyde: 

«— infrastrukturregisteret, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegget til vedtak 2008/164/EF (TSI-en «Bevegelseshemmede personer)» gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 4.1.2.18.1 skal lyde: 

«4.1.2.18.1.  Perronghøyde 

For perronger på jernbanenettet for høyhastighetstog der det er meningen at tog som er i samsvar 

med TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog (HS INS TSI), skal stoppe under normal 

kommersiell drift, er verdiene fastsatt i HS INS TSI (nr. 4.2.20.4). 

For perronger på jernbanenettet for høyhastighetstog der ingen tog som er i samsvar med TSI-en 

for rullende materiell for høyhastighetstog, er ment å stoppe under normal kommersiell drift, og 

for perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog er to nominelle verdier tillatt for 

perronghøyde: 550 mm og 760 mm over kjøreflaten. Toleransene for disse målene skal ligge 

innenfor –35 mm/+ 0 mm. 

For perronger på jernbanenettet for konvensjonelle tog der sporveier (f.eks. Stadtbahn eller Tram-

Train) er ment å stoppe, tillates en nominell høyde for perrongen på mellom 300 mm og 380 mm. 

Toleransene for disse målene skal ligge innenfor +/–20 mm. 

I kurver med en radius på mindre enn 500 m kan perronghøyden være større eller mindre enn de 

som er spesifisert, forutsatt at kjøretøyets første anvendbare trinn er i samsvar med figur 11 i 

avsnitt 4.2.2.12.1.» 

2) I nr. 4.2.2.2.2.1 «Prioriterte seter. Allment» erstattes figur 3 med følgende figur: « 

 

Figur 3» 

3) I nr. 7.3.2. «Rullende materiell» skal tredje ledd lyde: 

«Denne TSI-en får ikke anvendelse på rullende materiell som fornyes eller opprustes i henhold til en kontrakt 

som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre på den datoen da denne TSI-en trer i 

kraft.» 
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4) I vedlegg N «Skilting for bevegelseshemmede personer» erstattes figur 1 med følgende figur: « 

« 

Figur 1» 
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VEDLEGG IV 

I vedlegget til vedtak 2008/217/EF (TSI-en for infrastruktur for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 2.1 «Definisjon av infrastrukturområdet» skal annet ledd lyde: 

«Det strukturelle delsystemet "Infrastruktur for det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog" 

omfatter sporene og sporvekslene og skinnekryssene til jernbanelinjene for høyhastighetstog innenfor 

virkeområdet fastsatt i kapittel 1.» 

2) I nr. 4.2.1 «Generelle bestemmelser» skal niende ledd lyde: 

«Ytelsesnivåene for høyhastighetstog kan økes ved å innføre særskilte systemer, som for eksempel 

krengeteknikk. Særskilte vilkår er tillatt for kjøring av slike tog, forutsatt at de ikke fører til innskrenkninger for 

høyhastighetstog som ikke er utstyrt med krengesystemer.» 

3) I nr. 4.2.3 «Minste frittromsprofil for infrastrukturen» oppheves tredje ledd. 

4) I nr. 4.2.8.1 «Manglende overhøyde på frie linjer og på hovedspor i sporveksler og skinnekryss» utgår merknad 

a). 

5) I nr. 4.2.9.2 «Dimensjonerende verdier» gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Dimensjonerende verdier for sporvidde, skinnehodeprofil og skinnehelling for frie linjer skal velges med 

sikte på å sikre at grenseverdiene for ekvivalent konisitet fastsatt i tabellen ikke overskrides når følgende 

hjulsett modelleres til å kjøre over de prosjekterte sporforholdene (simulert ved beregning i henhold til EN 

15302:2008 + A1:2010): 

— S 1002 som definert i EN 13715:2006 + A1:2010 med SR = 1 420 mm 

— S 1002 som definert i EN 13715:2006 + A1:2010 med SR = 1 426 mm 

— GV 1/40 som definert i EN 13715:2006 + A1:2010 med SR = 1 420 mm 

— GV 1/40 som definert i EN 13715:2006 + A1:2010 med SR = 1 426 mm» 

b) Tabell 1 skal lyde: 

«Hastighetsintervall (km/t) Grenseverdier for ekvivalent konisitet 

v ≤ 160 Vurdering ikke påkrevd 

160 < v ≤ 280 0,20 

v > 280 0,10» 

6) I nr. 4.2.9.3.1 «Minsteverdier for gjennomsnittlig sporvidde» skal tabellen lyde: 

«Hastighetsintervall (km/t) Minsteverdi for gjennomsnittlig sporvidde (mm) over 100 m i drift 

v ≤ 200 1 430 

200 < v ≤ 230 1 432 

230 < v ≤ 250 1 433 

v > 250 1 434» 

7) I nr. 4.2.11 «Skinnehelling», punkt a) «Fri linje», skal annet ledd lyde: 

«Skinnehellingen for en gitt strekning skal velges i området mellom 1/20 og 1/40.» 

8) I nr. 4.2.13.1 «Jernbanelinjer i gruppe I» oppheves siste ledd i underavsnittet «Belastninger i lengderetningen». 
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9) Nr. 4.2.14.1 skal lyde: 

«4.2.14.1. Vertikale belastninger 

Konstruksjonene skal utformes slik at de støtter vertikale belastninger i samsvar med følgende 

lastmodeller, definert i EN 1991-2:2003: 

a) Lastmodell 71, som fastsatt i NS-EN 1991-2:2003, punkt 6.3.2(2)P. 

b) Lastmodell SW/0 for sammenhengende broer, som fastsatt i NS-EN 1991-2:2003, punkt 

6.3.3(3)P. 

Lastmodellene skal multipliseres med faktoren alfa (α), som fastsatt i NS-EN 1991-2:2003, punkt 

6.3.2(3)P og 6.3.3(5)P. Verdien av α skal være lik eller større enn 1. 

Lastvirkningene fra lastmodellene skal økes med den dynamiske faktoren phi (Φ), som fastsatt i NS-

EN 1991-2:2003, punkt 6.4.3(1)P og 6.4.5.2(2). 

Den største vertikale utbøyningen for et brodekk skal ikke overstige verdiene fastsatt i punkt 

A2.4.4.2.3(1) i vedlegg A2 i EN 1990:2002 + EN 1990:2002/A1:2005.» 

10) I nr. 4.2.14.2 «Dynamisk analyse» skal tredje ledd lyde: 

«De største tillatte dimensjonerende toppverdiene for brodekkaksellerasjon langs jernbanesporet skal ikke 

overstige verdiene fastsatt i nr. A2.4.4.2.1 nr. P i vedlegg A2 i EN 1990:2002 + EN 1990:2002/A1:2005. Ved 

prosjekteringen av broene skal det tas hensyn til de gunstigste virkningene av enten de vertikale lastene spesifisert 

i nr. 4.2.14.1 eller lastmodellen HSLM, i samsvar med EN 1991-2:2003 punkt 6.4.6.5(3).» 

11) Nr. 4.2.14.4 skal lyde: 

«4.2.14.4. Slingrekrefter 

Det skal tas hensyn til slingrekreftene under prosjekteringen av konstruksjonene, som fastsatt i NS-

EN 1991-2:2003 punkt 6.5.2(2)P og (3). Den skal anvendes på rette spor og på sporkurver.» 

12) I nr. 4.2.14.5 «Akselerasjons- og bremsekrefter (belastninger i lengderetningen)» skal første ledd lyde: 

Det skal tas hensyn til akselerasjons- og bremsekreftene under prosjekteringen av konstruksjonene, som fastsatt i 

NS-EN 1991-2:2003 punkt 6.5.3(2)P, (4), (5) og (6). Når det gjelder retningen på akselerasjons- og 

bremsekreftene, skal det tas hensyn til de tillatte kjøreretningene på hvert spor.» 

13) I nr. 4.2.18 «Elektriske kjennetegn» oppheves annet ledd. 

14) I nr. 4.2.23.1 «Sideplass langs sporene» skal annet ledd lyde: 

«På jernbanelinjer i kategori II og III skal det sørges for en tilsvarende sideplass på alle steder der denne 

bestemmelsen er praktisk anvendbar. Dersom plass ikke kan oppnås, skal jernbaneforetaket underrettes om denne 

særskilte situasjonen.» 

15) I nr. 4.7 «Helse- og sikkerhetsvilkår» skal tredje ledd lyde: 

«Personale som arbeider med vedlikehold av delsystemet "Infrastruktur for høyhastighetstog", skal ha på seg 

reflekterende klær med CE-merket når de arbeider i nærheten av sporet.» 

16) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. Infrastrukturregisteret og det europeiske register over godkjente kjøretøytyper 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av  

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**).» 

  

(*) EUT nr. L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 
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17) I nr. 5.3.1.1 «Skinnehodeprofil» skal punkt a) og b) lyde: 

«a) Frie linjer 

Skinnehodeprofilen skal velges innenfor området fastsatt i EN 13674-1:2011 vedlegg A. 

b) Sporveksler og skinnekryss 

Skinnehodeprofilen skal velges innenfor området fastsatt i vedlegg A i EN 13674-1:2011 og i vedlegg A i 

EN 13674-2:2006 + A1:2010.» 

18) Nr. 5.3.1.3 skal lyde: 

«5.3.1.3. Stålkvalitet 

a) Frie linjer 

Skinnens stålkvalitet skal være i samsvar med EN 13674-1:2011 kapittel 5. 

b) Sporveksler og skinnekryss 

Skinnens stålkvalitet skal være i samsvar med EN 13674-2:2006 + A1:2010 kapittel 5.» 

19) I nr. 5.3.2 «Skinnens festesystemer» oppheves punkt d). 

20) I nr. 6.1.6.2 «Vurdering av festesystem» utgår annet strekpunkt. 

21) I nr. 7.3.5 «Særtrekk ved det finske jernbanenettet» skal tabellen i underavsnittet «Ekvivalent konisitet» lyde: 

Hastighetsintervall (km/t) Minsteverdi for gjennomsnittlig sporvidde over 100 m (mm) 

v ≤ 160 Vurdering ikke påkrevd 

160 < v ≤ 200 1 519 

200 < v ≤ 230 1 521 

230 < v ≤ 250 1 522 

v > 250 1 523 

22) I nr. 7.3.6.2, avsnittet «Plattformer (avsnitt 4.2.20)», underavsnittet «Minste plattformlengde», oppheves annet 

ledd. 

23) I vedlegg A gjøres følgende endringer: 

a) I tabell A1 utgår rad «5.3.2.d Elektrisk motstand». 

b) I tabell A2 utgår rad «4.2.18 Elektriske kjennetegn». 

24) I tabell B1 i vedlegg B1 utgår rad «4.2.18 Elektriske kjennetegn». 

25) I vedlegg C endres kapitteltittelen «Modul A: Intern designkontroll med produksjonsverifisering» til «Modul A1: 

Intern designkontroll med produktverifisering.» 

26) Vedlegg D oppheves. 

27) Vedlegg F oppheves. 

28) I vedlegg H utgår fjerde linje. 
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VEDLEGG V 

Vedlegg A til vedlegget til vedtak 2008/231/EF (TSI-en for drift og trafikkstyring for høyhastighetstog, HS OPE TSI) 

skal lyde: 

«VEDLEGG A 

DRIFTSREGLER FOR ERTMS 

Driftsreglene for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er spesifisert i det tekniske dokumentet "ERTMS operational 

principles and rules — version 2", offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu).» 
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VEDLEGG VI 

I vedlegget til vedtak 2008/232/EF (TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog, HS RST TSI) gjøres følgende 

endringer: 

1) I nr. 3.4.3 «Teknisk kompatibilitet», underavsnittet «Grunnleggende krav 2.4.3 tredje ledd», oppheves  

18. strekpunkt i annet ledd. 

2) I avsnitt 3.7 «Elementer i delsystemet "Rullende materiell" med hensyn til de grunnleggende kravene» utgår den 

siste raden «Infrastrukturregister og register over rullende materiell» i tabellen. 

3) I avsnitt 4.1 «Innledning» skal tredje ledd lyde: 

«De felles kjennetegnene for delsystemet "Rullende materiell" er definert i avsnitt 4 i denne TSI-en.» 

4) I nr. 4.2.2.5 oppheves annet ledd. 

5) I nr. 4.2.3.1 skal tredje ledd lyde: 

«Typeprøvings- eller designkontrollsertifikatet for «EF»-verifisering av det rullende materiellet skal angi den 

vurderte lasteprofilen.» 

6) I nr. 4.2.3.3.2.1 «Tog av klasse 1» skal sjuende ledd lyde: 

«Når det for kjøretøyer med uavhengig roterende hjul ikke er mulig å hindre falske alarmer ved hjelp av 

togidentifikasjonsnummeret, skal det gis prioritet til deteksjonssystemet om bord, forutsatt at alle hjullagrene 

overvåkes.» 

7) I nr. 4.2.3.3.2.3.2 «Funksjonskrav for kjøretøyet» skal tredje ledd lyde: 

«Som alternativ til dette kravet om utløsningsnivåer for alarmer er det tillatt ved gjensidig avtale mellom 

infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket å identifisere tog ved hjelp av togidentifikasjonssystemer og å 

bruke særskilte avtalte alarmutløsningsnivåer som er forskjellig fra de ovennevnte nivåene.» 

8) I nr. 4.2.3.4.3 «Grenseverdier for sporlaster», punkt b) «Belastninger i lengderetningen», skal fjerde ledd lyde: 

«tilfelle 2: For andre bremsetilfeller, som f.eks. normal driftsbremsing for hastighetsreduksjon eller ikke-gjentatt 

bremsing til toget stanser, eller gjentatt bremsing for hastighetskontroll, skal bremsebruken og den største tillatte 

bremsekraften fastsettes av infrastrukturforvaltningen for hver jernbanelinje som er berørt. Eventuelle 

begrensninger på bremsekraften definert i nr. 4.2.4.5 skal begrunnes og tas hensyn til i driftsreglene.» 

9) I nr. 4.2.3.4.5 «Utforming for kjøretøystabilitet» skal tredje ledd lyde: 

«Verdiintervallet for hastighet og konisitet som kjøretøyet er konstruert for, skal være stabilt og skal spesifiseres 

og sertifiseres.» 

10) I nr. 4.2.3.4.7 «Dimensjonerende verdier for hjulprofiler» i tabell 4 skal teksten i kolonnen «Skinnehodeprofil» 

for radene «Prøvingsforhold nr.» 5 og 6 lyde: 

«skinneavsnitt 60 E 2 definert i EN 13674-1:2003/A1:2007» 

11) Nr. 4.2.3.7 skal lyde: 

«4.2.3.7. Minste kurveradius 

Denne parameteren er et grensesnitt mot delsystemet "Infrastruktur for høyhastighetstog" ved at de 

minste krumningene som det skal tas hensyn til, er definert på den ene side for sporene for 

høyhastighetstog (basert på manglende overhøyde) og på den annen side for hensettingssporene. Det 

skal vises til nr. 4.2.6 og 4.2.24.3 i TSI-en "Infrastruktur for høyhastighetstog 2006".» 

12) I nr. 4.2.4.5 «Virvelstrømsporbremser», annet ledd, skal første strekpunkt lyde: 

«— For nødbremsing på alle jernbanelinjer unntatt særskilte forbindelseslinjer.» 

13) I nr. 4.2.4.5 «Virvelstrømsporbremser», annet ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— For full eller normal driftsbremsing på linjeavsnittene dersom infrastrukturforvaltningen tillater det.» 



Nr. 40/222 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

14) Nr. 4.2.6.1 skal lyde: 

«4.2.6.1. Miljøforhold 

Det rullende materiellet og alle dets bestanddeler skal oppfylle kravene i denne TSI-en innenfor 

klimasonene T1, T2 eller T3, som spesifisert i EN50125-1:1999, som det er ment å kjøre i.» 

15) I nr. 4.2.6.2.2 «Aerodynamiske belastninger på passasjerer på en plattform», underavsnittet «Prøvingsforhold», 

skal annet ledd lyde: 

«Dersom vurderingen er vellykket for en plattformhøyde på 240 mm eller lavere, skal toget anses som godkjent 

for alle jernbanelinjer.» 

16) I nr. 4.2.7.2.2 «Tiltak for å hindre brann» skal tredje ledd lyde: 

«Samsvarskravene er beskrevet i nr. 7.1.7.» 

17) I nr. 4.2.7.4.2.1 «Signalhorn — Generelt» tilføyes følgende tekst etter punkt d): 

«eller 

e) To varselhorn som aktiveres hver for seg. Varselhorntonenes grunnfrekvenser skal være: 

høy tone: 660 Hz ± 30 Hz 

lav tone: 370 Hz ± 20 Hz» 

18) I nr. 4.2.7.4.2.5 «Signalhorn — Krav til samtrafikkomponenter» tilføyes følgende tekst: 

«eller 

660 Hz ± 30 Hz» 

19) I nr. 4.2.8.3.6.1 «Kontaktkraft for strømavtaker», punkt b) «Justering av gjennomsnittlig kontaktkraft for 

strømavtaker og innarbeiding i delsystemet for rullende materiell», oppheves femte ledd. 

20) I nr. 4.2.10.1 «Ansvar» oppheves femte ledd. 

21) I nr. 4.2.10.2.2 «Vedlikeholdsdokumentasjon», første ledd, skal fjerde strekpunkt lyde: 

«Relevante grenseverdier for sikkerhet/samtrafikkevne: I dette dokumentet skal de målbare grenseverdiene som 

ikke skal overskrides under drift (herunder redusert drift), angis for de komponentene eller delene som er 

relevante for sikkerhet/samtrafikkevne i henhold til denne TSI-en.» 

22) I nr. 4.2.10.3 «Administrasjon av vedlikeholdsdokumentasjon», fjerde ledd, utgår første strekpunkt. 

23) I punkt 4.2.10.4 «Administrasjon av vedlikeholdsinformasjon» utgår første strekpunkt. 

24) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. Infrastrukturregisteret og det europeiske register over godkjente kjøretøytyper 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av  

4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(**). 

  

(*) EUT nr. L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

25) Nr. 7.1.3 skal lyde: 

«7.1.3. Nybygget rullende materiell av en eksisterende konstruksjon som ikke er sertifisert i henhold til den 

tidligere versjonen (2002) av TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog 

For nybygget rullende materiell av en eksisterende konstruksjon av rullende materiell i klasse 2 som 

ikke var omfattet av virkeområdet for den tidligere versjonen (2002) av TSI-en for rullende materiell 

for høyhastighetstog, kan det, i en overgangsperiode på 4 år med virkning fra tidspunktet for 

anvendelse av denne TSI-en (dvs. 1. september 2008), er det tillatt å godkjenne ibruktaking av slikt 

rullende materiell uten anvendelse av den eksisterende TSI-en "Rullende materiell for 

høyhastighetstog". I så fall får de meldte nasjonale reglene anvendelse. Etter at overgangsperioden på 

4 år er utløpt, skal det gjennomføres en samsvarsvurdering i samsvar med den eksisterende TSI-en 

for rullende materiell for høyhastighetstog for å gjøre det mulig å sette det aktuelle nybygde rullende 

materiellet i drift. 
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En eksisterende konstruksjon som nevnt i nr. 7.1.2 og 7.1.3 er en særskilt konstruksjon som allerede 

er blitt brukt til å produsere en type rullende materiell, og som allerede er blitt godkjent satt i drift i 

en medlemsstat før tidspunktet for anvendelse av den eksisterende TSI-en.» 

26) Nr. 7.1.8.2 skal lyde: 

«7.1.8.2.  Framtidige avtaler 

Ved eventuelle framtidige avtaler eller endring av eksisterende avtaler, særlig dem som omfatter kjøp 

av rullende materiell med en utforming som ikke er sertifisert i samsvar med TSI-ene, skal det tas 

hensyn til Den europeiske unions regelverk og til denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen om slike avtaler/endringer. Den samme framgangsmåten som fastsatt i nr. 7.1.8.1 får 

da anvendelse.» 

27) I nr. 7.3.2.7 «Varmgangsdetektorer for tog i klasse 2 [nr. 4.2.3.3.2.3]» skal underavsnittet «Funksjonskrav for 

kjøretøyet» lyde: 

«Funksjonskrav for kjøretøyet 

Det kreves en gjensidig avtale mellom infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket for å identifisere tog ved 

hjelp av togidentifikasjonssystemer og bruk av særskilte alarmutløsningsnivåer.» 

28) I nr. 7.3.2.10 «Største toglengde [4.2.3.5]» skal underavsnitt «Særtilfelle for Storbritannia» lyde: 

«Særtilfelle for Storbritannia 

Kategori «P» - permanent 

TSI-en for infrastruktur for høyhastighetstog fra 2006 inneholder et særtilfelle for det britiske jernbanenettet som 

krever at plattformer på opprustede jernbanelinjer skal ha en nyttelengde på minst 300 m. Lengden på 

høyhastighetstog som skal trafikkere det britiske jernbanenettet, skal være forenlig med lengden av de 

plattformene de er ment å stoppe ved.» 

29) I nr. 7.3.2.19 «Strømavtaker [4.2.8.3.6]» skal underavsnitt «Særtilfelle for tog som kjører på jernbanenettet i 

Storbritannia» lyde: 

«Særtilfelle for tog som kjører på jernbanenettet i Storbritannia 

Kategori «P» - permanent 

For jernbanelinjer i kategori II og III skal strømavtakerhodene ikke ha isolerte signalhorn, med mindre det er 

tillatt på bestemte strekninger. 

For jernbanelinjer i kategori II og III skal strømavtakerhodets ledende område være 1 300 mm. 

Strømavtakerne skal ha et arbeidsområde på 2,1 m. 

Bredden på strømavtakerhodene i sporretningen skal være høyst 400 mm.» 

30) I nr. 7.3.2.19 «Strømavtaker [4.2.8.3.6]», underavsnittet «Strømavtakerens begrensningsområde», skal annet ledd 

lyde: 

«Ved alle hastigheter opp til linjehastigheten, ved største overhøyde, ved største vindhastighet som muliggjør 

ubegrenset drift, og ved ekstrem vindhastighet:» 

31) I vedlegg F gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt F.3.1 om modul SB (Typeprøving), underavsnitt 3, sjette ledd, skal annet strekpunkt lyde: 

«— Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, herunder alle opplysninger som spesifisert i 

TSI-en.» 

b) I avsnitt F.3.2 om modul SD (Kvalitetsstyringssystem for produksjonen) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd oppheves sjette strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 utgår ordene «og særlig følgende:» og niende strekpunkt utgår. 

c) I avsnitt F.3.3 om modul SF (Produktverifisering) gjøres følgende endringer: 

i) I underavsnitt 5 annet ledd utgår tredje strekpunkt. 

ii) I underavsnitt 10 utgår annet strekpunkt. 
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d) I avsnitt F.3.4 om modul SH2 (Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll) gjøres følgende 

endringer: 

i) I underavsnitt 4.2 annet ledd skal sjuende strekpunkt lyde: 

«— Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, herunder alle opplysninger som spesifisert 

i TSI-en.» 

ii) I underavsnitt 10 utgår åttende strekpunkt. 

32) Vedlegg I oppheves. 

33) I vedlegg N skal figur N1 lyde: 

«Figur N1 

Kurve over grenseverdier for referansesporets akustiske skinneruhet 

»  

Forklaring 

1. Ruhetsnivå per tredels oktavbånd, dB  3. Ruhetsnivå per tredels oktavbånd, dB» 

2. Bølgelengde i cm 

34) I vedlegg P, del P.1 «Innledning», skal første ledd lyde: 

«I dette vedlegget beskrives framgangsmåten som skal følges for å bestemme retardasjonen ai (m/s2) for 

hastighetsområdet [vi-1, vi] i situasjonene med driftsforstyrrelser for tilfelle B i tabell 6 i nr. 4.2.4.1 i denne TSI-

en, og de tilsvarende største tillatte stopplengdene i tabell 7 i nr. 4.2.4.1 i denne TSI-en.» 
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VEDLEGG VII 

I vedlegget til vedtak 2008/284/EF (TSI-en for energi for høyhastighetstog) gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.2.2 «Spenning og frekvens» skal annet ledd lyde: 

«Spenningen og frekvensen ved omformerstasjonens forbindelsespunkter og ved strømavtakerne skal være i 

samsvar med EN 50163:2004 punkt 4. Samsvaret skal påvises ved hjelp av en konstruksjonsundersøkelse.» 

2) I nr. 4.2.3 «Systemytelse og installert effekt» skal annet ledd lyde: 

«Utformingen av delsystemet "Energi" skal sikre at strømforsyningen er i stand til å oppnå den spesifiserte 

ytelsen.» 

3) I nr. 4.2.4 «Regenerativ bremsing» skal annet ledd lyde: 

«Det kreves ikke at strømforsyningssystemer for likestrøm utformes slik at det er mulig å bruke regenerativ 

bremsing som driftsbrems.» 

4) I nr. 4.2.6 «Ekstern elektromagnetisk kompatibilitet» skal første ledd lyde: 

«Ekstern elektromagnetisk kompatibilitet er ikke et særlig kjennetegn ved det transeuropeiske jernbanenettet for 

høyhastighetstog. Energiforsyningsanlegg skal være i samsvar med EN 50121-2:2006 for å oppfylle alle krav 

med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet.» 

5) I nr. 4.2.9.2 «Geometri for kjøreledninger» oppheves fjerde ledd. 

6) I nr. 4.2.10 «Kjøreledningssystemets samsvar med infrastrukturprofilen» skal første ledd lyde: 

«Utformingen av kjøreledningssystemet skal være i samsvar med infrastrukturprofilene definert i nr. 4.2.3 i TSI-

en for infrastruktur for høyhastighetstog. Utformingen av kjøreledningen skal være i samsvar med kjøretøyenes 

kinematiske begrensningsområde.» 

7) I nr. 4.2.15 «Gjennomsnittlig kontaktkraft» skal sjuende ledd lyde: 

«For nye jernbanelinjer kan det i tillegg tillates bruk av strømavtakere som følger C1- eller C2-kurver. For 

eksisterende jernbanelinjer kan det i tillegg kreves bruk av strømavtakere som følger C1- eller C2-kurver.» 

8) I nr. 4.2.20 «Strømkapasitet, likestrømsystemer, stillestående tog» skal fjerde ledd lyde: 

«Samsvarsvurdering skal gjennomføres i samsvar med EN 50367:2006, tillegg A.4.1.» 

9) I nr. 4.2.21 «Faseskilleseksjoner» gjøres følgende endringer: 

a) Annet ledd skal lyde: 

«Det skal sørges for tilstrekkelige midler til å sikre at et tog som har stanset innenfor faseskilleseksjonen, kan 

startes igjen. Den nøytrale seksjonen skal kunne koples til de tilliggende seksjonene ved hjelp av fjernstyrte 

skillebrytere.» 

b) I underpunktet «Jernbanelinjer i kategori II og III» gjelder følgende: 

i) Annet ledd skal lyde: 

«For jernbanelinjer i kategori II og III kan det vedtas skilleseksjoner som spesifisert for jernbanelinjer 

av kategori I, eller en utforming i henhold til figur 4.2.21. For figur 4.2.21 skal midtseksjonen koples til 

returstrømkretsen, de nøytrale seksjonene (d) kan utgjøres av nøytrale seksjonsskillebrytere, og målene 

skal være som følger:» 

ii) Femte ledd oppheves. 

10) I nr. 4.2.22 skal tredje ledd lyde: 

«Infrastrukturforvaltningene for to nabosystemer skal bli enige om punkt a) eller b) i henhold til de gjeldende 

forhold.» 

11) I nr. 4.2.23 «Samordningsordninger for elektrisk beskyttelse» skal første ledd lyde: 

Samordningen av elektrisk beskyttelse for delsystemet «Energi» skal være utformet i samsvar med kravene i 

punkt 11 i EN 50388:2005. 
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12) Nr. 4.2.25 skal lyde: 

«4.2.25. Oversvingninger og dynamiske virkninger 

Delsystemet "Energi for høyhastighetstog" skal motstå overspenninger skapt av oversvingning hos 

rullende materiell opp til grenseverdiene angitt i EN 50388:2005 punkt 10.4 for vekselstrøm. 

Samsvarsvurderingen skal bestå i en kompatibilitetsundersøkelse som påviser at delsystemelementet 

kan motstå oversvingning opp til de fastsatte grenseverdiene i henhold til EN 50388:2005 punkt 10. 

Samsvarsvurderingen skal gjennomføres i samsvar med EN 50388:2005 punkt 10.» 

13) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. Infrastrukturregisteret og det europeiske register over godkjente kjøretøytyper 

Dataene som skal oppgis for registeret fastsatt i artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(*), er de som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av  

15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(**). 

  

(*) EUT nr. L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(**) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1.» 

14) I nr. 6.2.2.1 «Generelt» skal første ledd lyde: 

«Oppdragsgiveren eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kan med hensyn til framgangsmåten 

for verifisering av delsystemet "Energi" velge mellom enten: 

— framgangsmåten for enhetsverifisering (modul SG) angitt i vedlegg A.3 til denne TSI-en, eller 

— det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med konstruksjonskontroll (modul SH2) angitt i vedlegg A.3 til 

denne TSI-en.» 

15) Vedlegg D oppheves. 

16) Vedlegg E oppheves. 

  

VEDLEGG VIII 

I vedlegget til beslutning 2011/229/EU (TSI-en for støy for konvensjonelle tog») skal nr. 4.8.2 lyde: 

«4.8.2. Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper 

Dataene som skal oppgis for registeret som fastsatt i artikkel 34 i direktiv 2008/57/EF, er de som er 

angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske 

registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(*). 

  

(*) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 
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VEDLEGG IX 

I vedlegget til beslutning 2011/274/EF (TSI-en for energi for konvensjonelle tog, CR ENE TSI) gjøres følgende 

endringer: 

1) I nr. 4.1 «Innledning» skal tredje ledd lyde: 

«Samtidig som det tas hensyn til alle gjeldende grunnleggende krav, beskrives delsystemet "Energi" ved 

spesifikasjonene fastsatt i nr. 4.2 til 4.7.» 

2) I nr. 4.2.3 «Spenning og frekvens» oppheves fjerde ledd. 

3) I nr. 4.2.4.1 «Maksimal togstrøm» oppheves første ledd. 

4) I nr. 4.2.6 «Strømkapasitet, likestrømsystemer, stillestående tog» oppheves tredje ledd. 

5) I nr. 4.2.7 «Regenerativ bremsing» oppheves tredje ledd. 

6) I nr. 4.2.13.1 «Kjøreledningens høyde» oppheves femte ledd. 

7) I nr. 4.2.13.3 «Sideavvik» oppheves fjerde ledd. 

8) I nr. 4.2.17 «Avstand mellom strømavtakere» oppheves siste ledd (teksten etter tabell 4.2.17). 

9) I nr. 4.2.18 «Kjøreledningsmateriale» skal tredje ledd lyde: 

«For vekselstrømlinjer skal kjøreledningen være konstruert slik at den tillater bruk av slepestykker av rent karbon 

(TSI-en "Lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk" for jernbanesystemet for konvensjonelle tog,  

nr. 4.2.8.2.9.4.2).» 

10) I nr. 4.2.19 «Faseskilleseksjoner» oppheves fjerde ledd. 

11) I nr. 4.2.20.1 «Generelt» skal tredje ledd lyde: 

«Infrastrukturforvaltningene for to nabosystemer skal bli enige om enten a) eller b) i henhold til de gjeldende 

forhold.» 

12) I nr. 4.2.20.2 «Løftede strømavtakere» oppheves annet ledd. 

13) Nr. 4.4.2.1 og 4.4.2.2 skal lyde: 

«4.4.2.1. Styring av st rømforsyningen under normale forhold  

For å oppfylle nr. 4.2.4.1 under normale forhold skal den største tillatte togstrømmen ikke overstige 

verdien angitt i infrastrukturregisteret. 

4.4.2.2. Styring av st rømforsyn ingen under unormale forhold  

Under unormale forhold kan den største tillatte togstrømmen være lavere. Infrastrukturforvaltningen 

skal gi melding til jernbaneforetakene om variasjonen.» 

14) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. Infrastrukturregisteret og det europeiske register over godkjente kjøretøytyper 

Dataene som skal oppgis for registeret som fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt 

i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15.september 2011 om de felles spesifika-

sjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(*). 

  

(*) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1.» 
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15) I nr. 7.4.1 «Innledning» skal femte ledd lyde: 

«Det er mulig at et eksisterende delsystem tillater kjøring med kjøretøyer som er i samsvar med TSI-en, samtidig 

som de oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF. I så fall bør infrastrukturforvaltningen på 

frivillig grunnlag kunne påvise at det eksisterende delsystemet er i samsvar med de grunnleggende parametrene i 

denne TSI-en.» 

16) Nr. 7.4.4 skal lyde: 

«7.4.4. Eksisterende delsystemer som ikke omfattes av et fornyelses- eller oppgraderingsprosjekt 

Et delsystem som allerede er i drift, kan gjøre det mulig for tog som er i samsvar med kravene i TSI-ene 

"Rullende materiell for høyhastighetstog" og "Rullende materiell for konvensjonelle tog", å være i drift 

samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene.» 

17) Vedlegg C oppheves. 

18) Vedlegg D oppheves. 
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VEDLEGG X 

I vedlegget til beslutning 2011/275/EF (TSI-en «Infrastruktur for konvensjonelle tog», CR INF TSI) gjøres følgende 

endringer: 

1) I avsnitt 4.2.1 «TSI-linjekategorier» oppheves nr. 4. 

2) I avsnitt 4.2.2 «Ytelsesparametrer» oppheves nr. 6, 7 og 8. 

3) I avsnitt 4.2.3.2 «Krav til grunnleggende parametrer» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 6 skal lyde: 

«6) Korte sporavsnitt med innretninger som muliggjør overgang mellom ulike nominelle sporvidder, er 

tillatt.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8) Ytelsesnivåene for konvensjonelle tog kan økes ved å innføre særskilte systemer, for eksempel 

krengesystemer. Særskilte vilkår er tillatt for kjøring av slike tog, forutsatt at de ikke fører til 

innskrenkninger for andre tog som ikke er utstyrt med slike systemer.» 

4) I avsnitt 4.2.4.2 «Sporavstand» oppheves nr. 3. 

5) I avsnitt 4.2.4.3 oppheves nr. 9 og 10. 

6) I avsnitt 4.2.4.4 «Minsteradius for horisontal kurve» oppheves nr. 5. 

7) I avsnitt 4.2.5.1 «Nominell sporvidde» oppheves nr. 2. 

8) I avsnitt 4.2.5.2 «Overhøyde» oppheves nr. 2. 

9) I avsnitt 4.2.5.7.1 «Frie linjer» oppheves nr. 3. 

10) I avsnitt 4.2.7.2.2 «Kompatibilitet med bremseanlegg» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 oppheves. 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«Dersom sporet er kompatibelt med bruk av bremseanlegg uavhengig av adhesjonforhold, skal det tas 

hensyn til lokale klimaforhold og det forventede antall gjentatte bremseaktiveringer på et bestemt sted. Blant 

bremseanlegg som er uavhengig av adhesjonsforholdene mellom skinne og hjul, er magnetiske sporbremser 

og hvirvelstrømsporbremser.» 

11) I avsnitt 4.2.10.1 «Plattformenes nyttelengde» oppheves nr. 3. 

12) I avsnitt 4.2.12.1 «Avstandsmerker» oppheves nr. 2. 

13) I avsnitt 4.2.13.1 «Generelt» oppheves nr. 2. 

14) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. Infrastrukturregisteret og det europeiske register over godkjente kjøretøytyper 

Dataene som skal oppgis for registeret som fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt 

i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15.september 2011 om de felles spesifika-

sjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur(*). 

  

(*) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1.» 
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15) I avsnitt 5.3.1.1 «Skinnehodeprofil» oppheves nr. 2. 

16) Avsnitt 6.1.4.2 «EF-samsvarserklæring for skinnen» oppheves. 

17) Avsnitt 6.5 «Vurdering av infrastrukturregister» oppheves. 

18) I avsnitt 7.3.4 «Eksisterende linjer som ikke omfattes av et fornyelses- eller oppgraderingsprosjekt» gjøres 

følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«Det er mulig at et eksisterende delsystem tillater kjøring med kjøretøyer som er i samsvar med TSI-en, 

samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF. I så fall bør 

infrastrukturforvaltningen på frivillig grunnlag kunne påvise at det eksisterende delsystemet er i samsvar 

med de grunnleggende parametrene i denne TSI-en.» 

b) Nr. 2 oppheves. 

19) I avsnitt 7.6.3.1 «Ytelsesparametrer (4.2.2)» oppheves nr. 6. 

20) I avsnitt 7.6.10.1 «Frittromsprofil» (4.2.4.1)» oppheves nr. 4. 

21) Vedlegg D oppheves. 
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VEDLEGG XI 

I vedlegget til beslutning 2011/291/EF (TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk for 

konvensjonelle tog, CR LOC & PAS TSI) gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.1.1 «Generelt» oppheves femte ledd. 

2) I nr. 4.2.2.2.3 «Endekopling», underpunkt a) «Endekopling — Generelt» første ledd, oppheves annet strekpunkt. 

3) I nr. 4.2.2.10 «Lastforhold og veid masse» oppheves sjuende ledd. 

4) I nr. 4.2.3.1 «Profiler» oppheves sjette og sjuende ledd. 

5) I nr. 4.2.3.3.1 «Egenskaper for rullende materiell for kompatibilitet med togdeteksjonssystemer» oppheves annet 

ledd. 

6) I nr. 4.2.4.5.2 «Nødbremsing», underpunktet «Beregning av retardasjonen», oppheves sjette ledd (dvs. «For hvert 

lastforhold … i denne TSI-en»). 

7) I nr. 4.2.4.5.4 «Beregninger med hensyn til varmekapasitet» gjøres følgende endringer: 

a) Sjuende ledd oppheves. 

b) Åttende ledd skal lyde: 

«For hellingen som skal vurderes, foreslås følgende "referansetilfelle": Oppretthold hastigheten på 80 km/t 

på en helling med 21 ‰ konstant skråning over en avstand på 46 km.» 

8) I nr. 4.2.4.5.5 «Parkeringsbrems» skal tredje ledd lyde: 

«Parkeringsbremsens bremsevirkning for enheten (toget eller kjøretøyet) skal beregnes som definert i standarden 

EN14531-6:2009.» 

9) I nr. 4.2.5.9 «Innvendig luftkvalitet», annet avsnitt annet strekpunkt, skal annet ledd lyde: 

«Dersom denne nødforsyningen sikres ved batteridrevet ventilasjon, skal det foretas målinger for å fastslå hvor 

lenge CO2-nivået vil holde seg under 10 000 ppm, når antallet passasjerer tilsvarer lasttilstanden "prosjektert 

masse ved normal nyttelast". Tidsrommet skal ikke være kortere enn 30 minutter.» 

10) I nr. 4.2.6.1 «Miljøforhold» oppheves sjette ledd. 

11) I nr. 4.2.6.1.1 «Høyde» oppheves annet ledd. 

12) I nr. 4.2.6.1.2 «Temperatur» oppheves annet ledd. 

13) I nr. 4.2.6.1.5 «Snø, is og hagl» oppheves sjette ledd. 

14) I nr. 4.2.8.1.2 «Krav til yteevne» oppheves femte ledd. 

15) I nr. 4.2.8.2.2 «Drift innenfor spennings- og frekvensområdet» oppheves tredje ledd. 

16) I nr. 4.2.8.2.4 «Maksimal effekt og strøm fra kjøreledningen» oppheves tredje ledd. 

17) I nr. 4.2.8.2.5 «Maksimal strøm ved stillstand for likestrømsystemer» skal annet ledd lyde: 

«Grenseverdiene er angitt i nr. 4.2.6 TSI-en for energi for konvensjonelle tog.» 

18) I nr. 4.2.8.2.8 «Målefunksjon for energiforbruk» oppheves tredje ledd. 

19) I nr. 4.2.8.2.9.2 «STRØMAVTAKERHODETS GEOMETRI (KOMPONENTNIVÅ)» oppheves annet ledd. 

20) I nr. 4.2.10.1 «Generelt og kategorisering» oppheves fjerde ledd. 
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21) Nr. 4.8 skal lyde: 

«4.8. Infrastrukturregisteret og det europeiske register over godkjente kjøretøytyper 

De opplysningene som skal tas med i registeret, som fastsatt i artikkel 34 i direktiv 2008/57/EF, er de som 

er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske 

registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer(*). 

  

(*) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

  

VEDLEGG XII 

Tillegg A til vedlegget til beslutning 2011/314/EF (TSI-en for drift og trafikkstyring for konvensjonelle tog) skal lyde: 

«Tillegg A 

DRIFTSREGLER FOR ERTMS 

Driftsreglene for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er spesifisert i det tekniske dokumentet "ERTMS operational 

principles and rules — version 2", offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 321/2013 

av 13. mars 2013 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell - 

godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/ 

57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 12 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om 

opprettelse av et europeisk jernbanebyrå(2) skal Det 

europeiske jernbanebyrå («Byrået») sikre at de tekniske 

spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») 

tilpasses den tekniske utviklingen, markedsutviklingen 

og de samfunnsmessige kravene, og foreslå for 

Kommisjonen de endringene i TSI-ene som det anser 

for nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2010) 2576 av 29. april 2010 ga 

Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå 

de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med 

sikte på å utvide virkeområdet til hele jernbanesystemet 

i Den europeiske union. I forbindelse med dette 

mandatet ble Byrået bedt om å utvide virkeområdet for 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for 

delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» til hele 

jernbanesystemet i Den europeiske union. 

3) 1. februar 2012 framla Det europeiske jernbanebyrå en 

anbefaling om den reviderte tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «Rullende 

materiell — godsvogner». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 12.4.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 27. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

4) TSI-en for «Rullende materiell — godsvogner» bør ikke 

inneholde krav om bruk av bestemte teknologier eller 

tekniske løsninger, med mindre dette er strengt 

nødvendig for samtrafikkevnen til jernbanesystemet i 

Den europeiske union. 

5) TSI-en for rullende materiell som skal fastsettes ved 

denne forordning, omfatter ikke alle grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. I samsvar 

med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF bør tekniske 

forhold som ikke dekkes, identifiseres som åpne 

punkter. 

6) I henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal 

medlemsstatene underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om de tekniske reglene og fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll som 

skal brukes i særtilfeller, og hvilke organer som er 

ansvarlig for å gjennomføre disse framgangsmåtene. 

7) I TSI-en for «Rullende materiell - godsvogner» bør det 

vises til kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av  

9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for 

vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering 

som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for 

samtrafikkevne vedtatt ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/57/EF(3). 

8) I samsvar med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF 

bør TSI-en for «Rullende materiell - godsvogner» i et 

begrenset tidsrom tillate at samtrafikkomponenter 

anvendes i delsystemer uten å være sertifisert, forutsatt 

at visse vilkår er oppfylt. 

9) Kommisjonsvedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 

gjelder for delsystemet «Rullende materiell — gods-

vogner» i det transeuropeiske jernbanesystem for kon-

vensjonelle tog(4) bør derfor oppheves. 

  

(3) EUT L 319 av 4.12.10, s. 1. 

(4) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/40/34 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som 

gjelder for delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i 

hele jernbanesystemet i Den europeiske union, som fastsatt i 

vedlegget, er herved vedtatt. 

Artikkel 2 

1. TSI-en får anvendelse på delsystemet «Rullende materiell 

— godsvogner» som beskrevet i nr. 2.7 i vedlegg II til direktiv 

2008/57/EF. 

2. TSI-en får anvendelse på godsvogner med en høyeste 

driftshastighet på høyst 160 km/t og en største aksellast på 

høyst 25 t. 

3. TSI-en får anvendelse på godsvogner som er beregnet på å 

trafikkere spor med én eller flere av følgende nominelle 

sporvidder: 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm og 1 668 mm. 

TSI-en får ikke anvendelse på godsvogner som hovedsakelig 

trafikkerer spor med sporvidde 1 520 mm, og som av og til kan 

trafikkere spor med sporvidde 1 524 mm. 

Artikkel 3 

TSI-en får anvendelse på alle nye godsvogner i jernbane-

systemet i Den europeiske union, idet det tas hensyn til avsnitt 

7 i vedlegget. 

TSI-en angitt i vedlegget får også anvendelse på eksisterende 

godsvogner 

a)  når de fornyes eller oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i 

direktiv 2008/57/EF, eller 

b)  med hensyn til særlige bestemmelser, for eksempel 

sporbarhet for aksler i nr. 4.2.3.6.4 og vedlikeholdsplanen i 

nr. 4.5.3. 

Det detaljerte tekniske virkeområdet for denne forordning er 

beskrevet i kapittel 2 i vedlegget. 

Artikkel 4 

1. Når det gjelder «åpne punkter» i tillegg A til TSI-en, er de 

vilkårene som skal være oppfylt ved verifiseringen av 

samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2008/57/EF, de gjeldende tekniske reglene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av det 

delsystemet som er omfattet av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i 

kraft, skal hver medlemsstat sende følgende opplysninger til de 

andre medlemsstatene og Kommisjonen, forutsatt at de ikke 

allerede er blitt sendt til dem i forbindelse med vedtak 

2006/861/EF: 

a)  en liste over de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

b)  hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 

som vil bli benyttet ved anvendelse av disse reglene, 

c)  hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre nevnte 

framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering. 

Artikkel 5 

1. Når det gjelder særtilfellene i kapittel 7 i TSI-en, er de 

vilkårene som skal være oppfylt ved verifiseringen av 

samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2008/57/EF, de gjeldende tekniske reglene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de 

delsystemene som er omfattet av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i 

kraft, skal hver medlemsstat underrette de andre medle-

msstatene og Kommisjonen om 

a)  de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

b)  hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og 

verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av de 

tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

c)  hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering av 

særtilfellene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 6 

1. Med forbehold for de avtalene som allerede er meddelt i 

forbindelse med vedtak 2006/861/EF og ikke skal meddeles på 

nytt, skal medlemsstatene innen seks måneder etter at denne 

forordning er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om alle 

nasjonale, bilaterale, multilaterale eller internasjonale avtaler 

som gjelder for driften av godsvogner som hører inn under 

denne forordnings virkeområde. 

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om alle framtidige avtaler eller endringer av 

eksisterende avtaler. 

Artikkel 7 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver 

medlemsstat innen ett år etter at denne forordning er trådt i 

kraft, oversende Kommisjonen en liste over prosjekter som er 

gjennomført på dens territorium, og som befinner seg i et langt 

framskredent utviklingstrinn. 

Artikkel 8 

1. Et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem som 

inneholder samtrafikkomponenter som ikke har en EF-

samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet, kan 

utstedes i en overgangsperiode på ti år etter at denne forordning 

er trådt i kraft, forutsatt at bestemmelsene i nr. 6.3 i vedlegget 

overholdes. 

2. Framstillingen eller oppgraderingen/fornyelsen av 

delsystemet som bruker ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, 

skal være fullført innen utløpet av overgangsperioden fastsatt i 

nr. 1, herunder ibruktaking. 
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3. I løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1 

a)  skal årsakene til manglende sertifisering av sam-

trafikkomponenter påpekes tydelig i framgangsmåten for 

verifisering nevnt i nr. 1, 

b)  skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene framlegge 

rapport om bruken av ikke-sertifiserte samtrafikkompo-

nenter i forbindelse med framgangsmåter for å gi tillatelse, i 

årsrapporten nevnt i artikkel 18 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/49/EF(1). 

4. Etter en overgangsperiode på ett år etter at denne 

forordning er trådt i kraft, skal nyproduserte samtrafikkompo-

nenter, som ikke er omfattet av unntakene fastsatt i avsnitt 6.5 i 

vedlegget, være omfattet av den påkrevde EF-samsvars-

erklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet. 

Artikkel 9 

Verifiseringserklæringen og/eller erklæringen om typesamsvar 

for et nytt kjøretøy som er fastsatt i henhold til vedtak 

2006/861/EF, skal anses som gyldig fram til utgangen av 

overgangsperioden på tre år etter at denne forordning er trådt i 

kraft. 

Artikkel 10 

1. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over fullt 

godkjente komposittbremseklosser for internasjonal transport 

nevnt i tillegg G. 

  

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

2. Byrået skal ajourføre listen nevnt i nr. 1 og underrette 

Kommisjonen om eventuelle endringer i den. Kommisjonen 

skal underrette medlemsstatene om endringer i listene gjennom 

komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 11 

Vedtak 2006/861/EF oppheves fra 1. januar 2014. 

Det får imidlertid fortsatt anvendelse for vedlikehold i 

forbindelse med prosjekter som er godkjent i henhold til nevnte 

vedtak, og, med mindre søkeren ber om å få anvende denne 

forordning, i forbindelse med prosjekter for nye, fornyede eller 

oppgraderte delsystemer som befinner seg på et langt 

framskredent utviklingstrinn, eller som omfattes av en kontrakt 

som er under utførelse på det tidspunktet denne forordning 

kunngjøres. 

Artikkel 12 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. Før 1. januar 2014 kan 

det imidlertid gis en tillatelse til ibruktaking i henhold til TSI-

en angitt i vedlegget til denne forordning, unntatt dens avsnitt 

7.1.2. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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1. INNLEDNING 

En teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) er en spesifikasjon som omfatter et delsystem (eller en 

del av det) som beskrevet i artikkel 2 bokstav i) i direktiv 2008/57/EF for å 

– sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet, og 

– oppfylle de grunnleggende kravene. 

1.1. Teknisk virkeområde 

Se artikkel 2 i denne forordning. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er hele jernbanesystemet i Den europeiske union, som 

beskrevet i artikkel 1 i direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til begrensningene vedrørende sporvidde 

fastsatt i artikkel 2. 

1.3. Innholdet i denne TSI-en 

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF omfatter denne TSI-en følgende: 

a) Det planlagte virkeområdet angis (kapittel 2). 

b) Grunnleggende krav angis for den berørte del av delsystemet for rullende materiell og for dets 

grensesnitt mot andre delsystemer (kapittel 3). 

c) Det fastsettes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets 

grensesnitt mot andre delsystemer skal oppfylle (kapittel 4). 

d) Det fastsettes hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som må omfattes av europeiske 

spesifikasjoner, herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i 

jernbanesystemet (kapittel 5). 

e) For hvert enkelt tilfelle som vurderes, angis hvilke framgangsmåter som skal benyttes for å vurdere 

samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, og EF-verifiseringen av delsystemene (kapittel 

6). 

f) Strategien for gjennomføring av TSI-ene angis (kapittel 7). 

g)  Med henblikk på det berørte personalet angis hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke 

vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av det 

ovennevnte delsystemet og for gjennomføringen av denne TSI-en (kapittel 4). 

2. VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJON FOR DELSYSTEMET 

Denne TSI-en får anvendelse på «godsvogner, herunder kjøretøyer til transport av lastebiler» som nevnt i 

nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til begrensningene angitt i artikkel 2. 

Heretter vil denne delen av delsystemet rullende materiell bli kalt «godsvogn» og tilhøre delsystemet 

«rullende materiell» som angitt i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

De andre kjøretøyene oppført i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF er utelukket fra virkeområdet til 

denne TSI-en; dette er særlig tilfellet når det gjelder mobilt utstyr til bygging og vedlikehold av 

jernbaneinfrastruktur og kjøretøyer beregnet på transport av 

– motorvogner med passasjerer om bord, eller 

– motorvogner uten passasjerer om bord, men beregnet på å inngå i passasjertog (biltransportvogner). 

I denne TSI-en brukes følgende definisjoner: 

a)  En «enhet» er det generelle uttrykket som brukes som benevnelse på det rullende materiellet. Den er 

underlagt denne TSI-ens virkeområde og omfattes derfor av framgangsmåten for EF-verifisering. 

En enhet kan bestå av 

– en «godsvogn» som kan kjøres separat, med en egen ramme montert på dens egen hjulsats, eller 

– en togstamme med permanent sammenkoplede «elementer»; disse elementene kan ikke kjøres 

separat, eller 

– «separate boggier koplet til kompatible veigående kjøretøy(er)» i en kombinasjon som danner en 

togstamme i et system som er kompatibelt med jernbanetransport. 
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b) Et «tog» er en driftsmessig sammensetning som består av én eller flere enheter. 

c) «Driftsklar tilstand» omfatter alle forhold som enheten er beregnet å skulle kjøre under, samt dens 

tekniske grenser. Driftsklar tilstand kan omfatte mer enn spesifikasjonene i denne TSI-en for at 

enheter skal kunne brukes sammen i et tog på det jernbanenettet som er underlagt et jernbaneforetaks 

sikkerhetsstyringssystem. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

Ved artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF er det fastsatt at jernbanesystemet, delsystemene og 

samtrafikkomponentene skal oppfylle de relevante grunnleggende kravene. De grunnleggende kravene er 

angitt i generelle vendinger i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. Tabell 1 viser de grunnleggende 

parametrene i denne TSI-en og deres forbindelse med de grunnleggende kravene angitt i vedlegg III til 

direktiv 2008/57/EF. 

Tabell 1 

Grunnleggende parametrer og deres forbindelse med de grunnleggende kravene 

Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

4.2.2.1.1 Endekopling 1.1.1, 

1.1.3, 

1.1.5, 

2.4.1 

    

4.2.2.1.2 Kortkopling 1.1.1, 

1.1.3, 

2.4.1 

    

4.2.2.2 Enhetens styrke 1.1.1, 

1.1.3, 

2.4.1 

    

4.2.2.3 Enhetens integritet 1.1.1     

4.2.3.1 Infrastrukturens 

referanseprofil 

1.1.1    2.4.3 

4.2.3.2 Kompatibilitet med 

linjenes bæreevne 

1.1.1    2.4.3 

4.2.3.3 Kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer 

1.1.1    2.4.3 

4.2.3.4 Tilstandsovervåking for 

aksellager 

1.1.1 1.2   2.4.3 

4.2.3.5.1 Sikkerhet mot avsporing 

ved kjøring på 

vindskjeve spor 

1.1.1, 

1.1.2, 

2.4.1 

   2.4.3 

4.2.3.5.2 Løpeegenskaper 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

4.2.3.6.1. Boggirammens 

konstruksjon 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.2. Egenskaper for hjulsats 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   2.4.3 
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Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

4.2.3.6.3 Egenskaper for hjul 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   2.4.3 

4.2.3.6.4 Egenskaper for aksler 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.5 Akselkasser/ 

-lagre 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.6 Hjulsatser med variabel 

sporvidde 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.3.6.7 Løpeverk for manuelt 

skifte av hjulsatser 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

    

4.2.4.2 Bremser — 

sikkerhetskrav 

1.1.1, 

1.1.3 

1.2 

2.4.2 

   

4.2.4.3.1 Bremser — generelle 

funksjonskrav 

1.1.1 

2.4.1 

2.4.2    

4.2.4.3.2.1 Bremseevne — 

driftsbrems 

1.1.1, 

1.1.2 

2.4.1 

2.4.2   1.5 

4.2.4.3.2.2. Bremseevne — 

parkeringsbrems 

2.4.1    2.4.3 

4.2.4.3.3 Bremser - 

varmekapasitet 

1.1.1, 

1.1.3 

2.4.1 

   2.4.3 

4.2.4.3.4 Bremser — glidevern 

(WSP) 

2.4.1 2.4.2    

4.2.5 Miljøforhold 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

4.2.6.1 Brannsikring 1.1.1 

1.1.4 

    

4.2.6.1.2.1 Brannsikring – 

brannskiller 

1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.2 Brannsikring – 

materialer 

1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.3 Brannsikring – kabler 1.1.4 

1.1.5 

 1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.4 Brannsikring – 

brennbare væsker 

1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.2 Beskyttelse mot 

elektrisk fare 

1.1.5 

2.4.1 
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Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

4.2.6.3 Festeinnretning for 

bakendesignal 

1.1.1     

De grunnleggende kravene 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 og 1.4.5 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF hører 

inn under virkeområdet til annet unionsregelverk. 

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

Det jernbanesystemet som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og som godsvogner er en del av, er et 

integrert system som skal kontrolleres for samsvar. Særlig skal det kontrolleres samsvar med hensyn til 

spesifikasjonene for delsystemet rullende materiell og kompatibiliteten med jernbanenettet (nr. 4.2), dets 

grensesnitt mot andre delsystemer i det jernbanesystemet der det er integrert (nr. 4.2 og 4.3), samt den 

første versjonen av reglene for drift og vedlikehold (nr. 4.4 og 4.5) slik det kreves i artikkel 18 nr. 3 i 

direktiv 2008/57/EF. 

Den tekniske dokumentasjonen skal som angitt i artikkel 18 nr. 3 og i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF 

(nr. 4.8) særlig inneholde prosjekteringsrelaterte verdier om kompatibiliteten med jernbanenettet. 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet 

4.2.1. Generelle bestemmelser 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 er funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» gruppert og ordnet i følgende 

punkter i dette kapittel: 

– Konstruksjon og mekaniske deler 

– Profiler og samspill mellom kjøretøy og spor 

– Brems 

– Miljøforhold 

– Systembeskyttelse 

Funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for godsvognen og dens grensesnitt krever 

ikke bruk av bestemte tekniske løsninger med mindre det er strengt nødvendig for samtrafikkevnen til 

jernbanesystemet og for å oppfylle de relevante grunnleggende kravene. 

Nyskapende løsninger som ikke oppfyller kravene angitt i denne TSI-en, og/eller som ikke kan vurderes 

som fastsatt i denne TSI-en, krever nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å gi rom for 

teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utarbeides ved hjelp av 

prosessen «nyskapende løsning» beskrevet i kapittel 6. 

Når de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som er nødvendige for å oppnå 

samtrafikkevne og for å oppfylle de grunnleggende kravene, ikke er utarbeidet for et bestemt teknisk 

aspekt, identifiseres dette aspektet som et åpent punkt i det relevante punktet. I tråd med artikkel 5 nr. 6 i 

direktiv 2008/57/EF er alle åpne punkter oppført i tillegg A. 

I tillegg C er det angitt en rekke vilkår. Det er valgfritt å oppfylle disse vilkårene. Dersom det velges å 

oppfylle dem, skal samsvarsvurdering foretas av et meldt organ etter framgangsmåten for EF-

verifisering. 

I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF kan det fastsettes bestemmelser om særtilfeller for 

hver TSI. Slike bestemmelser er angitt i kapittel 7. 

I den grad det er mulig, er framgangsmåten for vurdering av kravene i nr. 4.2 definert i kapittel 6. I disse 

tilfellene viser teksten i nr. 4.2 til tilsvarende punkter og underpunkter i kapittel 6. Dersom det for 

bestemte grunnleggende parametrer ikke er praktisk gjennomførbart å skille krav og framgangsmåter for 

vurdering, gis det ingen henvisning. 

4.2.2. Konstruksjon og mekaniske deler 

4.2.2.1. Mekanisk  grensesni t t  

4.2.2.1.1. Endekopling  

Endekoplingen er det mekaniske grensesnittet mellom enheter som utgjør et tog. 
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Koplingssystemet skal være konstruert slik at det ikke kreves at det befinner seg personer mellom 

enhetene som skal koples til eller fra, når en av enhetene er i bevegelse. 

Endekoplinger skal være fjærende og kunne motstå kreftene i samsvar med enhetens definerte nominelle 

driftsforhold. 

4.2.2.1.2. Kortkopl ing  

Kortkoplingen er det mekaniske grensesnittet mellom elementer som utgjør en enhet. 

Kortkoplingen skal være fjærende og kunne motstå kreftene i samsvar med enhetens definerte nominelle 

driftsforhold. Leddet mellom to elementer som har felles løpeverk, er omfattet av nr. 4.2.2.2. 

Kortkoplingen(e)s styrke i lengderetningen skal være lik eller høyere enn styrken til enhetens 

endekopling(er). 

4.2.2.2. Enhetens styrke 

Konstruksjonen til en vognkasse, all innfesting av utstyr og løfte- og hevepunkter skal være slik at det 

ikke forekommer sprekker, permanent deformasjon eller brister under belastningstilfellene definert i 

kapittel 5 i EN 12663-2:2010. Sammenføyningsteknikker skal anses å være omfattet av at kravet om 

dokumentasjon av samsvar i nr. 6.2.2.1. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.1. 

Hevepunktenes plassering skal være avmerket på enheten. Merkingen skal være i samsvar med nr. 4.5.13 

i EN 15877-1:2012. 

4.2.2.3. Enhetens integri tet  

Enheten skal være utformet slik at utilsiktet bevegelse hindres for alle bevegelige deler beregnet på å 

lukke en åpning (inngangsdører, presenning, lokk, luker osv.). 

Låseinnretningene skal vise om de er åpne eller lukket, og dette skal være synlig utenfra. 

4.2.3. Profiler og samspill mellom kjøretøy og spor 

4.2.3.1. In fras t rukturens  referanseprofi l  

Dette punktet gjelder beregningsregler for dimensjonering av det rullende materiellet, slik at det kan 

kjøre på ett eller flere jernbanenett uten risiko for sammenstøt med jernbaneinfrastrukturen. 

En enhets samsvar med den beregnede referanseprofilen, herunder referanseprofilen for den nedre delen, 

skal bestemmes ved en av metodene angitt i EN 15273-2:2009. 

Den kinematiske metoden, som beskrevet i EN 15273-2:2009, skal brukes til å bestemme eventuelt 

samsvar mellom den referanseprofilen som er fastsatt for enheten og de respektive målreferanseprofilene 

G1, GA, GB og GC, herunder dem som brukes for nedre del GIC1 og GIC2. 

4.2.3.2. Kompatibi l i tet  med linjenes  bæreevne  

Enhetens vertikale lasteegenskaper skal bestemmes for å kunne kontrollere kompatibilitet med linjenes 

bæreevne. 

Den tillatte nyttelasten en enhet kan bære for aksellast til og med 25 t, skal bestemmes ved anvendelse av 

nr. 6.1 og 6.2 i EN 15528:2008. 

4.2.3.3. Kompatibi l i tet  med togdeteksjonssystemer  

Dersom enheten er beregnet å skulle være kompatibel med ett eller flere av følgende togdetek-

sjonssystemer, skal denne kompatibiliteten fastslås i samsvar med bestemmelsene i kommi-

sjonsbeslutning 2012/88/EU(1): 

a)  togdeteksjonssystemer basert på sporfelt, 

b)  togdeteksjonssystemer basert på akseltellere, 

c)  togdeteksjonssystemer basert på sløyfeutstyr. 

4.2.3.4. Ti ls tandsovervåking for aksellager  

Det skal være mulig å overvåke aksellagertilstand ved 

– deteksjonsutstyr langs sporet, eller 

– utstyr montert om bord. 

  

(1) EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1. 
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Dersom enheten er ment å kunne overvåkes av utstyr langs sporet på jernbanenett med sporvidde 

1 435 mm, skal enheten oppfylle kravene i nr. 5.1 og 5.2 i EN 15437-1:2009 for å kunne sikre 

tilstrekkelig sikt. 

For enheter som er ment å trafikkere jernbanenett med sporviddene 1 524 mm, 1 600 mm eller 

1 668 mm, skal de tilsvarende verdiene i tabell 2 som viser til parametrene i standarden EN 15437-

1:2009, anvendes. 

Tabell 2 

Målsone og forbudssone for enheter som skal trafikkere bestemte jernbanenett 

 YTA 

[mm] 

WTA 

[mm] 

LTA 

[mm] 

YPZ 

[mm] 

WPZ 

[mm] 

LPZ 

[mm] 

1 524 mm 

(begge områder 

er relevante) 

1 080 ± 35 ≥ 50 ≥ 200 1 080 ± 5 ≥ 140 ≥ 500 

894 ± 2 ≥ 14 ≥ 200 894 ± 2 ≥ 28 ≥ 500 

1 600 mm 1 110 ± 2 ≥ 70 ≥ 180 1 110 ± 2 ≥ 125 ≥ 500 

1 668 mm 1 176 ± 10 ≥ 55 ≥ 100 1 176 ± 10 ≥ 110 ≥ 500 

Spesifikasjonene for konstruksjons- og samsvarsvurderingen av utstyr montert om bord er et åpent punkt 

i denne TSI-en. 

4.2.3.5. Kjøresikkerhet  

Et kjøretøys løpeegenskaper har stor innvirkning på sikkerheten mot avsporing, kjøresikkerheten og 

sporbelastningen. 

4.2.3.5.1. Sikkerhet  mot  avsporing  ved  kjøring på vindskjeve spor 

Enheten skal være konstruert for å kjøre sikkert på vindskjeve spor, idet det særlig tas hensyn til 

overgangsfasen mellom spor med og uten overhøyde, og avvik fra sporets tverrprofil. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.2. 

4.2.3.5.2. Løpeegenskaper  

Enheten skal være konstruert for å gi sikker trafikk opp til høyeste konstruksjonshastighet. 

En enhets løpeegenskaper skal påvises ved å 

– følge framgangsmåtene angitt i kapittel 5 i EN 14363:2005, eller 

– foreta simuleringer ved hjelp av en validert modell. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.3. 

For enheter utstyrt med løpeverk vurdert på samtrafikkomponentnivå i samsvar med nr. 6.1.2.1 er det 

ikke nødvendig med en særlig prøving eller simulering på delsystemnivå. 

4.2.3.6. Løpeverk 

Løpeverket sikrer at enheten bæres og føres sikkert, samt at bremsekrefter overføres når det er 

nødvendig. 

4.2.3.6.1. Boggirammens konstruksjon  

Boggirammens konstruksjonsmessige integritet, alt fastmontert utstyr og forbindelsen mellom 

understellet og boggien skal vises med metoder som er beskrevet i nr. 9.2 i EN 13749:2011. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.1. 

4.2.3.6.2. Egenskaper  for hjulsats  

Hjulsatsene må kunne overføre krefter og momenter mellom de enkelte komponentene i samsvar med 

bruksområdets krav. 

Hjulsatsenes geometriske mål, som definert i figur 1, skal være i samsvar med grenseverdiene angitt i 

tabell 3. Disse grenseverdiene skal forstås som dimensjonerende verdier og angis som driftsgrenseverdier 

i vedlikeholdsdokumentasjonen beskrevet i nr. 4.5. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.2. 
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Figur 1 

Symboler for hjulsatser brukt i tabell 3 

 

Tabell 3 

Driftsgrenseverdier for hjulsatsenes geometriske mål 

Betegnelse 
Hjuldiameter 

D [mm] 

Minsteverdi 

[mm] 

Største verdi 

[mm] 

1
4
3
5

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

330 ≤ D ≤ 760 1 415 1 426 

760 < D ≤ 840 1 412 1 426 

D > 840 1 410 1 426 

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

330 ≤ D ≤ 760 1 359 1 363 

760 < D ≤ 840 1 358 1 363 

D > 840 1 357 1 363 

1
5
2
4

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

400 ≤ D < 840 1 492 1 514 

D ≥ 840 1 487 1 514 

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

400 ≤ D < 840 1 444 1 448 

D ≥ 840 1 442 1 448 

1
6
0
0

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

690 ≤ D ≤ 1 016 1 573 1 592 

   

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

690 ≤ D ≤ 1 016 1 521 1 526 

   

1
6
6
8

 m
m

 

Avstand mellom flensenes 

kontaktflater (SR) 

SR = AR + Sd,venstre + Sd, høyre 

330 ≤ D < 840 1 648(1) 1 659 

840 ≤ D ≤ 1 250 1 643(1) 1 659 

Avstand mellom hjulflensens 

indre kanter (AR) 

330 ≤ D < 840 1 592 1 596 

840 ≤ D ≤ 1 250 1 590 1 596 

(1) For toakslede godsvogner med en aksellast opp til 22,5 t skal denne verdien være 1 651 mm. 
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4.2.3.6.3. Egenskaper  for hjul  

Hjulenes geometriske mål, som definert i figur 2, skal være i samsvar med grenseverdiene angitt i  

tabell 5. 

Tabell 4 

Driftsgrenseverdier for hjulenes geometriske mål 

Betegnelse 
Hjuldiameter 

D [mm] 

Minsteverdi 

[mm] 

Største verdi 

[mm] 

1
4
3
5

 m
m

 

Hjulflenens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

D ≥ 330 133 140 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 330 ≤ D ≤ 760 27,5 33 

760 < D ≤ 840 25 33 

D > 840 22 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 330 ≤ D ≤ 630 31,5 36 

630 < D ≤ 760 29,5 36 

D > 760 27,5 36 

Hjulflensens profil (qR) D ≥ 330 6,5 — 

1
5
2
4

 m
m

 

Hjulflensens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

D ≥ 400 134 140 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 400 ≤ D < 760 27,5 33 

760 ≤ D < 840 25 33 

D ≥ 840 22 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 400 ≤ D < 630 31,5 36 

630 ≤ D < 760 29,5 36 

D ≥ 760 27,5 36 

Hjulflensens profil (qR) D ≥ 400 6,5 — 

1
6
0
0

 m
m

 

Hjulflensens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

690 ≤ D ≤ 1016 137 139 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 690 ≤ D ≤ 1016 26 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 690 ≤ D ≤ 1016 28 38 

Hjulflensens profil (qR) 690 ≤ D ≤ 1016 6,5 — 

1
6
6
8

 m
m

 

Hjulflensens bredde (BR) (med 

største grad 5 mm) 

D ≥ 330 133 140 

Hjulflensens tykkelse (Sd) 330 ≤ D ≤ 840 27,5 33 

D > 840 22 (PT); 25 (ES) 33 

Hjulflensens høyde (Sh) 330 ≤ D ≤ 630 31,5 36 

630 ≤ D ≤ 760 29,5 36 

D > 760 27,5 36 

Hjulflensens profil (qR) D ≥ 330 6,5 — 
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Disse grenseverdiene skal forstås som konstruksjonsverdier og angis som driftsgrenseverdier i 

vedlikeholdsdokumentasjonen beskrevet i nr. 4.5). 

Figur 2 

Symboler for hjul brukt i tabell 4 

 

Hjulenes mekaniske egenskaper skal sikre overføring av krefter og dreiemoment samt motstand mot 

varmebelastning dersom det er nødvendig, i samsvar med bruksområdet. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.3. 

4.2.3.6.4. Egenskaper  for aksler  

Akselens egenskaper skal sikre overføring av krefter og dreiemoment i samsvar med bruksområdet. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.4. 

Akslenes sporbarhet skal ta hensyn til resultatene fra Det europeiske jernbanebyrås innsatsgruppe for 

vedlikehold av godsvogner (se «Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon 

Maintenance», som er offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted http://www.era.europa.eu). 

4.2.3.6.5. Akselkasser/ -lagre 

Det skal ved utformingen av akselkassen og rullelageret tas hensyn til mekanisk motstand og 

tretthetsegenskaper. Det skal defineres driftsgrenseverdier for temperatur som er relevante for deteksjon 

av varmgang. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.4. 

4.2.3.6.6. Hjulsatser  med  variabel  sporvidde  

Dette kravet gjelder for enheter utstyrt med hjulsatser med variabel sporvidde for omstilling mellom to 

sporvidder. 

Omstillingsmekanismen for hjulsatsen skal sikre sikker låsing 

– av hjulene, og 

– av tilhørende bremseutstyr, 

i riktig, tilsiktet akselstilling, idet det tas hensyn de dynamiske virkningene i samsvar med enhetens 

nominelle driftstilstand. 

Samsvarsvurdering for kravene i dette nummer er et åpent punkt. 

4.2.3.6.7. Løpeverk  for manuelt  ski f te  av h julsa tser  

Kravet gjelder enheter som er klargjort for trafikk på forskjellige sporvidder ved hjelp av et fysisk skifte 

av hjulsatser. 
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Enheten skal være utstyrt med en låsemekanisme for å sikre riktig stilling av dens bremseutstyr i de 

forskjellige konfigurasjonene, idet det tas hensyn de dynamiske virkningene i samsvar med enhetens 

nominelle driftstilstand. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.5. 

4.2.4. Bremser 

4.2.4.1. Generelle bes temmelser  

Formålet med togets bremseanlegg er å sikre at 

– togets hastighet kan reduseres, 

– togets hastighet kan opprettholdes i en helling, 

– toget kan stoppes innenfor den største tillatte stopplengden, og 

– toget kan holdes i ro. 

De viktigste faktorene som påvirker bremseevnen og bremseprosessen, er 

– bremsekraft, 

– togets masse, 

– hastighet, 

– tillatt stopplengde, 

– tilgjengelig adhesjon, og 

– helling. 

Et togs bremseevne er resultatet av bremseevnen til hver enkelt enhet i toget. 

4.2.4.2. Sikkerhetskrav 

Bremseanlegget bidrar til jernbanesystemets sikkerhetsnivå. Derfor skal utformingen av en enhets 

bremseanlegg gjennomgå en risikovurdering i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(1) 

der det tas hensyn til faren ved fullstendig tap av bremseevne hos enheten. Alvorlighetsgraden skal anses 

som katastrofal dersom 

– følgene påvirker bare den aktuelle enheten (kombinasjon av feil), eller 

– følgene påvirker bremseevnen til mer enn én enhet (enkeltfeil). 

Oppfyllelsen av kravene i C.9 og C.14 i tillegg C forutsettes å være i samsvar med dette kravet. 

4.2.4.3. Funksjonskrav og tekniske krav  

4.2.4.3.1. Generel le funksjonskrav  

Enhetens bremseutstyr skal kunne aktiveres og løses ved påvirkning av et mottatt signal. Bremsen skal 

– være gjennomgående (signalet om aktivering eller frigjøring av bremsen overføres fra en sentral 

styreenhet til hele toget gjennom en bremseledning), 

– være automatisk (et utilsiktet avbrudd i bremseledningen fører til bremseaktivering på alle enheter i 

toget og stopper hver del), 

– kunne frakobles, slik at den kan frigjøres og isoleres. 

4.2.4.3.2. Bremseevne  

4.2.4.3.2.1. Driftsbrems 

Et togs eller en enhets bremseevne er dens evne til retardasjon. Det er resultatet av tilgjengelig 

bremsekraft til bremsing av toget innenfor definerte grenser og alle faktorer i forbindelse med 

energikonvertering og -absorpsjon, herunder togmotstand. 

  

(1) EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4. 
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En enhets bremseevne skal beregnes i samsvar med et av følgende dokumenter: 

– EN 14531-6:2009, eller 

– UIC 544-1:2012. 

Beregningen skal valideres ved prøving. Beregning av bremseevne i samsvar med UIC 544-1 skal 

valideres som fastsatt i UIC 544-1:2012. 

4.2.4.3.2.2. Parkeringsbrems 

En parkeringsbrems er en brems som brukes til å hindre parkert rullende materiell i å bevege seg under 

bestemte forhold, der det tas hensyn til sted, vind, helling og det rullende materiellets lastetilstand, til den 

blir frigjort med hensikt. 

Dersom enheten er utstyrt med parkeringsbrems, skal følgende krav være oppfylt: 

– Stillstanden skal vedvare til den frigjøres tilsiktet. 

– Dersom det ikke er mulig å fastslå tilstanden til en parkeringsbrems umiddelbart, skal det finnes en 

indikator som viser tilstanden, på begge sider av kjøretøyets utside. 

– Parkeringsbremsens minste bremseevne bestemmes ved beregninger i samsvar med i nr. 6 i 

standarden EN 14531-6:2009 uten at det tas hensyn til påvirkning av vind. 

– Parkeringsbremsens minste bremseevne skal være merket på enheten. Merkingen skal være i samsvar 

med nr. 4.5.25 i EN 15877-1:2012. En enhets parkeringsbrems skal konstrueres idet det tas hensyn til 

en adhesjonsfaktor mellom hjul og skinne (stål/stål) på høyst 0,12. 

4.2.4.3.3. Varmekapasitet  

Bremseutstyret skal kunne motstå én nødbremsing uten tap av bremseevne på grunn av termisk eller 

mekanisk påvirkning. 

Bremsekraften som enheten kan motstå uten tap av bremseevne på grunn av termisk eller mekanisk 

påvirkning, skal defineres og uttrykkes ved hjelp av hastighet og tiden bremsen er aktivert. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.6. 

En helling på 21 ‰ ved 70 km/t over 40 km kan anses som referansetilfellet for varmekapasitet som gir 

en bremsekraft på 45 kW per hjul i 34 minutter med en nominell hjuldiameter på 920 mm og en aksellast 

på 22,5 t. 

4.2.4.3.4. Glidevern (WSP)  

Glidevern er et system som søker å utnytte den største tilgjengelige adhesjonen ved å redusere, 

opprettholde eller øke bremsekraften for å hindre at hjulsatsene låser seg og glir ukontrollert. På denne 

måten skal stopplengden optimaliseres. 

Dersom glidevernet styres elektronisk, skal negative følger forårsaket av svikt i glidevernet motvirkes 

ved hensiktsmessig systemkonstruksjon og teknisk konfigurasjon. 

Glidevernet skal ikke endre bremsenes funksjonelle egenskaper. Kjøretøyets luftutstyr skal være 

dimensjonert slik at glidevernets luftforbruk ikke nedsetter trykkluftbremsens yteevne. Ved 

konstruksjonen av glidevernet skal det tas hensyn til at glidevernet ikke skal ha negativ innvirkning på 

kjøretøyets bestanddeler (bremseanlegg, hjulets rulleflater, akselkasse osv.). 

Følgende typer enheter skal være utstyrt med glidevern: 

– Enheter som er utstyrt med alle typer bremseklosser, der den høyeste gjennomsnittlige utnyttelsen av 

adhesjonen er større enn 0,12. 

– Enheter som er utstyrt med bare skrivebremser og/eller komposittbremseklosser, og der den høyeste 

gjennomsnittlige utnyttelsen av adhesjonen er større enn 0,11. 

4.2.5. Miljøforhold 

Utformingen av enheten og dens komponenter skal ta hensyn til de miljøforholdene som det rullende 

materiellet skal utsettes for. 
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Miljøparametrene er beskrevet i numrene nedenfor. For hver miljøparameter angis et nominelt område 

som er det hyppigst forekommende i Europa, og som utgjør grunnlaget for samtrafikkenheten. 

For visse miljøparametrer angis andre områder enn de nominelle områdene. I slike tilfeller skal det 

velges et område for konstruksjon av enheten. 

For funksjonene som angis i numrene nedenfor, skal det i den tekniske dokumentasjonen beskrives 

hvilke forholdsregler med hensyn til konstruksjon og/eller prøving som er tatt for å sikre at det rullende 

materiellet oppfyller TSI-kravene innenfor dette området. 

Avhengig av de intervallene som er valgt og forholdsreglene som er truffet (beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen), kan det være nødvendig med hensiktsmessige driftsregler dersom enheten som er 

konstruert for det nominelle området, trafikkerer en bestemt jernbanelinje der det nominelle intervallet 

overskrides i visse perioder av året. 

Intervallene som skal velges for å unngå begrensende driftsregler knyttet til klimaforhold, dersom 

områdene er forskjellige fra det nominelle, angis av medlemsstatene og føres opp i nr. 7.4. 

Enheten og dens komponenter skal konstrueres idet det tas hensyn til ett eller flere av følgende intervaller 

for utetemperatur: 

– T1: – 25 °C til + 40 °C (nominelt), 

– T2: – 40 °C til + 35 °C, og 

– T3: – 25 °C til + 45 °C. 

Enheten skal oppfylle kravene i denne TSI-en uten forringelse under forhold med snø, is og hagl som 

angitt i nr. 4.7 i EN 50125-1:1999, som svarer til det nominelle intervallet. 

Dersom det velges vanskeligere snø-, is- og haglforhold enn dem som er vurdert i standarden, skal 

enheten og dens komponenter konstrueres for å oppfylle TSI-krav ved den kombinerte virkningen 

sammen med lav temperatur i samsvar det temperaturintervallet som er valgt. 

I forbindelse med temperaturområde T2 og med de vanskelige snø-, is-, og haglforholdene skal de 

tiltakene som treffes for å oppfylle TSI-kravene under disse vanskelige forholdene, identifiseres og 

kontrolleres, særlig konstruksjons- og/eller prøvingstiltak for følgende funksjoner: 

– Koplingsfunksjon begrenset til koplingers fleksibilitet. 

– Bremsefunksjon, herunder bremseutstyr. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.7. 

4.2.6. Systembeskyttelse 

4.2.6.1. Brannsikring 

4.2.6.1.1. Generel le bestemmelser  

Alle betydelige mulige brannkilder (høyrisikokomponenter) på enheten skal identifiseres. 

Brannsikringsaspektene ved enhetens konstruksjon skal ha som mål å 

– hindre at det oppstår brann, 

– begrense virkningen dersom det oppstår brann. 

De varene som fraktes på enheten, er ikke en del av enheten og skal ikke tas hensyn til ved 

samsvarsvurderingen. 

4.2.6.1.2. Funksjonsspesi f ikas joner og  tekniske spesi f ikasjoner  

4.2.6.1.2.1. Barrierer 

For å begrense virkningene av brann skal brannskiller som kan holde i minst 15 minutter, være montert 

mellom de identifiserte brannkildene (høyrisikokomponenter) og lasten som fraktes. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.1. 

4.2.6.1.2.2. Materialer 

Alle permanente materialer som brukes på enheten, skal ha lav antennelighet og begrenset 

flammespredningsevne, med mindre 
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– materialet er atskilt fra alle mulige brannfarer på enheten med et brannskille, og det foreligger en 

risikovurdering som gir belegg for sikker bruk, eller 

– komponenten har en masse < 400 g, og den befinner seg innenfor en horisontal avstand på ≥ 40 mm 

og en vertikal avstand på ≥ 400 mm fra andre ikke-prøvde komponenter. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.2. 

4.2.6.1.2.3. Kabler 

Ved utvelging og montering av elektriske kabler skal det tas hensyn til hvordan disse oppfører seg ved 

brann. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.3. 

4.2.6.1.2.4. Brennbare væsker 

Enheten skal være utstyrt med innretninger som forhindrer utbrudd og spredning av brann som følge av 

utslipp av brennbare væsker eller gasser. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.8.4. 

4.2.6.2. Beskyttelse mot elekt ri ske farer  

4.2.6.2.1. Beskyttende t i l tak mot  indirekte  kontakt  (beskyttende jording)  

Impedansen mellom vognkasse og skinne skal være lav nok til å hindre farlig spenning mellom dem. 

Enhetene skal være jordet i samsvar med bestemmelsene beskrevet i nr. 6.4 i EN 50153:2002. 

4.2.6.2.2. Beskyttende t i l tak mot  direkte kontakt  

De elektriske installasjonene og utstyret på en enhet skal være konstruert slik at de beskytter personer 

mot elektrisk støt. 

Enheten skal være konstruert slik at direkte kontakt hindres, i samsvar med bestemmelsene i nr. 5 i EN 

50153:2002. 

4.2.6.3. Festeinnretninger for bakendesignal  

På alle enheter som er konstruert for å motta et bakendesignal, skal to innretninger på enden av enheten 

sikre at det kan monteres to lamper eller to reflekterende plater som angitt i tillegg E, på samme høyde 

over skinnen, men ikke høyere enn 2 000 mm. Målene og klaringen for disse festeinnretningene skal 

være som beskrevet i kapittel 1 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-

04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 

(http://www.era.europa.eu). 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Tabell 5 

Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Henvisning i denne TSI-en Henvisning i kommisjonsbeslutning 2011/275/EU(*) 

4.2.3.1 Infrastrukturens referanseprofil 4.2.4.1 Frittromsprofil 

4.2.4.2 Sporavstand 

4.2.4.5 Minsteradius for vertikal kurve 

4.2.3.2 Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.7.1 Sporets evne til å motstå vertikale 

belastninger 

4.2.7.3 Sporets evne til å motstå sidekrefter 

4.2.8.1 Broers evne til å motstå 

trafikkbelastninger 

4.2.8.2 Ekvivalent vertikal belastning fra 

jordkonstruksjoner og virkninger av 

jordtrykk 

4.2.8.4 Eksisterende broers og 

jordkonstruksjoners evne til å motstå 

trafikkbelastninger 
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Henvisning i denne TSI-en Henvisning i kommisjonsbeslutning 2011/275/EU(*) 

4.2.3.5.2 Løpeegenskaper 4.2.9 Sporgeometriens kvalitet 

4.2.3.6.2 Egenskaper for hjulsats 

4.2.3.6.3 Egenskaper for hjul 

4.2.5.1 Nominell sporvidde 

4.2.5.6 Skinnehodeprofil for frie linjer 

4.2.6.2 Geometri på sporveksler og kryss under 

drift 

(*) EUT L 126 av 14.5.2011, s. 53. 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Tabell 6 

Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Henvisning i denne TSI-en Henvisning i kommisjonsbeslutning 2011/314/EU(*) 

4.2.2.2 Enhetens stryke — løfting og heving 4.2.3.6.3 Beredskapsplaner 

4.2.3.1 Infrastrukturens referanseprofil 4.2.2.5 Togsammensetning 

4.2.3.2 Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.2.5 Togsammensetning 

4.2.4 Brems 4.2.2.6 Bremsing av toget 

4.2.6.3 Festeinnretninger for bakendesignal. 

Tillegg E Bakendesignal 

4.2.2.1.3.2 Bakende 

(*) EUT L 144 av 31.5.11, s. 1. 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Tabell 7 

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Henvisning i denne TSI-en Henvisning i beslutning 2012/88/EU 

Vedlegg A tabell A2 indeks 77 

4.2.3.3 a) Egenskaper for rullende materiell som 

er kompatible med 

togdeteksjonssystemer basert på 

sporfelt 

– akselavstander (3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5 og 

3.1.2.6) 

– aksellaster (3.1.7.1 og 3.1.7.2) 

– elektrisk motstand (3.1.8) 

4.2.3.3 b) Egenskaper for rullende materiell som 

er kompatible med 

togdeteksjonssystemer basert på 

akseltellere 

– akselavstander (3.1.2.1, 3.1.2.3, 3.1.2.5 og 

3.1.2.6) 

– hjulgeometri (3.1.3.1-3.1.3.4) 

– område mellom hjul uten komponenter av 

metall eller induktivt materiale (3.1.3.5) 

– hjulmateriale (3.1.3.6) 

4.2.3.3 c) Egenskaper for rullende materiell som 

er kompatible med 

togdeteksjonssystemer basert på 

sløyfeutstyr 

– kjøretøyets metallmasse (3.1.7.2) 

4.4. Driftsregler 

Driftsreglene er utarbeidet etter framgangsmåtene beskrevet i jernbaneforetakets sikkerhets-

styringssystem. Disse reglene tar hensyn til dokumentasjonen knyttet til drift som inngår som en del av 

den tekniske dokumentasjonen i henhold til kravene i artikkel 18 nr. 3 og som fastsatt i vedlegg VI til 

direktiv 2008/57/EF. 
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Dokumentasjonen knyttet til drift beskriver egenskapene til enheten i forhold til den nominelle 

driftstilstanden som skal vurderes for å kunne definere driftsreglene i normale situasjoner og ved 

forskjellige påregnelige driftsforstyrrelser. 

Dokumentasjonen knyttet til drift består av: 

– en beskrivelse av driften under normale forhold, herunder enhetens driftsegenskaper og 

driftsbegrensninger (f.eks. konstruksjonsprofil, høyeste konstruksjonshastighet, aksellast, bremseevne 

og kompatibilitet med togdeteksjonssystemer), 

– en beskrivelse av drift ved driftsforstyrrelser (når utstyr eller funksjoner beskrevet i denne TSI-en får 

sikkerhetskritiske feil) som med rimelighet kan forutses, sammen med de tilhørende akseptable 

grenseverdiene og driftsforholdene for enheten som kan opptre. 

Søkeren skal framlegge den første versjonen av dokumentasjonen knyttet til driftsreglene. Denne 

dokumentasjonen kan endres senere i samsvar med tilsvarende unionsregelverk, idet det tas hensyn til 

enhetens eksisterende drifts- og vedlikeholdsforhold. Det meldte organet skal kontrollere bare at 

dokumentasjonen om drift er framlagt. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Vedlikehold er et sett med aktiviteter som har til hensikt å holde en funksjonell enhet i, eller gjenopprette 

den til, en tilstand der den kan utføre sin funksjon. 

Følgende dokumenter som inngår som en del av den tekniske dokumentasjonen i henhold til artikkel 18 

nr. 3 i, og som fastsatt i vedlegg VI til, direktiv 2008/57/EF, er nødvendige for å gjennomføre 

vedlikeholdsarbeidet på enhetene: 

– generell dokumentasjon (nr. 4.5.1), 

– dokumentasjonen som beskriver grunnlaget for vedlikeholdsprogrammet (nr. 4.5.2), og 

– vedlikeholdsdokumentasjonen (nr. 4.5.3). 

Søkeren skal framlegge de tre dokumentene beskrevet i nr. 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3. Denne dokumentasjonen 

kan endres senere i samsvar med tilsvarende EU-regelverk, idet det tas hensyn til enhetens eksisterende 

drifts- og vedlikeholdsforhold. Det meldte organet skal kontrollere bare at vedlikeholdsdokumentasjonen 

er framlagt. 

4.5.1. Generell dokumentasjon 

Den generelle dokumentasjonen består av 

– tegninger og beskrivelse av enheten og dens komponenter, 

– alle lovfestede krav vedrørende enhetens vedlikehold, 

– tegninger av systemene (elektriske, pneumatiske og hydrauliske kretsløpsskjemaer og styrek-

retsskjemaer), 

– andre systemer om bord (beskrivelse av systemene, herunder beskrivelse av deres funksjoner, 

angivelse av grensesnitt og databehandling og protokoller), 

– Konfigurasjonsdokumentasjon for hvert kjøretøy (deleliste og materialliste) for å muliggjøre (særlig, 

men ikke bare) sporbarhet under vedlikeholdsarbeider. 

4.5.2. Dokumentasjon som beskriver grunnlaget for vedlikeholdsprogrammet 

Dokumentasjon av vedlikeholdets utforming forklarer hvordan vedlikeholdsarbeidet er definert og 

utformet for å sikre at det rullende materiellets egenskaper forblir innenfor akseptable grenser i 

materialets levetid. Dokumentasjonen skal omfatte inndata som gjør det mulig å fastsette kriteriene for 

inspeksjon og hyppighet av vedlikeholdsarbeid. Dokumentasjonen av vedlikeholdets utforming 

inneholder 

– erfaringer, prinsipper og metoder som er brukt til å utforme vedlikeholdet av enheten, 

– grenser for normal bruk av enheten (f.eks. km/måned, klimatiske grenseverdier, forutsigbare typer 

last osv.), 

– relevante data som er brukt til å utforme vedlikeholdet, og opprinnelsen til disse dataene (gjennom 

erfaring), 

– prøvinger, undersøkelser og beregninger som er utført for å utforme vedlikeholdet. 
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4.5.3. Vedlikeholdsdokumentasjon 

Vedlikeholdsdokumentasjonen beskriver hvordan vedlikeholdsarbeidet kan utføres. Vedlikeholdsarbeidet 

omfatter blant annet inspeksjoner, overvåking, prøving, måling, utskifting, justeringer og reparasjoner. 

Vedlikeholdsarbeid deles inn i 

– forebyggende vedlikehold (planlagt og styrt), og 

– korrigerende vedlikehold. 

Vedlikeholdsdokumentasjonen omfatter følgende: 

– Komponenthierarki og funksjonsbeskrivelser som fastsetter grensene for det rullende materiellet ved 

å liste opp alle elementer i det rullende materiellets konstruksjon i et passende antall atskilte nivåer. 

Det nederste elementet i hierarkiet skal være en utskiftbar komponent. 

– Deleliste som skal inneholde tekniske beskrivelser og funksjonsbeskrivelser for reservedelene 

(utskiftbare enheter). Listen skal omfatte alle deler som det har blitt spesifisert at skal skiftes ut på 

grunnlag av bestemte vilkår, og som det kan være nødvendig å skifte ut etter en elektrisk eller 

mekanisk feil, eller alle deler som det kan forventes at må skiftes ut etter tilfeldig skade. 

Samtrafikkomponenter skal angis med henvisning til deres samsvarserklæring. 

– Grenseverdier for komponenter som ikke skal overskrides i bruk. Det er tillatt å angi driftsbeg-

rensninger ved driftsforstyrrelser (grenseverdi nådd). 

– Liste over henvisninger til europeiske juridiske forpliktelser som komponenter eller delsystemer er 

underlagt. 

– Vedlikeholdsplan(1), dvs. et strukturert sett oppgaver for å uføre vedlikeholdet, herunder arbeid, 

framgangsmåter og metoder. Beskrivelsen av dette settet med oppgaver omfatter 

a)  instruksjonstegninger for demontering og montering som er nødvendige for korrekt montering og 

demontering av utskiftbare deler, 

b)  vedlikeholdskriterier, 

c)  kontroller og prøvinger, særlig for sikkerhetsrelevante deler; disse omfatter visuell inspeksjon og 

ikke-destruktiv prøving (eventuelt for eksempel for å påvise mangler som kan svekke 

sikkerheten). 

d)  verktøy og materialer som er nødvendige for å utføre oppgaven, 

e)  forbruksvarer som kreves for å utføre oppgaven, 

f)  tiltak og utstyr til beskyttelse av personlig sikkerhet. 

– Nødvendige prøvinger og framgangsmåter som skal utføres etter hvert vedlikeholdstiltak, før det 

rullende materiellet tas i bruk igjen. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

De faglige kvalifikasjonene hos det personalet som skal forestå drift og vedlikehold av enheter, er ikke 

omfattet av denne TSI-en. 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

Bestemmelsene om helse og sikkerhet for det personalet som skal forestå drift og vedlikehold av enheter, 

er omfattet av de grunnleggende kravene 1.1.5, 1.3.2, 2.5.1 og 2.6.1 angitt i vedlegg III til direktiv 

2008/57/EF. 

Særlig omhandler følgende bestemmelser i avsnitt 4.2 bestemmelser om helse og sikkerhet for 

personalet: 

Nr. 4.2.2.1.1: Endekopling. 

Nr. 4.2.6.1: Brannsikring. 

Nr. 4.2.6.2: Beskyttelse mot elektriske farer. 

  

(1) Vedlikeholdsplanen skal ta hensyn til resultatene fra Det europeiske jernbanebyrås innsatsgruppe for vedlikehold av godsvogner 

(se «Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance», som er offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted http://www.era.europa.eu). 
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Dersom enheten er utstyrt med et manuelt koplingssystem, skal det være fri plass for skifteren under til- 

og frakopling. 

Alle framstikkende deler som anses som en fare for driftspersonalet, skal være tydelig merket og/eller 

utstyrt med verneinnretninger. 

Enheten skal være utstyrt med trinn og håndlister, med mindre den ikke er ment å skulle kjøres med 

personale om bord, for eksempel ved skifting. 

4.8. Parametrer som skal registreres i den tekniske dokumentasjonen 

Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende parametrer: 

– endekoplingens type, posisjon og fleksibilitet, 

– belastning som følge av dynamiske trekk- og trykkrefter, 

– referanseprofiler som enheten er i samsvar med, 

– eventuelt samsvar med målreferanseprofil(er) G1, GA, GB og GC, 

– eventuelt samsvar med nedre referanseprofil(er) GIC1 og GIC2, 

– masse per aksel (egenvekt og fullt lastet), 

– akslenes plassering i enhetens lengderetning og antall aksler, 

– enhetens lengde, 

– høyeste konstruksjonshastighet, 

– sporvidde(r) enheten kan kjøres på, 

– kompatibilitet med togdeteksjonssystemer (sporfelt/akseltellere/sløyfeutstyr), 

– kompatibilitet med systemer for varmgangsdetektor, 

– temperaturintervall under drift for aksellagre, 

– arten av signal som styrer bremsen (eksempel: pneumatisk hovedbremseledning, elektrisk 

bremsetype XXX osv.), 

– egenskaper for bremseledningen og for dens kopling med andre enheter (diameter på 

hovedbremseledning, tverrsnitt av elektrisk kabel osv.) 

– bremseanleggets nominelle yteevne, eventuelt avhengig av bremsemåte (responstid, bremsekraft, 

påkrevd adhesjonsnivå osv.), 

– stopplengde eller bremsevekt, eventuelt avhengig av bremsemåte, 

– bremsekomponentenes varmekapasitet i forhold til bremsekraft uttrykt ved hjelp av hastighet og 

bremseaktiveringstid, 

– temperaturintervall og alvorlighetsgrad for snø-/is-/haglforhold, 

– bremsevekt og største helling for parkeringsbremsen (dersom relevant), 

– mulighet eller manglende mulighet for fallskifting, 

– forekomst av trinn og/eller håndlister. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Generelle bestemmelser 

Samtrafikkomponenter som definert i artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF er oppført i nr. 5.3 

sammen med 

– bruksområde med delsystemparametrer, og 

– henvisning til tilhørende krav definert i nr. 4.2. 

Når det i avsnitt 5.3 er anført at et gitt krav skal vurderes på komponentnivå, er det ikke nødvendig å 

foreta en vurdering av det samme kravet på delsystemnivå. 
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5.2. Nyskapende løsninger 

Som angitt i nr. 4.1 kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 

Slike spesifikasjoner og vurderingsmetoder skal utarbeides ved hjelp av prosessen beskrevet i nr. 6.1.3, 

når det er planlagt å benytte en nyskapende løsning for en samtrafikkomponent. 

5.3. Spesifikasjoner for samtrafikkomponenter 

5.3.1. Løpeverk 

Løpeverket skal være konstruert for et bruksområde som definert ved følgende parametrer: 

– høyeste hastighet, 

– største manglende overhøyde, 

– enhetens minste egenvekt, 

– største aksellast, 

– intervall av avstander mellom boggidreietapper eller intervall av akselavstander på «toakslede 

enheter», 

– tyngdepunktets største høyde på tom enhet, 

– koeffisient for tyngdepunktets høyde på lastet enhet, 

– minste koeffisient for vognkassens torsjonsstivhet, 

– største koeffisient for massefordeling for tomme enheter med: 

 

der: 

Izz = vognkassens treghetsmoment i forhold til den vertikale aksen gjennom vognkassens 

tyngdepunkt 

m = vognkassens masse 

2a* = akselavstand 

– minste nominelle hjuldiameter, 

– skinnehelling. 

Parametrene for hastighet og aksellast kan vurderes sammen for å definere hensiktsmessig bruksområde 

(f.eks. høyeste hastighet og egenvekt). 

Løpeverket skal oppfylle kravene uttrykt i nr. 4.2.3.5.2 og 4.2.3.6.1. Disse kravene skal vurderes på 

komponentnivå. 

5.3.2. Hjulsats 

En hjulsats skal vurderes og konstrueres for et bruksområde definert ved: 

– nominell diameter for hjulets rulleflate, og 
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– største vertikale statiske kraft. 

En hjulsats skal oppfylle kravene til geometriske og mekaniske parametrer definert i nr. 4.2.3.6.2. Disse 

kravene skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.3. Hjul 

Et hjul skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– nominell rulleflatediameter, 

– største vertikale statiske kraft, 

– høyeste hastighet og brukstid, og 

– største bremseenergi. 

Et hjul skal oppfylle kravene til geometriske, mekaniske og termomekaniske parametrer definert i  

nr. 4.2.3.6.3. Disse kravene skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.4. Aksel 

En aksel skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– største vertikale statiske kraft. 

En aksel skal oppfylle kravene til mekaniske parametrer definert i nr. 4.2.3.6.4. Disse kravene skal 

vurderes på komponentnivå. 

5.3.5. Bakendesignal 

Bakendesignalet, som beskrevet i tillegg E, er en uavhengig samtrafikkomponent. I nr. 4.2 finnes det 

ingen krav som omhandler bakendesignal. Det meldte organets vurdering av det inngår ikke i EF-

verifiseringen av delsystemet. 

6. SAMSVARSVURDERING OG EF-VERIFISERING 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Moduler 

Samsvarsvurderingen av en samtrafikkomponent skal utføres i samsvar med modulen(e) beskrevet i 

tabell 8. 

Tabell 8 

Moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter 

Modul CA1 Intern produksjonskontroll og produktverifisering ved undersøkelse av hvert 

enkelt produkt 

Modul CA2 Intern produksjonskontroll og produktverifisering med ujevne mellomrom 

Modul CB EF-typeprøving 

Modul CD Typesamsvar på grunnlag av kvalitetsstyringssystemet i produksjonsprosessen 

Modul CF Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering 

Modul CH Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem 

Modul CH1 Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og designkontroll 
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Disse modulene er angitt nærmere i beslutning 2010/713/EU. 

6.1.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, skal velge en av modulene eller 

modulkombinasjonene angitt i tabell 9 i samsvar med den aktuelle komponenten. 

Tabell 9 

Moduler som skal anvendes for samtrafikkomponenter 

Nr. Komponent 

Moduler 

CA1 eller 

CA2 
CB + CD CB + CF CH CH1 

4.2.3.6.1 Løpeverk  X X  X 

Løpeverk — prøvd X   X  

4.2.3.6.2 Hjulsats X(*) X X X(*) X 

4.2.3.6.3 Hjul X(*) X X X(*) X 

4.2.3.6.4 Aksel X(*) X X X(*) X 

5.3.5 Bakendesignal X   X  

(*) Modul CA1, CA2 eller CH kan brukes bare for produkter som er brakt i omsetning, og dermed utviklet, før denne 

TSI-en trådte i kraft, forutsatt at produsenten overfor det meldte organet dokumenterer at det ble utført en 

undersøkelse av prosjekteringen og en typeprøving for tidligere anvendelser under tilsvarende forhold, og at 

kravene i denne TSI-en er oppfylt; dette skal dokumenteres og anses for å ha samme bevisverdi som modul CB 

eller en designkontroll i henhold til modul CH1. 

Innenfor anvendelsen av den valgte modulen eller modulkombinasjonen skal det vurderes om 

samtrafikkomponenten oppfyller kravene nevnt i nr. 4.2. Om nødvendig angis ytterligere krav 

vedrørende vurderingen av bestemte samtrafikkomponenter i numrene nedenfor. 

6.1.2.1. Løpeverk 

Dokumentasjon av samsvar for løpeverk er angitt i tillegg B avsnitt 2. 

Enheter utstyrt med et utprøvd løpeverk som oppført nedenfor antas å være i samsvar med det relevante 

kravet, forutsatt at løpeverkene drives innenfor deres definerte bruksområde: 

a) Løpeverk for enkeltaksel: 

– dobbeltlenkoppheng, 

– Niesky 2, 

– S 2000-oppheng. 

b) Løpeverk for toakslet boggi: 

– Y25-familien, 

– toakslet boggi med styrbare aksler. 

c) Treakslede boggier: 

– treakslet boggifamilie med lenkoppheng. 

Vurderingen av boggirammens styrke skal bygge på nr. 6.2 i EN 13749:2011. 

6.1.2.2. Hju lsats  

Dokumentasjonen av samsvar for den mekaniske atferden til hjulsatsenheten skal utføres i samsvar med 

nr. 3.2.1 i EN 13260:2009+A1:2010, som definerer grenseverdiene for den aksiale kraften på enheten og 

den tilhørende verifiseringsprøvingen. 
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Det skal foreligge en framgangsmåte for verifisering for å sikre at det i monteringsfasen ikke foreligger 

mangler som kan ha negativ innvirkning på sikkerheten på grunn av endringer i de mekaniske 

egenskapene til de monterte delene på akselen. 

6.1.2.3. Hju l 

a)  Støpte og valsede hjul: De mekaniske egenskapene skal dokumenteres etter framgangsmåten angitt i 

nr. 7 i EN 13979-1:2003+A1:2009+A2:2011. 

Dersom hjulet er ment å skulle brukes med bremseklosser som virker på hjulets kjøreflate, skal 

hjulets termomekaniske egenskaper dokumenteres idet det tas hensyn til den største forventede 

bremseenergi. En typeprøving, som beskrevet i nr. 6.2 i EN 13979-1:2003+A1:2009+A2:2011, skal 

utføres for å kontrollere at den tverrgående forskyvningen av hjulkransen under bremsing og 

restspenningen ligger innenfor de angitte toleransegrensene. 

Beslutningskriterier for restspenninger for støpte og valsede hjul er definert i EN 13979-

1:2003+A1:2009+A2:2011. 

b) Andre typer hjul: Andre typer hjul er tillatt for enheter som brukes innenlands. I så fall skal 

beslutningskriteriene og tretthetsbelastningskriteriene angis i nasjonale regler. Disse nasjonale 

reglene skal meddeles av medlemsstatene i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

Det skal foreligge en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen mangler i produksjonsfasen kan 

ha negativ innvirkning på sikkerheten på grunn av endringer i hjulenes mekaniske egenskaper. 

Hjulmaterialets strekkfasthet, kjøreflatens hardhet, bruddstyrke (bare for hjul med bremsekloss), 

motstandskraft mot støt, materialegenskaper og materialets renhet skal verifiseres. Verifiseringsmetoden 

skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres for hver egenskap som skal verifiseres. 

6.1.2.4. Aksel  

I tillegg til kravene til montering over skal dokumentasjonen av samsvar for mekanisk motstand og 

tretthetsegenskaper for akselen bygge på nr. 4, 5 og 6 i EN13103:2009+A1:2010. 

Beslutningskriteriene for tillatt spenning er angitt i nr. 7 i EN 13103:2009+A1:2010. Det skal foreligge 

en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen mangler i produksjonsfasen kan ha negativ 

innvirkning på sikkerheten på grunn av endringer i akslenes mekaniske egenskaper. Akselmaterialets 

strekkfasthet, motstandskraft mot støt, overflateintegritet, materialegenskaper og materialrenhet skal 

verifiseres. Verifiseringsmetoden skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres for hver egenskap som 

skal verifiseres. 

6.1.3. Nyskapende løsninger for samtrafikkomponenter 

Dersom en nyskapende løsning (som definert i nr. 4.2.1) blir foreslått for en samtrafikkomponent (som 

definert i nr. 5.2), skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, angi avvikene fra 

det relevante punktet i denne TSI-en og framlegge dem for Europakommisjonen for analyse. Dersom 

analysen resulterer i positiv uttalelse, vil det bli utarbeidet en hensiktsmessig funksjons- og 

grensesnittspesifikasjon med tilhørende vurderingsmetode som skal innarbeides i TSI-en, for å tillate 

bruk av denne komponenten. 

Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal innarbeides i 

TSI-en når den revideres. 

Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes, ved å gi melding om en beslutning som 

Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

6.2. Delsystem 

6.2.1. Moduler 

EF-verifiseringen av delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» skal utføres i samsvar med 

modulen(e) beskrevet i tabell 10. 

Tabell 10 

Moduler for EF-verifisering av delsystemer 

SB EF-typeprøving 

SD EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem i produksjonsprosessen 
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SF EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

SH1 EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og designkontroll 

Disse modulene er angitt nærmere i beslutning 2010/713/EU. 

6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering 

Søkeren skal velge en av følgende modulkombinasjoner eller moduler til EF-verifisering av delsystemet: 

– (SB+SD), eller 

– (SB+SF), eller 

– (SH1). 

Innenfor rammen av den valgte modulen eller modulkombinasjonen skal det vurderes om delsystemet 

oppfyller kravene nevnt i nr. 4.2. Om nødvendig angis ytterligere krav vedrørende vurderingen av 

bestemte komponenter i numrene nedenfor. 

6.2.2.1. Enhetens styrke 

Dokumentasjon av samsvar utføres i samsvar med kapittel 6 og 7 i EN 12663-2:2010. 

Når det gjelder ledd, skal det skal foreligge en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen 

mangler i produksjonsfasen kan svekke strukturens mekaniske egenskaper. 

6.2.2.2. Sikkerhet  mot avsporing ved  kjøring på vindskjeve spor  

Dokumentasjon av samsvar skal utføres i samsvar med 

– framgangsmåtene definert i nr. 4.1 i EN 14363:2005, eller 

– metoden angitt i nr. 4.2 i EN 15839:2012 ved bruk av forhåndsberegning for standardiserte løsninger. 

6.2.2.3. Løpeegenskaper  

Prøvinger  på sporet  

Dokumentasjon av samsvar utføres i samsvar med kapittel 5 i EN 14363 2005. 

Som alternativ til å utføre prøvinger på to forskjellige sporhellinger, som fastsatt i nr. 5.4.4.4 i EN 

14363:2005, er det tillatt å utføre prøvinger på bare én sporhelling dersom det dokumenteres at prøvingen 

omfatter alle de kontaktforholdene som er definert i tillegg B nr. 1.1 nedenfor. 

Når det kreves prøving på sporet med normal målemetode, skal enheten vurderes mot de grenseverdiene 

som er fastsatt i tillegg B nr. 1.2 og 1.3. 

Kombinasjonen av høyeste ekvivalente konisitet og hastighet som enheten oppfyller stabilitetskriteriet i 

nr. 5 i EN 14363:2005 for, skal registreres i rapporten. 

De påkrevde prøvingsforholdene for prøvinger på sporet, som angitt i EN 14363:2005, kan ikke alltid 

oppnås fullstendig når det gjelder 

– sporets geometriske kvalitet, og 

– kombinasjoner av hastighet, krumning og manglende overhøyde. 

I tilfeller der dette ikke kan oppnås fullstendig, er dokumentasjonen av samsvar et åpent punkt. 

Simuleringer  

På de vilkårene som er angitt i nr. 9.3 i EN 15827:2011, kan en simulering alternativt erstatte prøvingene 

på sporet nevnt ovenfor. 
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6.2.2.4. Akselkasse/ -lagre 

Dokumentasjon av samsvar for mekanisk motstand og tretthetsegenskaper for rullelageret utføres i 

samsvar med nr. 6 i EN 12082:2007+A1:2010. 

6.2.2.5. Løpeverk for manuelt  ski fte av h ju lsatser  

Omst i l l ing  mellom 1  435 mm og 1  668 mm sporvidde  

De tekniske løsningene beskrevet i følgende figurer i UIC-standardblad 430-1:2006 anses å oppfylle 

kravene i nr. 4.2.3.6.7: 

– for akselenheter: figur 9 og 10 i vedlegg B.4, og figur 18 i vedlegg H til UIC-standardblad 430-

1:2006, 

– for boggienheter: figur 18 i vedlegg H til UIC-standardblad 430-1:2006. 

Omst i l l ing  mellom 1  435 mm og 1  524 mm sporvidde  

Den tekniske løsningen beskrevet i tillegg 7 i UIC-standardblad 430-3:1995 anses å oppfylle kravene i 

nr. 4.2.3.6.7. 

6.2.2.6. Varmekapasitet  

Beregninger, simuleringer eller prøvinger skal vise at temperaturen i bremsekloss, bremsebelegg eller 

bremseskive ikke overstiger disses varmekapasitet. Det skal tas hensyn til følgende: 

a)  for aktivering av nødbrems: den kritiske kombinasjonen av hastighet og nyttelast på rett og flatt spor, 

med minst mulig vind og med tørre skinner, 

b)  for aktivering av gjennomgående brems: 

– området opp til maksimal bremsekraft, 

– området opp til høyeste hastighet, og 

– tilsvarende bremseaktiveringstid. 

6.2.2.7. Mi ljøforhold  

Stålmaterialer anses å være i samsvar med alle områdene angitt i nr. 4.2.5 dersom materialegenskapene 

er bestemt ned til – 20 °C. 

6.2.2.8. Brannsikring 

6.2.2.8.1. Brannskil ler  

Brannskiller skal prøves i samsvar med EN 1363-1:1999. Stålplater med minst 2 mm tykkelse og 

aluminiumsplater med minst 5 mm tykkelse anses å oppfylle kravene til kvalitet uten prøving. 

6.2.2.8.2. Materia ler  

Prøving av materialenes antennelighet og flammespredningsegenskaper skal utføres i samsvar med ISO 

5658-2:2006/Am1:2011, med en grenseverdi på CFE ≥ 18 kW/m2. 

Følgende materialer og komponenter anses å oppfylle brannsikringskravene med hensyn til antennelighet 

og flammespredningsegenskaper: 

– metaller og legeringer med uorganisk belegg (for eksempel, men ikke begrenset til galvanisert 

belegg, anodisk belegg, kromatbelegg, fosfatomdanningsbelegg), 

– metaller og legeringer med organisk belegg med en nominell tykkelse på under 0,3 mm (for 

eksempel, men ikke begrenset til maling, plastbelegg, asfaltbelegg), 

– metaller og legeringer med et samlet uorganisk og organisk belegg der den nominelle tykkelsen på 

det organiske laget er under 0,3 mm, 

– glass, steingods, keramiske produkter og produkter av naturstein, 

– materialer som oppfyller kravene i kategori C-s3, d2 eller høyere i samsvar med EN 13501-

1:2007+A1:2009. 
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6.2.2.8.3. Kabler  

De elektriske kablene skal velges ut og installeres i samsvar med EN 50355:2003 og EN 50343:2003. 

6.2.2.8.4. Brennbare væsker  

De tiltakene som treffes, skal være i samsvar med TS 45545-7:2009. 

6.2.3. Nyskapende løsninger 

Dersom delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» omfatter en nyskapende løsning (som definert i 

nr. 4.2.1), skal søkeren angi avvikene fra de relevante numrene i TSI-en og oversende dem til 

Kommisjonen for analyse. Dersom analysen resulterer i positiv uttalelse, vil det bli utarbeidet en 

hensiktsmessig funksjons- og grensesnittspesifikasjon med tilhørende vurderingsmetoder som skal 

innarbeides i TSI-en, for å tillate bruk av denne løsningen. 

Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal deretter 

innarbeides i TSI-en når den revideres. 

Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes, ved å gi melding om en beslutning som 

Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

6.3. Delsystem som inneholder komponenter tilsvarende samtrafikkomponenter som ikke har EF-

erklæring 

Et meldt organ har tillatelse til å utstede et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem, selv om én eller 

flere av komponentene som tilsvarer samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet, ikke er omfattet 

av en relevant EF-samsvarserklæring etter denne TSI-en (ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter), i 

følgende tilfeller: 

a)  Komponenten omfattes av overgangsperioden fastsatt i artikkel 8. 

b)  Komponenten ble framstilt før denne TSI-en trådte i kraft, og typen komponent har vært 

– brukt i et delsystem som allerede er godkjent, og 

– tatt i bruk i minst én medlemsstat før denne TSI-en trådte i kraft. 

EF-verifiseringen av delsystemet skal foretas av det meldte organet på bakgrunn av kravene i kapittel 4, 

ved bruk av de tilsvarende kravene vedrørende vurdering i kapittel 6 og 7, unntatt for særtilfeller. Ved 

denne EF-verifiseringen får modulene i delsystemet angitt i nr. 6.2.2 anvendelse. 

EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet skal ikke utarbeides for komponenter 

som vurderes på denne måten. 

6.4. Prosjektfaser der vurdering er obligatorisk 

Vurderingen skal dekke følgende to faser som er angitt med «X» i tabell F.1 i vedlegg F til denne TSI-en. 

Særlig skal vilkårene og kravene i nr. 4.2 vurderes dersom det angis en typevurdering. 

a)  Prosjekterings- og utviklingsfase: 

– undersøkelse av prosjektering og/eller designkontroll, 

– typeprøving: prøving for å kontrollere prosjekteringen, som definert i nr. 4.2. 

b)  Produksjonsfase: 

– rutineprøving for å kontrollere produksjonssamsvar. Hvilken enhet som har ansvaret for 

vurderingen av rutineprøvingene, fastsettes i samsvar med den valgte vurderingsmodulen. 

Tillegg F er bygd opp i samsvar med nr. 4.2. Dersom det er relevant, vises det til punktene i nr. 6.1 og 

6.2. 

6.5. Komponenter som har EF-samsvarserklæring 

Dersom en komponent er identifisert som en samtrafikkomponent og hadde en EF-samsvarserklæring før 

denne TSI-en trådte i kraft, behandles den i samsvar med denne TSI-en på følgende måte: 
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a)  Dersom denne komponenten ikke er anerkjent som en samtrafikkomponent i denne TSI-en, er verken 

sertifikatet eller erklæringen gyldig for framgangsmåten for EF-verifisering i forbindelse med denne 

TSI-en. 

b)  Følgende samtrafikkomponenter krever ikke ny samsvarsvurdering i henhold til denne TSI-en før 

utløpet av tilsvarende sertifikat eller erklæring: 

– hjulsats, 

– hjul, 

– aksel. 

7. GJENNOMFØRING 

7.1. Tillatelse til ibruktaking 

Denne TSI-en får anvendelse på delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» innenfor grensene 

fastsatt i dens nr. 1.1, 1.2 og kapittel 2, som er tatt i bruk etter gjennomføringsdatoen for denne TSI-en. 

7.1.1. Tillatelse til ibruktaking av et nytt kjøretøy i samsvar med tidligere TSI-er for godsvogner(1) 

Se artikkel 9. 

7.1.2. Gjensidig godkjenning av første tillatelse til ibruktaking 

I samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF fastsettes det i listen nedenfor hvilke vilkår som 

skal være oppfylt for at det ikke skal kreves ytterligere godkjenning for ibruktaking for en enhet når den 

først er godkjent for ibruktaking i én medlemsstat. Disse vilkårene skal anses å utfylle kravene i nr. 4.2. 

Følgende krav skal oppfylles i sin helhet: 

a) Enhetens løpeegenskaper skal være vurdert for alle sporets geometriske kvaliteter og alle 

kombinasjoner av hastighet, krumning og manglende overhøyde fastsatt i EN 14363:2005  

(nr. 4.2.3.5.2). Alternativt skal enheten være utstyrt med løpeverk som enten er sertifisert eller prøvd 

i samsvar med nr. 6.1.2.1. 

b) Aksellagertilstanden skal kunne overvåkes med deteksjonsutstyr langs sporet på det jernbanenettet 

som enheten skal trafikkere, idet det tas hensyn til vilkårene i nr. 4.2.3.4. 

c) Enheten skal ikke være utstyrt med hjulsatser med variabel sporvidde (nr. 4.2.3.6.6). 

d) Enheten skal være utstyrt med støpte og valsede hjul vurdert i samsvar med nr. 6.1.2.3 bokstav a). 

e) Samsvar eller manglende samsvar med kravene til overvåking av aksellagertilstand med utstyr langs 

sporet som fastsatt i nr. 7.3.2.2 bokstav a) skal registreres i den tekniske dokumentasjonen. 

f) Enheter beregnet på å trafikkere jernbanenett med 1668 mm sporvidde skal oppfylle kravene til 

tilstandsovervåking for aksellager med utstyr langs sporet som fastsatt i nr. 7.3.2.2 bokstav b). 

g) Referanseprofilen fastsatt for enheten i henhold til nr. 4.2.3.1 skal tildeles en av målreferanse-

profilene G1, GA, GB og GC, herunder dem som brukes til den nederste delen GIC1 and GIC2. 

h) Enheten skal være kompatibel med togdeteksjonssystemene basert på sporfelt, akseltellere og 

sløyfeutstyr, som angitt i nr. 4.2.3.3 bokstav a), b) og c). 

i) Enheten skal være utstyrt med det manuelle koplingssystemet i samsvar med kravene angitt i tillegg 

C avsnitt 1, herunder oppfyllelsen av avsnitt 8, eller med et halvautomatisk eller automatisk 

koplingssystem. 

j) Bremseanlegget skal være i samsvar med vilkårene i tillegg C avsnitt 9, 14 og 15 når referansetilfellet 

angitt i nr. 4.2.4.2 brukes. Dersom bremseanlegget krever at bremseklossene virker på hjulets 

rulleflater, er det bare bremseklossene oppført i tillegg G som skal brukes. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/861/EF (EUT L 344 av 8.12.2006, s.1), endret ved kommisjonsvedtak 2009/107/EF (EUT L 45 av 

14.2.2009, s.1). 
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k) Enheten skal være merket med alle relevante merkinger i samsvar med EN 15877-1:2012, særlig når 

det gjelder merkingen på 

i) den tildelte samvirkende referanseprofilen, 

ii) kjøretøyets egenvekt, 

iii) kjøretøyets belastningstabell, 

iv) lengden over bufferne, 

v) vedlikeholdsdatoene, 

vi) skiltene for løfting og påsporing, 

vii) avstanden mellom enhetens to endeaksler, 

viii) avstanden mellom boggisentrene, 

ix) bremsevekten, og 

x) sporvidden(e) enheten er kompatibel med og ble vurdert for. 

7.2. Utskifting, fornyelse og oppgradering 

Dette avsnitt omhandler: 

– utskifting av komponenter nevnt i artikkel 2 bokstav p) i direktiv 2008/57/EF, og 

– fornyelse eller oppgradering av godsvogner, herunder utskifting av elementer i en enhet, i samsvar 

med vilkårene fastsatt i artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. 

Når det gjelder utskifting av komponenter, skal følgende kategorier vurderes: 

– Sertifiserte samtrafikkomponenter: Komponenter som tilsvarer en samtrafikkomponent i kapittel 5, 

og som har et samsvarssertifikat. 

– Andre komponenter: Alle komponenter som ikke tilsvarer en samtrafikkomponent i kapittel 5. 

– Ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter: Komponenter som tilsvarer en samtrafikkomponent i kapittel 

5, men som ikke har et samsvarssertifikat, og som er produsert før utløpet av overgangsperioden 

nevnt i nr. 6.3. 

Tabell 11 viser de mulige kombinasjonene. 

Tabell 11 

Kombinasjonstabell for utskifting 

 … utskiftet med … 

… sertifiserte 

samtrafikkomponenter 

… andre komponenter … ikke-sertifiserte 

samtrafikkomponenter 

Sertifiserte sam-

trafikkomponenter … 

kontroll ikke mulig kontroll 

Andre komponenter … ikke mulig kontroll ikke mulig 

Ikke-sertifiserte sam-

trafikkomponenter … 

kontroll ikke mulig kontroll 

Ordet «kontroll» i tabell 11 betyr at den enheten som er ansvarlig for vedlikehold (ECM), på eget ansvar 

kan skifte ut en komponent med en annen som har samme funksjon og yteevne, i samsvar med de 

relevante TSI-kravene, forutsatt at disse komponentene 

– er egnet, dvs. er i samsvar med den eller de relevante TSI-ene, 

– brukes innenfor sitt bruksområde, 

– muliggjør samtrafikkevne, 

– oppfyller de grunnleggende kravene, og 

– er i tråd med de restriksjonene som eventuelt er angitt i den tekniske dokumentasjonen. 



Nr. 40/266 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

Dersom omfanget av arbeidet medfører en annen funksjon eller yteevne, eller ved utskifting av et 

element i enheten skal oppdragsgiveren eller produsenten oversende den aktuelle medlemsstaten 

dokumentasjon som beskriver prosjektet som fastsatt i artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. Medlemsstaten 

beslutter om det er nødvendig med ny tillatelse til ibruktaking. 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Innledning 

Særtilfellene oppført i nr. 7.3.2 er klassifisert som 

– «P»-tilfeller: «permanente» tilfeller, 

– «T»-tilfeller: «midlertidige tilfeller», der det anbefales at målsystemet oppnås innen 2020 (et mål 

fastsatt i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU av 7. juli 2010 om 

unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(1). 

7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. Generelle særti lfel ler  

Enheter som kjører mellom en medlemsstat og en tredjestat på et jernbanenett med 1520 mm sporvidde: 

Særtilfelle for Finland, Polen og Sverige. 

(«P») Anvendelse av de nasjonale tekniske reglene i stedet for kravene i denne TSI-en er tillatt for 

tredjestaters rullende materiell. 

7.3.2.2. Ti ls tandsovervåking for aksellager  (nr .  4.2 .3.4)  

a) Særti l fel le  for Sverige  

(«T») Enheter som skal trafikkere det svenske jernbanenettet, skal være i samsvar med mål- og 

forbudssonene som angitt i tabell 12. 

De to sonene under akselkassen/akseltappen angitt i tabell 12 som viser til parametrene i standarden 

EN 15437-1:2009, skal være fri for å forenkle vertikal overvåking fra systemet for 

varmgangsdetektering ved sporet. 

Tabell 12 

Målsone og forbudssone for enheter som skal kjøre i Sverige 

 YTA 

[mm] 

WTA 

[mm] 

LTA 

[mm] 

YPZ 

[mm] 

WPZ 

[mm] 

LPZ 

[mm] 

System 1 862 ≥ 40 hele 862 ≥ 60 ≥ 500 

System 2 905 ± 20 ≥ 40 hele 905 ≥ 100 ≥ 500 

Enheter som er gjensidig godkjent i samsvar med nr. 7.1.2, og enheter utstyrt med utstyr for 

tilstandsovervåking for aksellager er unntatt fra dette særtilfellet. 

b) Særti l fel le  for Portugal  

(«P») Enheter som skal trafikkere det portugisiske jernbanenettet, skal være i samsvar med mål- og 

forbudssonene som angitt i tabell 13. 

Tabell 13 

Målsone og forbudssone for enheter som skal kjøre i Portugal 

 YTA 

[mm] 

WTA 

[mm] 

LTA 

[mm] 

YPZ 

[mm] 

WPZ 

[mm] 

LPZ 

[mm] 

Portugal 1 000 ≥ 65 ≥ 100 1 000 ≥ 115 ≥ 500 

  

(1) EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1. 
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7.3.2.3. Sikkerhet  mot avsporing ved  kjøring på vindskjeve spor (nr. 4.2.3.5.1) 

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») De begrensningene i bruken av metode 3 som angis i EN 14363:2005 nr. 4.1.3.4.1, får ikke 

anvendelse på enheter som bare skal kjøre på det britiske jernbanenetts hovedlinjer. 

7.3.2.4. Løpeegenskaper  (nr .  4.2 .3.5.2)  

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») De begrensningene i bruken av metode 3 som angis i EN 14363:2005 nr. 4.1.3.4.1, får ikke 

anvendelse på enheter som bare skal kjøre på det britiske jernbanenetts hovedlinjer. 

7.3.2.5. Egenskaper for hju lsa tser  (nr .  4.2 .3.6.2)  

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») For enheter som bare skal kjøre på jernbanenettet i Storbritannia, kan hjulsatsenes egenskaper være 

i samsvar med de nasjonale tekniske reglene som er meldt for dette formål. 

7.3.2.6. Egenskaper for hju l  (nr.  4 .2.3.6.3)  

Særti l fel le  for Storbritannia (Det  forente kongerike)  

(«P») For enheter som bare skal kjøre på jernbanenettet i Storbritannia, kan hjulenes egenskaper være i 

samsvar med de nasjonale tekniske reglene som er meldt for dette formål. 

7.3.2.7. Festeinnretninger for bakendesignaler (nr. 4.2.6.3) 

Særti l fel le  for Republikken Irland og  for  Nord -Irland i  Det  forente  kongerike  

(«P») Festeinnretningene for bakendesignaler er ikke obligatoriske for enheter som bare skal brukes i 

trafikk som ikke krysser noen grense mellom EUs medlemsstater på jernbanenett med 1600 mm 

sporvidde. 

7.4. Særlige miljøforhold 

Særlige  forhold for Finland og Sverige  

For at rullende materiell skal ha ubegrenset tilgang til det finske og svenske jernbanenettet under 

vinterforhold, skal det godtgjøres at det rullende materiellet oppfyller følgende krav: 

– Temperatursone T2 som angitt i nr. 4.2.5 skal velges. 

– Vanskelige snø-, is- og haglforhold som angitt i nr. 4.2.5 skal velges. 

Særlige  forhold for Portugal og Spania  

For at rullende materiell skal ha ubegrenset tilgang til det portugisiske og spanske jernbanenettet under 

sommerforhold, skal temperatursone T3 som angitt i nr. 4.2.5 velges. 

7.5. Godsvogner i drift i henhold til nasjonale, bilaterale, multilaterale eller internasjonale avtaler 

Se artikkel 6. 

  



Nr. 40/268 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

Tillegg A 

Åpne punkter 

Enkelte tekniske aspekter tilsvarende de grunnleggende kravene som ikke er uttrykkelig omfattet av spesifikasjonene, 

er åpne punkter. Disse er angitt i nr. 4.2 og 6.2 og oppført i tabell A.1. 

Tabell A.1 

Liste over åpne punkter 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 
Nr. 

Tekniske aspekter som ikke omfattes av 

denne TSI-en 

Forbindelse til andre 

delsystemer for å dekke det 

åpne punktet 

Tilstandsovervåking for aksellager 4.2.3.4 Valgfritt utstyr om bord Utstyr ikke obligatorisk. 

Prøvingsforholdene for prøvinger 

på sporet, som angitt i EN 14363, 

kan ikke alltid oppnås fullt ut. 

6.2.2.3 

(4.2.3.5.2) 

Sporets geometriske kvalitet og 

kombinasjoner av hastighet, krum-

ning og manglende overhøyde  

(nr. 5.4.2 i EN 14363) 

 

Hjulsatser med variabel sporvidde 4.2.3.6.6 Vurdering av følgende krav: 

Omstillingsmekanismen for hjulsat-

sen med variabel sporvidde skal sikre 

sikker låsing av hjulet i korrekt, 

tilsiktet akselstilling, og av alt 

tilkoplet bremseutstyr. 

 

Komposittbremseklosser i tillegg G 7.1.2 

C.14 

Vurdering ved et meldt organ  
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Tillegg B 

Særlige framgangsmåter for løpeegenskaper 

1. Særlig vurdering for prøving av løpeegenskaper i henhold til EN 14363 

1.1. Vilkår for prøving på én skinnehelling 

– Parameteren ekvivalent konisitet tan γe for rette spor og i kurver med stor radius skal være fordelt slik at tan 

γe = 0,2 ± 0,05 oppstår i et område med amplituden (y) for hjulsatsens sideforskyvning mellom +/- 2 og +/- 

4 mm for minst 50 % av sporavsnittene. 

– Ustabilitetskriteriet i EN 14363:2005 skal vurderes for lavfrekvente vognkassebevegelser på minst to 

sporavsnitt med ekvivalent konisitet på mindre enn 0,05 (middelverdien over sporavsnittene). 

– Ustabilitetskriteriet i EN 14363:2005 skal vurderes på minst to sporavsnitt med ekvivalent konisitet i samsvar 

med tabell B.1. 

Tabell B.1 

Vilkår for kontaktforhold i forbindelse med prøving på spor 

Kjøretøyets høyeste hastighet Ekvivalent konisitet 

60 km/t < V ≤ 140 km/t ≥ 0,50 

140 km/t < V ≤ 200 km/t ≥ 0,40 

200 km/t < V ≤ 230 km/t ≥ 0,35 

230 km/t < V ≤ 250 km/t ≥ 0,30 

1.2. Grenseverdier for sikker kjøring 

Grenseverdiene for sikker kjøring angitt i nr. 5.3.2.2 i EN 14363:2005 og for aksellaster over 22,5 t i nr. 5.3.2.2 i 

EN 15687:2010 skal overholdes og verifiseres. 

Dersom grenseverdien for forholdet mellom styringskraft og hjulkraft (Y/Q) overskrides, er det tillatt å beregne 

om den anslåtte høyeste verdien av Y/Q etter følgende framgangsmåte: 

– opprette et alternativt prøvingsområde bestående av alle sporavsnitt med 300 m ≤ R ≤ 500 m, 

– bruke xi (97,5 %) i stedet for xi (99,85 %) til den statistiske behandlingen per avsnitt, 

– til den statistiske behandlingen per område: erstatte k = 3 (når den endimensjonale metoden brukes) eller 

Student-koeffisient t (N – 2; 99 %) (når den todimensjonale metoden brukes) med Student-koeffisient t (N – 

2; 95 %). 

Begge resultater (før og etter omberegningen) skal rapporteres. 

1.3. Grenseverdier for sporbelastning 

Grenseverdiene for sporbelastning angitt i EN 14363:2005 nr. 5.3.2.3 og for laster over 22,5 t i EN 15687:2010 

nr. 5.3.2.2 skal overholdes og verifiseres dersom metoden i EN 14363:2005 krever det. 

Grenseverdien for den kvasistatiske styringskraften Yqst skal vurderes for kurveradier på 250 ≤ R < 400 m. 

Følgende grenseverdier gjelder: 

– (Yqst)lim = (30 + (10500/Rm)) kN 

– (Yqst)lim = (33 + (11550/Rm)) kN for jernbanenett med 1 668 mm sporvidde 

der Rm = gjennomsnittlig radius for de sporavsnittene som er beholdt for vurderingen. 

Dersom denne grenseverdien overskrides på grunn av forhold med høy friksjon, er det tillatt å omberegne den 

anslåtte verdien av Yqst for området etter å ha erstattet de enkelte (Yqst)i-verdiene på sporavsnittene «i» der (Y/Q)ir 

(middelverdien av Y/Q-forholdet på sporavsnittets indre spor) overstiger 0,40, med (Yqst)i – 50[(Y/Q)ir – 0,4]. 

Begge resultatene (før og etter omberegningen) skal rapporteres. 

Verdiene av Yqst, Qqst og gjennomsnittlig kurveradius (før og etter omberegning) skal registreres i 

prøvingsrapporten. 
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Dersom Yqst-verdien overstiger grenseverdien angitt over, kan den driftsmessige ytelsen til enheten (f.eks. høyeste 

hastighet) begrenses av jernbanenettet og sporegenskapene (f.eks. kurveradius, overhøyde, sporhøyde). 

2. Godkjenning av løpeverk 

Etter vellykket prøving bestemmes det akseptable området for parametervariasjon av området mellom de 

nominelle prøvde parametrene utvidet som vist i figur B.2. 

Det er tillatt å utføre bare én prøving og dermed validere løpeverket bare for et begrenset område. 

Figur B.2 

Intervaller for parametervariasjon for godkjenning etter vellykket prøving sammenlignet med  

prosessen i EN 14363:2005 

 

2.1. Prøvingens omfang 

Prøvingene skal utføres etter den fullstendige framgangsmåten i kapittel 5 i EN 14363:2005, idet det tas hensyn 

til de særlige framgangsmåtene angitt i tillegg B.1. 

Enheter med en aksellast større enn 22,5 t og opp til 25 t skal prøves i samsvar med EN 15687:2010. 

Prøvingene skal utføres for samme tilsiktede driftsforhold (vadm og Iadm): 

– Én prøving med en godsvogn med kort løpeverkavstand. 

– Én prøving med en godsvogn med lang løpeverkavstand. 

Andre verdier for vognkassens parametrer skal ligge innenfor intervallene definert i tabell B.3. 

Tabell B.3 

Vognkassens parametrer 

 Toakslede godsvogner Boggigodsvogner 

  Kort 

prøvingsvogn 

Lang 

prøvingsvogn 

Kort prøvings-

vogn 

Lang prøvings-

vogn 

Avstand mellom løpeverk 2a* [m] (a) ≤ 7 ≥ 9 ≤ 7 ≥ 13 

Akseptabelt intervall for 

torsjonskoeffisient for 

vognkassen 

ct* [kNmm2/rad] 0,5 × 1010 … 8 × 1010 

(a) 2a* er avstanden mellom hjulsatsene for toakslede godsvogner eller avstanden mellom boggier for boggivogner, og ct* er 

koeffisienten for vognkassens torsjonsstivhet. 
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Merknad 1: For vurdering av egenskaper under kjøring må et typisk belastningsforhold prøves. Det er ikke 

nødvendig å prøve den mest ugunstige plasseringen av tyngdepunktet. 

I tillegg skal toakslede godsvogner for hastigheter ≥ 100 km/t prøves med belastningsforhold også i avsnitt av 

prøvingsområde 2, med klaringer ut fra en sporvidde på ≥ 1450 mm i kombinasjon med hjulsatser som har en 

avstand mellom de aktive flatene som ligger på den nedre grenseverdien for drift. 

Dersom konstruksjonsparametrene og driftsparametrene krever anvendelse av den normale målemetoden, er det 

uansett akseptabelt å utføre slike prøvinger med ett av kjøretøyene basert på målinger av sideakselerasjon. I så 

fall skal det dokumenteres at det er en forbindelse mellom akselerasjonene og summen av styringskrefter som 

påvirker kjøretøyet, som prøves i samsvar med den normale målemetoden, og det skal fastsettes en tilknyttet 

grenseverdi. 

Merknad 2: Dette kravet er en utvidelse av anvendelsen av den forenklede målemetoden, der det brukes 

opplysninger som er samlet ved prøving av kjøretøyet i samsvar med den normale målemetoden. 

Merknad 3: Dette kravet er ment å overføres til prøvingsforholdene i EN 14363:2005. 

2.2. Intervall for parametrer for løpeverk som kan gi dispensasjon fra prøvinger på sporet 

Etter vellykket prøving i samsvar med tillegg B nr. 2.1 bestemmes det akseptable intervallet for 

parametervariasjon for dispensasjon fra prøvinger på sporet ved intervallet mellom de nominelle prøvde 

parametrene for løpeverket og det utvidede intervallet som vist i figur B.2 og angitt i tabell B.4 og B.5. 

Alle parametrer angitt i disse tabellene er nominelle verdier. Den øvre grensen for det akseptable intervallet 

avhenger av den høyeste prøvde verdien for den respektive parameteren, og den nedre grensen av den laveste 

prøvde verdien. 

Ved utvidelse av det allerede gjeldende parameterintervallet for et løpeverk skal det foretas nye prøvinger med 

parametrer utenfor det tidligere prøvde intervallet. 

Tabell B.4 

Aksepterte parameterintervaller for løpeverk for enkelt aksel som har gjennomgått vellykket prøving i 

samsvar med tillegg B nr. 2.1 

Nominell parameter Laveste Høyeste 

Største aksellast P — Pprøvd 

Vertikal egenfrekvens νz 0,9 νz i belastningsintervallet 1,12 νz i belastningsintervallet 

Vertikal demping  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Opphengsegenskaper i bredde- og 

lengderetningen 

 Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Avstand mellom aksellagrenes midtpunkt 

(opphengsbase) 

2bz 2bz, prøvd – 100 mm 2bz, prøvd + 170 mm 

Hjuldiameter D Diameter for prøvd anvendelse 

Dprøvd – 90 mm 

Diameter for prøvd anvendelse 

Dprøvd + 90 mm 

Tabell B.5 

Aksepterte parameterintervaller for boggi som har gjennomgått vellykket prøving i samsvar med tillegg B 

nr. 2.1 

Nominell parameter Laveste Høyeste 

Største aksellast Pmaks — 1,05 · Pmaks,prøvd 

Avstand mellom boggiaksler (mellom 

boggiens ytre aksler) 

2a+ 2a+
prøvd 2a+

prøvd + 0,2 m 
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Nominell parameter Laveste Høyeste 

Vertikalt egenfrekvens (se tillegg C) νz 0,90 · νz,prøvd i fullt intervall 

mellom tom og lastet 

tilstand 

1,12 · νz,prøvd i fullt intervall 

mellom tom og lastet tilstand 

Vertikal demping  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Akselstyring i lengderetningen  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Akselstyring i bredderetningen  Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Tverrgående sekundære 

opphengsegenskaper 

 Nominelle egenskaper ved prøvd løpeverk 

Avstand mellom aksellagrenes midtpunkt 

(opphengsbase) 

2bz 2bz, prøvd – 100 mm 2bz, prøvd + 170 mm 

Boggiens giringsmotstand(a) M*z 0,80 · M*z,prøvd 1,20 · M*z,prøvd 

Hele boggiens treghetsmoment (rundt z-

aksen) 

I*zz — 1,10 · I*zz,prøvd 

Hjuldiameter D Dprøvd – 90 mm Dprøvd + 90 mm 

Nominell høyde på senterdreietapp hcp hcP,prøvd – 150 mm hcP,prøvd + 50 mm 

(a) For et friksjonsbasert giringsmotstandsmoment, målt ved to angitte belastninger som er typiske for tom og lastet tilstand. For 

andre systemer må det brukes hensiktsmessige parametrer for å kontrollere stabilitet og sikkerhet mot avsporing i tom 

tilstand og største styringskraft i lastet tilstand. 

2.3. Parameterintervall for vognkasse som kan gi dispensasjon fra prøvinger på sporet 

Etter vellykket prøving i samsvar med tillegg B nr. 2.1 bestemmes det akseptable intervallet for parameter-

variasjon for dispensasjon fra prøvinger på sporet ved intervallet mellom de nominelle prøvde parametrene for 

vognkassen og eventuelt det utvidede intervallet som angitt i tabell B.6. Alle parametrer angitt i denne tabellen er 

nominelle verdier. Den øvre grensen for det akseptable intervallet avhenger av den høyeste prøvde verdien for 

den respektive parameteren, og den nedre grensen av den laveste prøvde verdien. 

For å utvide det gjeldende parameterintervallet for kjøretøy for et standardisert løpeverk skal det brukes 

prøvingsresultater for et tredje prøvd kjøretøy utenfor det tidligere prøvde intervallet. 

Tabell B.6 

Akseptert parameterintervall for kjøretøyer (herunder leddvogner og permanent sammenkoplede 

enheter) utstyrt med løpeverk som har gjennomgått vellykket prøving i samsvar med tillegg B nr. 2.1 

Nominell parameter Laveste Høyeste 

Avstand mellom hjulsatser 

(kjøretøyer uten boggi) 

2a* Laveste verdi av 6 m og 

2a*prøvd 

Høyeste verdi av 10 m og 2a*prøvd 

Avstand mellom boggienes 

midtpunkt (kjøretøyer med 

boggi) 

2a* Laveste verdi av 6,5 m 

og 2a*prøvd 

2a*prøvd + 3 m 

Tyngdepunkt for tom 

godsvogn 

hcg — 1,2 · hcg,tom,prøvd, maks 

Koeffisient for tyngdepunktets 

høyde — lastet kjøretøy(a) 

χ — χ lastet,prøvd,maks × (1 + 0,8 (λ’ – 1)) 

med λ’– faktor for 

sporbelastningsparametrer. 

Torsjonskoeffisient per 

vognkasse 

ct* > 0,5 1010 kNmm2/rad — 

Gjennomsnittlig aksellast for 

ulastet enhet (godsvogn uten 

boggi) 

Pgjennomsnitt, 

egenvekt 

Minste verdi av enten 

5,75 t eller Pgjennomsnitt, 

egenvekt, prøvd 

— 
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Nominell parameter Laveste Høyeste 

Gjennomsnittlig aksellast for 

ulastet enhet (godsvogn med 

boggi) 

Pgjennomsnitt, 

egenvekt 

Minste verdi av 4 t og 

Pgjennomsnitt, egenvekt, prøvd 

— 

Største aksellast P — 1,05 · Pprøvd 

Koeffisient for massefordeling 

(tomt og lastet kjøretøy) 

Φ — 1,2 · Φprøvd 

(a) For evaluering av χ brukes tillatt manglende overhøyde på 130 mm for aksellaster ≤ 225 kN og 100 mm for aksellaster > 

225 kN og opp til 250 kN. 
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Tillegg C 

Valgfrie tilleggsvilkår 

Overholdelse av følgende vilkår C.1-C.18 er valgfritt. Dersom søkeren velger denne muligheten, skal et meldt organ 

foreta en samsvarsvurdering innenfor rammen av framgangsmåten for EF-verifisering. 

1. Manuelt koplingssystem 

Det manuelle koplingssystemet skal oppfylle følgende krav: 

– Bortsett fra dragkroken skal skruekoplingssystemet oppfylle kravene knyttet til godsvogner i EN 

15566:2009+A1:2010, unntatt nr. 4.4. 

– Dragkroken skal oppfylle kravene knyttet til godsvogner i EN 15566:2009+A1:2010, unntatt nr. 4.4 og 

unntatt dimensjonen «a» i vedlegg A figur A.1, som skal anses som veiledende. 

– Dragkroken skal være plassert mellom 920 og 1 045 mm over skinnenivå ved alle belastnings- og 

slitasjeforhold. 

– Dragkrokens midtlinje skal være plassert innenfor et område på 0-20 mm under bufferens midtpunkt. 

– Dragkrokens klaring skal være i samsvar med kapittel 2 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 

(http://www.era.europa.eu). 

– Bufferen skal oppfylle kravene knyttet til godsvogner i EN 15551:2009+A1:2010. 

– Bufferens midtpunkt skal være plassert mellom 940 og 1 065 mm over skinnenivå ved alle belastnings- og 

slitasjeforhold. 

– Det skal det ikke finnes noen faste deler innenfor en avstand på 40 mm i et vertikalplan fra enden av de 

fullstendig sammentrykte bufferne. 

– Det rommet som skiftepersonalet har til å utføre sitt arbeid, skal være i samsvar med kapittel 3 i Det 

europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på 

Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu). 

– Dersom det er montert en kombinasjon av automatisk kopling og skruekopling, kan hodet på den automatiske 

koplingen trenge inn i det rommet som er angitt ovenfor for skiftepersonalet, på venstre side når det er 

anbrakt og skruekoplingen er i bruk. I dette tilfellet er merkingen i figur 75 i EN 15877-1:2012 obligatorisk. 

Samspill mellom buffere og draginnretninger 

– Buffere og draginnretninger skal konstrueres med egenskaper som muliggjør sikker kjøring i kurver på spor 

med en radius på 150 m. To enheter med boggier som er koplet sammen på et rett spor, og der bufferne 

berører hverandre, skal ikke utvikle trykkrefter som overstiger 250 kN på en kurve med 150 m radius. Det er 

ikke spesifisert noe krav for toakslede godsvogner. 

– Avstanden mellom åpningen på dragkrokens forkant og forkanten til de helt utstrakte bufferne skal være 355 

mm + 45/-20 mm når de er nye, som vist i figur C1. 
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Figur C.1 

Konfigurasjon av buffere og draginnretninger 

 

Enheter beregnet på jernbanenett med 1 435 mm og 1 520 mm, eller 1 435 mm og 1 524 mm, eller 1 435 mm og 

1 668 mm sporvidde, utstyrt med manuell kopling og pneumatisk UIC-bremseanlegg, skal 

– oppfylle grensesnittkravene til endekopling nevnt i dette avsnitt, og 

– være kompatible med særlige bufferkonstruksjoner for bredsporede jernbanenett. 

For å oppnå slik fullstendig kompatibilitet er det tillatt å ha en annen verdi for avstanden mellom bufferens 

midtpunkt, 1 790 mm (Finland) og 1 850 mm (Portugal og Spania), idet det tas hensyn til nr. 6.2.3.1 i EN 

15551:2009+A1:2010. 

2. UIC-trinn og håndlister 

Enheten skal være utstyrt med trinn og håndlister i samsvar med kapittel 4 i Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu). 

3. Mulighet for fallskifting 

I tillegg til kravene i nr. 4.2.2.2 skal enheten vurderes i samsvar med nr. 8 i EN 12663-2:2010 og klassifiseres i 

kategori F I i samsvar med nr. 5.1 i EN 12663-2:2010 med følgende unntak: for enheter konstruert for å frakte 

motorvogner eller enheter for kombinert transport uten støtdempere med lang slaglengde kan kategori F-II 

brukes. Kravene til påløpsprøvinger i nr. 8.2.5.1 i EN 12663-2:2010 får anvendelse. 
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4. Fritt område under løftepunkter 

Enheten skal være i samsvar med figur C.2 på det frie området under punktene for påsporing av vogn: 

Figur C.2 

Frie områder under punkter for påsporing av vogn 

 

5. Merking av enheter 

Merkingene fastsatt i EN 15877-1:2012 kreves der det er relevant. Følgende merking er alltid påkrevd: 

– 4.5.2 Merking av referanseprofil 

– 4.5.3 Kjøretøyets egenvekt 

– 4.5.4 Kjøretøyets belastningstabell 

– 4.5.5 Skilt for lengde over buffere 

– 4.5.12 Tabell over vedlikeholdsdatoer 

– 4.5.14 Skilt for løfting og påsporing 

– 4.5.23 Avstander mellom endehjulsatser og boggisentre 

– 4.5.29 Bremsevekt 

Enheter som oppfyller alle krav fastsatt i nr. 4.2, alle vilkår angitt i nr. 7.1.2 og alle vilkår angitt i tillegg C, kan 

oppnå «GE»-merking. 

Enheter som oppfyller alle krav fastsatt i nr. 4.2, alle vilkår angitt i nr. 7.1.2 og alle vilkår angitt i tillegg C, men 

ikke dem som er fastsatt i tillegg C nr. 3 og/eller 6 og/eller 7.b, kan oppnå «CW»-merking. 

Dersom ytterligere merking blir brukt, skal den være påført på enheten som oppført i figur C.3. 

Figur C.3 

Tilleggsmerkingene «CE» og «GW» 
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Bokstavene skal ha samme skrifttype som TEN-merkingen. Bokstavene og tallene skal være minst 100 mm høye. 

Rammens ytre mål skal ha en bredde på minst 275 mm og en høyde på minst 140 mm, og rammen skal ha en 

tykkelse på 7 mm. 

Merkingen skal være plassert på høyre side av det området som inneholder det europeiske kjøretøynummeret og 

TEN-merkingen. 

6. Profil G1 

Referanseprofilen som enheten er i samsvar med, skal være G1 og GIC1 fastsatt som definert i nr. 4.2.3.1. 

7. Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer 

a) Enheten skal være kompatibel med togdeteksjonssystemene basert på sporfelt, akseltellere og sløyfeutstyr, 

som angitt i nr. 4.2.3.3 bokstav a), 4.2.3.3 bokstav b) og 4.2.3.3 bokstav c). 

b) Avstanden mellom to naboaksler skal ikke overstige 17500 mm. 

8. Prøving av trykkraft i lengderetningen 

Kontrollen av drift kjøring under påvirkning av trykkraft i lengderetningen skal være i samsvar med EN 

15839:2012. 

9. UIC-brems 

Bremseanlegget skal være kompatibelt med kjøretøyer utstyrt med UIC-godkjente bremseanlegg. En enhets 

bremseanlegg er kompatibelt med UIC-bremseanlegget dersom det oppfyller følgende krav: 

a) Enheten skal være utstyrt med en pneumatisk bremseledning med en innvendig diameter på 32 mm. 

b) Bremsemåter har forskjellig bremseaktiverings- og løsetid og spesifikk bremseprosent. 

c) Hver enhet skal være utstyrt med et bremseanlegg som har minst bremsemåte G og P. Bremsemåte G og P 

skal vurderes i samsvar med UIC 540:2006. 

d) Den minste bremseevnen for bremsemåtene G og P skal være i samsvar med tabell C.3. 

e) Dersom en enhet er utstyrt med et bremseanlegg som i tillegg har flere bremsemåter, skal framgangsmåten for 

vurdering som beskrevet i nr. 4.2.4.3.2.1 følges for disse ytterligere bremsemåtene. Bremseaktiveringstiden 

for bremsemåte P i samsvar med UIC 540:2006 er også gyldig for flere bremsemåter. 

f) Energilagringen skal være konstruert på en slik måte at trykket i luftforrådsbeholderen etter aktivering av 

bremsen med høyeste bremsesylindertrykk og høyeste spesifikke bremsesylinderslaglengde ved alle 

lastetilstander er minst 0,3 bar høyere enn bremsesylindertrykket uten tilførsel av ytterligere energi. Nærmere 

opplysninger om standard luftbeholdere er angitt i EN 286-3:1994 (stål) og EN 286-4:1994 (aluminium). 

g) Bremseanleggets pneumatiske energi skal ikke brukes til andre formål enn dem som er knyttet til bremsing. 

h) Fordelingsventilen og avstengingsventilen skal være i samsvar med EN 15355:2008+A1:2010. Det skal være 

montert minst én styreventil per 31 m lengdeenhet. 

i) Pneumatisk halvkopling: 

i) Bremseledningens grensesnitt skal være i samsvar med EN 15807:2011. 

ii) Åpningen på koplingshodet til den automatiske trykkluftbremsen skal vende mot venstre side sett fra 

kjøretøyets ende. 

iii) Åpningen på koplingshodet til hovedbeholderen skal vende mot høyre side sett fra enhetens ende. 

iv) Stengekranene skal være i samsvar med EN 14601:2005+A1:2010. 

j) Omstilleren for bremsemåte skal være i samsvar med UIC 541-1:2010 tillegg E. 

k) Bremseklossholderne skal være i samsvar med UIC-standardblad 542:2010. 

l) Dersom bremseanlegget krever at bremseklossene virker på hjulets rulleflater, er det bare bremseklossene 

oppført i tillegg G som skal brukes. 
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m) Bremseetterstillere skal være i samsvar med Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-

05/INT versjon 1.0 av 4.6.2012, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 

(http://www.era.europa.eu). 

n) Dersom enheten er utstyrt med glidevern, skal det være i samsvar med EN 15595:2009+A1:2011. 

Tabell C.3 

Minste bremseevne for bremsemåte G og P 

B
re
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åt

e 

T
y
p

e 
en

h
et

 

K
o

n
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o
ll

u
ts

ty
r 

L
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u
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Krav ved kjørehastighet på 100km/t Krav ved kjørehastighet på 120 km/t 

Største stopplengde Minste stopplengde Største stopplengde Minste stopplengde 

B
re

m
se

m
åt

e 
«

P
»
 

A
ll

e 

A
ll

e 

T
o

m
 

Smaks = 480 m 

λmin = 100 %(1) 

amin= 0,91 m/s2(1) 

Smin = 390m 

λmaks= 125 %, (130 %)(*) 

amaks= 1,15 m/s2 

Smaks = 700 m 

λmin = 100 % 

amin = 0,88 m/s2 

Smin = 580 m, 

λmaks= 125 %, (130 %)(*), 

amaks= 1,08 m/s2 

«
S

1
»

(2
) 

O
m
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il
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n
g

(9
) 

M
id
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Smaks = 810 m 

λmin = 55 % 

amin = 0,51 m/s2 

Smin = 390 m 

λmaks = 125 % 

amaks= 1,15 m/s2 

  

L
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t 

Smaks = 700 m 

λmin = 65 % 

amin = 0,60 m/s2 

Smin = Maks [(S = 480 m, 

λmaks=100 %, amaks= 0,91 m/s2) 

(S oppnås med en 

gjennomsnittlig 

retardasjonskraft på 16,5 kN 

per aksel)](5). 
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Smaks = 700 m 

λmin = 65 % 

amin = 0,60 m/s2 

Smin = Maks [(S = 480 m, λmaks 

=100 %, amaks = 0,91 m/s2) (S 

oppnås med en gjennomsnittlig 

retardasjonskraft på 16,5 kN 

per aksel)](6). 
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  Smaks
13 = Maks [S = 700 m, λmaks = 100 %, amaks = 0,88 m/ 

s2 (S oppnås med en gjennomsnittlig retardasjonskraft på 

16 kN per aksel)](7). 

B
re
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se
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åt

e 
«

G
»

 

   

 Det skal ikke foretas noen egen 

vurdering av bremsekraften for 

enheter i G-stilling. En enhets 

bremsevekt i G-stilling er 

resultatet av bremsevekten i P-

stilling (se UIC 544-1:2012). 

  

(*) Bare for totrinns lastbrems (omstillerkontroll) og P10 (bremseklosser av støpejern med 10 ‰ fosfor)- eller LL-bremseklosser. 

(1) «a» = (((hastighet (km/t))/3,6)2)/(2 × (S-((Te) × (hastighet (km/t)/3,6)))), med Te = 2 s. Avstandsberegning EN 14531-1:2005 nr. 5.11. 

(2) En «S1»-enhet er en enhet med en tom/lastet-innretning. Største last per aksel er 22,5 t. 

(3) En «S2»-enhet er en enhet med en lastvekselventil. Største last per aksel er 22,5 t. 

(4) En «SS»-enhet skal være utstyrt med en lastvekselventil. Største last per aksel er 22,5 t. 

(5) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 100 km/t), er 18 x 0,91 = 16,5 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn/aksel) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en 

nominell ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. 
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(6) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 100 km/t), er 18 x 0,91 = 16,5 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn/aksel) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en 

nominell ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. Vanligvis er en enhet, med Vmaks = 100 km/t og utstyrt med en lastvekselventil, konstruert for å oppnå λ = 100 % 

opp til 14,5 t/aksel. 

(7) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 120 km/t), er 18 x 0,88 = 16 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en nominell 

ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. Massen/akselen er begrenset til 20 t/aksel og tilsvarende λ er 90 %. Dersom det kreves λ > 100 % med masse/aksel > 18 t, 

må en annen type brems vurderes.  

(8) λ skal ikke overstige 125 %, idet det legges til grunn at det er brems bare på hjul (bremseklosser), og at den største tillatte gjennomsnittlige retardasjonskraften er 

16 kN/aksel (for kjørehastighet på 120 km/t). 

(9) Omstilling i samsvar med EN 15624:2008+A1:2010. 

(10) Lastvekselventil i samsvar med EN 15611:2008+A1:2010 i kombinasjon med innretning for registrering av variabel belastning i samsvar med EN 

15625:2008+A1:2010. 

10. Plassering av håndtak til parkeringsbrems 

Dersom en enhet er utstyrt med en parkeringsbrems, skal dens betjeningshåndtak eller betjeningshjul være 

plassert 

– på begge sider av enheten dersom den betjenes fra bakken, eller 

– på en plattform som kan nås fra begge sider av enheten. 

Betjening fra bakken skal foretas med hjul. 

11. Temperaturintervaller for luftbeholdere, slanger og smørefett 

Følgende krav anses å være i samsvar med området T1 angitt i nr. 4.2.5: 

– Luftbeholdere skal være konstruert for et temperaturintervall på – 40 °C til + 100 °C. 

– Bremsesylindre og bremsekoplinger skal være konstruert for et temperaturintervall på – 40 °C til + 70 °C. 

– Slanger til lufttrykkbremser og lufttilførsel skal være spesifisert for et temperaturintervall på – 40 °C til 

+ 70 °C. 

– Smørefettet til smøring av rullelagre skal være spesifisert for en lufttemperatur ned til – 20 °C. 

12. Sveising 

Sveising skal utføres i samsvar med EN 15085-1-5:2007. 

13. Sporvidde 

Enheten skal være kompatibel med en sporvidde på 1 435 mm. 

14. Bremsens spesifikke varmekapasitet 

Bremseanlegget skal motstå en termisk belastning lik det foreslåtte referansetilfellet i nr. 4.2.4.3.3. 

Når det gjelder bruken av bremseanlegg som virker på hjulets rulleflate, anses dette kravet å være oppfylt dersom 

bremseklossen 

– er oppført i tillegg G, og 

– brukes innenfor dets bruksområde som beskrevet i tillegg G, 

og dersom hjulet 

– vurderes i samsvar med nr. 6.1.2.3, og 

– oppfyller kravene i nr. 15 i tillegg C. 

15. Særlige produktegenskaper for hjulet 

Hjulene skal være i samsvar med EN 13262:2004+A1:2008+A2:2011 og EN 13979-1:2003+ A1:2009+A2:2011. 

Den termomekaniske typeprøvingen som kreves i nr. 6.1.2.3, skal utføres i samsvar med tabell C.4 dersom hele 

bremseanlegget virker direkte på hjulets rulleflate. 

Tabell C.4 

Vilkår for termomekanisk typeprøving 

Intervall for hjuldiameter (mm) 1000-920 920-840 840-760 760-680 

Standardverdi for effekt 50 kW 50 kW 42,5 kW 38 kW 

Aktiveringstid 45 min 45 min 45 min 45 min 

Kjørehastighet 60 km/t 60 km/t 60 km/t 60 km/t 
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16. Slepekroker 

Enhetene skal være utstyrt med slepekroker, og hver av dem skal være festet på siden av enhetens underramme i 

samsvar med nr. 1.4 i UIC 535-2:2006. 

17. Verneinnretninger på utstikkende deler 

For å ivareta personalets sikkerhet skal utstikkende (f.eks. kantete eller spisse) deler av enheten plassert opptil 

2 m over skinnenivå eller over ferdselsveier, arbeidsflater eller slepekroker som kan forårsake ulykker, være 

utstyrt med verneinnretninger som beskrevet i nr. 1.3 i UIC 535-2:2006. 

18. Merkeholdere og festeinnretninger for bakendesignal 

Alle enheter skal være utstyrt med en merkeholder i samsvar med nr. 1 i UIC 575:1995, og i begge ender med 

festeinnretninger som angitt i nr. 4.2.6.3. 
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Tillegg D 

Standarder eller normative dokumenter som det vises til i denne TSI-en 

TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Konstruksjon og mekaniske deler 4.2.2   

Enhetens styrke 4.2.2.2 

4.2.2.2 

EN 12663-2:2010 5 

EN 15877-1:2012 4.5.13 

6.2.2.1 EN 12663-2:2010 6, 7 

Samspill mellom kjøretøy og spor samt profiler 4.2.3   

Infrastrukturens referanseprofil 4.2.3.1 EN 15273-2:2009 Alle 

Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.3.2 EN 15528:2008 6.1, 6.2 

Tilstandsovervåking for aksellager 4.2.3.4 EN 15437-1:2009 5.1, 5.2 

Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på vindskjeve 

spor 

4.2.3.5.1 — — 

6.2.2.2 EN 14363:2005 4.1 

EN 15839:2012 4.2 

Løpeegenskaper 4.2.3.5.2 EN 14363:2005 5 

6.2.2.3 

6.1.2.2.1 

EN 14363:2005 5 

EN 15687:2010 5.3.2.2 

EN 15827:2011 9.3 

6.1.2.1 Innholdet i prEN 16235 er 

omfattet av tillegg B til denne 

TSI-en 

Alle 

Løpeverk 4.2.3.6 — — 

6.1.2.1 EN 13749:2011 6.2 

Innholdet i prEN 16235 er 

omfattet av tillegg B til denne 

TSI-en 

Alle 

Boggirammens konstruksjon 4.2.3.6.1 EN 13749:2011 6.2 

6.1.2.1 EN 13749:2011 6.2 

Egenskaper for hjulsats 4.2.3.6.2 — — 

6.1.2.2 EN 13260:2009+A1:2010 3.2.1 

Egenskaper for hjul 4.2.3.6.3 — — 

6.1.2.3 EN 13979-1:2003+A1:2009 

+A2:2011 

7, 6.2 
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TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Egenskaper for aksler 4.2.3.6.4 — — 

6.1.2.4 EN 13103:2009+A1:2010 4, 5, 6, 7 

Akselkasser/-lagre 4.2.3.6.5 — — 

6.2.2.4 EN 12082:2007+A1:2010 6 

Løpeverk for manuelt skifte av hjulsatser 4.2.3.6.7 — — 

6.2.2.5 UIC 430-1:2006 Vedlegg B, H 

UIC 430-3:1995 Vedlegg 7 

Brems 4.2.4   

Driftsbrems 4.2.4.3.2.1 EN 14531-6:2009 Alle 

UIC 544-1:2012 Alle 

Parkeringsbrems 4.2.4.3.2.2 EN 14531-6:2009 6 

EN 15877-1:2012 4.5.25 

Miljøforhold 4.2.5   

Miljøforhold 4.2.5 EN 50125-1:1999 4.7 

6.2.2.7 — — 

Systembeskyttelse 4.2.6   

Brannsikring – brannskiller 4.2.6.1.2.1 — — 

6.2.2.8.1 EN 1363-1:1999 Alle 

Brannsikring – materialer 4.2.6.1.2.2 — — 

6.2.2.8.2 ISO 5658-2:2006/Am1:2011 Alle 

EN 13501-1:2007+A1:2009 Alle 

Brannsikring – kabler 6.2.2.8.3 EN 50355:2003 Alle 

EN 50343:2003 Alle 

Brannsikring 6.2.2.8.4 TS 45545-7:2009 Alle 

Beskyttelse mot elektrisk fare — indirekte kontakt 4.2.6.2.2.1 EN 50153:2002 6.4 

Beskyttelse mot elektrisk fare — direkte kontakt 4.2.6.2.2.2 EN 50153:2002 5 

Festeinnretninger for bakendesignal 4.2.6.3 Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Kapittel 1 
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TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Valgfrie tilleggsvilkår for enheter Tillegg C Standard/UIC-blad 

Manuelt koplingssystem C.1 EN 15566:2009+A1:2010 Alle 

EN 15551:2009+A1:2010 6.2, 6.3.2 

Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Kapittel 2 og 3 

EN 15877-1:2012 Figur 75 

UIC-trinn og håndlister C.2 Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-04/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Kapittel 4 

Mulighet for fallskifting C.3 EN 12663-2:2010 5, 8 

Merking av enheter (RIV) C.5 EN 15877-1:2012 Alle 

Prøving av trykkraft i lengderetningen C.8 EN 15839:2012 Alle 

UIC-brems C.9 EN 15355:2008+A1:2010 Alle 

EN 15611:2008+A1:2010 Alle 

UIC 540:2006 Alle 

EN 14531-1:2005 5.11 

EN 15624:2008+A1:2010 Alle 

EN 15625:2008+A1:2010 Alle 

EN 286-3:1994 Alle 

EN 286-4:1994 Alle 

EN 15807:2011 Alle 

EN 14601:2005+A1:2010 Alle 

UIC 541-1:2010 Vedlegg E 

UIC-standardblad 542:2010 Alle 

Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument 

ERA/TD/2012-05/INT versjon 

1.0 av 4.6.2012 

Alle 

EN 15595:2009+A1:2011 Alle 

Sveising C.12 EN 15085-1-5:2007 Alle 

Særlige produktegenskaper for hjulet C.15 EN 13262:2004 

+A1:2008+A2:2011 

Alle 

EN 13979-1:2003 

+A1:2009+A2:2011 

Alle 



Nr. 40/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatorisk 

standard 
Nummer 

Slepekroker C.16 UIC 535-2:2006 1.4 

Verneinnretninger på utstikkende deler C.17 UIC 535-2:2006 1.3 

Merkeholdere og festeinnretninger for 

bakendesignal 

C.18 UIC 575:1995 1 
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Tillegg E 

Bakendesignal 

1. Lykter 

Fargen på lykter for baklys skal være i samsvar med nr. 5.5.3 i EN 15153-1:2010. 

Lyktens lysende flate skal ha en diameter på minst 170 mm. Reflektorsystemet skal være konstruert slik at det gir 

en lysstyrke på minst 15 candela med rødt lys langs den lysende flatens akse i en åpningsvinkel på 15° horisontalt 

og 5° vertikalt. Styrken skal være minst 7,5 candela med rødt lys. 

Lykten skal kunne festes på enheter som er i samsvar med festeinnretningene og klaringen angitt i nr. 4.2.6.3. 

Lykten skal være utstyrt med 

– en bryter (på/av), 

– et varsellys som viser batteristatus. 

2. Reflekterende plater 

De reflekterende platene skal kunne festes på enheter som er i samsvar med festeinnretningene og klaringen 

angitt i nr. 4.2.6.3. Den reflekterende delen av platene skal være minst 150 x 200 mm, som vist i figur E.1. 

Trekantene på sidene skal være hvite, trekantene øverst og nederst skal være røde. Platen skal være 

lysreflekterende i samsvar med EN 12899-1:2007 klasse ref. 2. 

Figur E.1 

Reflekterende plate 
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Tillegg F 

Vurderinger i produksjonsfasene 

Tabell F.1 

Vurderinger i produksjonsfasene 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 

Prosjekterings- og 

utviklingsfase 

Produksjons-

fase 
Særlig framgangsmåte 

for vurdering Undersøkelse 

av prosjek-

tering 

Type-

prøving 

Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 

Nr.    Nr. 

Konstruksjon og mekaniske deler 4.2.2     

Endekopling 4.2.2.1.1 X i.r. i.r. — 

Kortkopling 4.2.2.1.2 X i.r. i.r. — 

Enhetens styrke 4.2.2.2 X X i.r. 6.2.2.1 

Enhetens integritet 4.2.2.3 X i.r. i.r. — 

Samspill mellom kjøretøy og spor samt 

profiler 

4.2.3     

Infrastrukturens referanseprofil 4.2.3.1 X i.r. i.r. — 

Kompatibilitet med linjenes bæreevne 4.2.3.2 X X i.r. — 

Kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer 

4.2.3.3 X X i.r. — 

Tilstandsovervåking for aksellager 4.2.3.4 X X i.r. — 

Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på 

vindskjeve spor 

4.2.3.5.1 X X i.r. 6.2.2.2 

Løpeegenskaper 4.2.3.5.2 X X i.r. 6.1.2.1/6.2.2.3 

Boggirammens konstruksjon 4.2.3.6.1. X X i.r. 6.1.2.1 

Egenskaper for hjulsats 4.2.3.6.2. X X X 6.1.2.2 

Egenskaper for hjul 4.2.3.6.3 X X X 6.1.2.3 

Egenskaper for aksler 4.2.3.6.4 X X X 6.1.2.4 

Akselkasser/lagre 4.2.3.6.5 X X X 6.2.2.4 

Hjulsatser med variabel sporvidde 4.2.3.6.6 åpent åpent åpent åpent 

Løpeverk for manuelt skifte av hjulsatser 4.2.3.6.7 X X i.r. 6.2.2.5 

Brems 4.2.4     

Sikkerhetskrav 4.2.4.2 X i.r. i.r. — 

Funksjonskrav og tekniske krav 4.2.4.3 X X i.r. — 
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Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 

Prosjekterings- og 

utviklingsfase 

Produksjons-

fase 
Særlig framgangsmåte 

for vurdering Undersøkelse 

av prosjek-

tering 

Type-

prøving 

Rutine-

prøving 

Driftsbrems 4.2.4.3.2.1 X X i.r. — 

Parkeringsbrems 4.2.4.3.2.2 X i.r. i.r. — 

Varmekapasitet 4.2.4.3.3 X X i.r. 6.2.2.6 

Glidevern (WSP) 4.2.4.3.4 X X i.r. — 

Miljøforhold 4.2.5     

Miljøforhold 4.2.5 X i.r. /X(1) i.r. 6.2.2.7 

Systembeskyttelse 4.2.6     

Brannsikring 4.2.6.1 X X i.r. 6.2.2.8 

Beskyttelse mot elektrisk fare 4.2.6.2 X X i.r. — 

Festeinnretninger for bakendesignal 4.2.6.3 X X i.r. — 

(1) Typeprøving, dersom og som definert av søkeren. 
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Tillegg G 

Liste over fullt godkjente KOMPOSITTBREMSEKLOSSER FOR INTERNASJONAL TRANSPORT 

Dette tillegget er offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 913/2010 

av 22. september 2010 

om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 91, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Innenfor rammen for Den europeiske unions nye strategi 

for arbeidsplasser og vekst er opprettelsen av et indre 

jernbanemarked, særlig med hensyn til godstransport, en 

viktig faktor for å nå målet om bærekraftig mobilitet. 

2) Rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om utvikling av 

Fellesskapets jernbaner(4) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling 

av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter 

for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhets-

sertifisering(5) har vært viktige steg i opprettelsen av et 

indre jernbanemarked. 

3) For å kunne være konkurransedyktige overfor andre 

transportmåter må internasjonal og nasjonal godstransport 

på jernbane, som ble åpnet for konkurranse  

1. januar 2007, være i stand til å nyttiggjøre seg en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 20.10.2010,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 28. 

(1) EUT C 317 av 23.12.2009, s. 94. 

(2) EUT C 79 av 27.3.2010, s. 45. 

(3) Europaparlamentets holdning av 23. april 2009 (EUT C 184 E av 

8.7.2010, s. 354), Rådets holdning ved første behandling av  

22. februar 2010 (EUT C 114 E av 4.5.2010, s. 1), 

Europaparlamentets holdning av 15. juni 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. september 2010. 

(4) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. 

(5) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. 

jernbaneinfrastruktur som er av god kvalitet og har 

tilstrekkelig finansiering, det vil si en infrastruktur som 

gjør det mulig å yte godstransport på jernbane på gode 

vilkår med hensyn til kommersiell hastighet og 

transporttid, og som gjør det mulig å være pålitelig, det 

vil si at den tjenesten som ytes, faktisk er i samsvar med 

de avtalene som er inngått med jernbaneforetakene. 

4) Selv om åpningen av markedet for godstransport på 

jernbane har gjort det mulig for nye transportører å 

komme inn på jernbanenettet, har markedsordningene 

ikke vært og er fortsatt ikke tilstrekkelige til å organisere, 

regulere og sikre godstrafikken på jernbanen. For å op-

timere bruken av jernbanenettet og sikre dets pålitelighet 

er det nyttig å innføre ytterligere framgangsmåter for å 

styrke samarbeidet ved fordeling av internasjonale 

ruteleier for godstog mellom infrastrukturforvaltninger. 

5) I denne forbindelse vil opprettelsen av internasjonale 

jernbanekorridorer for et europeisk jernbanenett for 

konkurransedyktig godstransport der godstog kan kjøre på 

gode vilkår og enkelt kan skifte fra ett nasjonalt nett til et 

annet, kunne gi muligheter for forbedringer i vilkårene for 

bruk av infrastrukturen. 

6) For å kunne opprette internasjonale jernbanekorridorer for 

et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig gods-

transport skal de initiativene som allerede er truffet med 

hensyn til jernbaneinfrastruktur, vise at opprettelsen av 

internasjonale korridorer som oppfyller særlige behov i ett 

eller flere klart definerte segmenter av godsmarkedet, er 

den mest hensiktsmessige metoden. 

7) Denne forordning bør, med mindre annet er fastsatt, ikke 

berøre rettighetene og forpliktelsene til infrastruk-

turforvaltninger fastsatt i direktiv 91/440/EØF og direktiv 

2001/14/EF og, dersom det er relevant, tildelingsorganer 

som nevnt i artikkel 14 nr. 2 i direktiv 2001/14/EF. Disse 

rettsaktene vil fortsatt gjelde, herunder med hensyn til 

bestemmelser som påvirker korridorene for godstransport 

8) Opprettelsen av en korridor for godstransport skal 

eventuelt ta hensyn til behovet for bedre forbindelser med 

jernbaneinfrastrukturen i europeiske tredjestater.  

2022/EØS/40/35 
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9) Ved utformingen av korridorer for godstransport bør det 

forsøkes å sikre kontinuitet langs korridoren ved å gi 

mulighet for nødvendige forbindelser mellom eksis-

terende jernbaneinfrastrukturer. 

10) Gjennomføringen av internasjonale korridorer for 

godstransport på jernbane som danner et europeisk 

jernbanenett for konkurransedyktig godstransport, bør 

foretas på en måte som er i samsvar med korridorene i det 

transeuropeiske transportnettet (TEN-T) og/eller det 

europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk 

(European Railway Traffic Management System 

(ERTMS)). For å oppnå dette er det nødvendig med 

samordnet utvikling av nye nett, særlig med hensyn til å 

innarbeide de internasjonale korridorene for godstransport 

på jernbane i de eksisterende TEN-T- og ERTMS-

korridorene. Videre bør det utarbeides harmonise-

ringsregler for disse korridorene for godstransport på 

unionsplan. Det bør oppmuntres til prosjekter som har 

som mål å redusere støy fra godstog. Om nødvendig bør 

opprettelsen av disse korridorene få økonomisk støtte 

innenfor rammen av TEN-T-programmet, forsknings-

programmer og Marco Polo-programmer samt annen 

unionspolitikk og andre unionsfond, for eksempel Det 

europeiske fond for regionutvikling eller utjevningsfondet 

og Den europeiske investeringsbank. 

11) Innenfor rammen av en godstransportkorridor bør det 

sikres god samordning mellom medlemsstatene og de 

berørte infrastrukturforvaltningene, godstrafikk på 

jernbane bør prioriteres i tilstrekkelig grad, effektive og 

tilstrekkelige forbindelser til andre transportsystemer bør 

etableres, og det bør skapes vilkår som er gunstige for 

utviklingen av konkurransen mellom ytere av gods-

transport på jernbane. 

12) I tillegg til de korridorene for godstransport som etableres 

i samsvar med artikkel 3, skal opprettelsen av ytterligere 

korridorer for godstransport undersøkes og godkjennes på 

unionsplan i samsvar med klart definerte og oversiktlige 

framgangsmåter og kriterier som gir medlemsstatene og 

infrastrukturforvaltningene nok rom for beslutningstaking 

og forvaltning til at de kan ta hensyn til eksisterende 

initiativer for spesialkorridorer, for eksempel ERTMS, 

RailNetEurope (RNE) og TEN-T, og treffe tiltak som er 

tilpasset deres særlige behov. 

13) For å stimulere samordningen mellom medlemsstatene og 

infrastrukturforvaltningene og sikre kontinuitet langs 

korridoren bør det opprettes en hensiktsmessig 

styringsstruktur for hver korridor for godstransport, idet 

det tas hensyn til behovet for å unngå overlapping med 

allerede eksisterende styringsstrukturer. 

14) For å tilfredsstille behovene i markedet bør metodene for 

opprettelse av en godstransportkorridor framlegges i en 

gjennomføringsplan, som bør omfatte å identifisere og 

fastsette en tidsplan for tiltak som vil forbedre ytelsen i 

godstransporten på jernbanen. For dessuten å sikre at 

planlagte eller gjennomførte tiltak for opprettelsen av en 

godstransportkorridor oppfyller behovene eller forven-

tingene til alle brukerne av godstransportkorridoren, skal 

de søkerne som sannsynligvis vil bruke godstransport-

korridoren, rådspørres regelmessig i samsvar med 

framgangsmåtene definert av styringsgruppen. 

15) Utviklingen av terminaler for ulike godstransportsystemer 

bør også anses som nødvendig for å støtte opprettelsen av 

korridorer for godstransport i Unionen. 

16) For å sikre ensartethet og kontinuitet i den infrastruktur-

kapasiteten som er tilgjengelig langs godstransport-

korridoren, bør investering i korridoren samordnes 

mellom de berørte medlemsstatene og infrastruktur-

forvaltningene, samt eventuelt mellom medlemsstatene og 

europeiske tredjestater, og bør planlegges på en måte 

som, forutsatt økonomisk levedyktighet, tilfredsstiller 

behovene til godstransportkorridoren. Tidsplanen for 

gjennomføringen av investeringen bør offentliggjøres for 

å sikre at opplysningene når ut til de søkerne som ønsker 

å drive trafikk i korridoren. Investeringen bør omfatte 

prosjekter knyttet til utvikling av samtrafikksystemer og 

økning av togenes kapasitet. 

17) Av samme årsaker bør alt arbeid på infrastruktur og dets 

utstyr som vil kunne begrense tilgjengelig kapasitet i 

godstransportkorridoren, også samordnes på det plan som 

berører korridoren og offentliggjøres i ajourført form. 

18) For å gjøre det enklere å søke om infrastrukturkapasitet 

for internasjonal godstransport på jernbane er det 

hensiktsmessig å utpeke eller opprette ett saksbehand-

lingssted for hver korridor for godstransport. For dette 

formål bør det bygges på eksisterende initiativer, særlig 

dem som er iverksatt av RNE, som fungerer som et 

samordningsorgan for infrastrukturforvaltningene og yter 

en rekke tjenester til internasjonale godstransportforetak. 

19) Forvaltningen av godstransportkorridorer skal også 

omfatte framgangsmåter for fordeling av infrastruktur-

kapasitet for internasjonale godstog som trafikkerer slike 

korridorer. Disse framgangsmåtene bør anerkjenne 

behovet for kapasitet for andre typer transport, herunder 

passasjertransport. 

20) For å sikre at jernbaneinfrastrukturen utnyttes bedre, må 

driften av infrastrukturen og terminalene langs gods-

transportkorridoren samordnes. 

21) Prioriteringsregler kan også bety prioriterte mål, avhengig 

av situasjonen i den berørte medlemsstaten.  
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22) Godstog som trafikkerer godstransportkorridoren, bør i 

den grad det er mulig, kunne framføres punktlig i tilfelle 

av forstyrrelser, idet det tas hensyn til behovene til alle 

typer transport. 

23) For å kunne fremme utviklingen av konkurranse mellom 

ytere av godstransport på jernbane bør andre søkere enn 

jernbaneforetak eller sammenslutninger av slike gis 

tillatelse til å søke om infrastrukturkapasitet på korrido-

rene for godstransport. 

24) For å kunne gi en objektiv evaluering av fordelene ved de 

tiltakene som tar sikte på å opprette godstransport-

korridoren, bør ytelsen av godstransport på jernbane langs 

korridoren overvåkes, og kvalitetsrapporter bør 

offentliggjøres regelmessig. Evalueringen av ytelsen bør 

omfatte resultatene fra tilfredshetsundersøkelser blant 

brukerne av godstransportkorridoren. 

25) For å sikre adgang uten forskjellsbehandling til interna-

sjonal jernbanetransport er det nødvendig å sikre effektiv 

samordning mellom reguleringsmyndighetene med 

hensyn til de forskjellige jernbanenettene som er omfattet 

av godstransportkorridoren. 

26) For å forenkle tilgangen til opplysninger om bruken av all 

hovedinfrastruktur på godstransportkorridoren og garante-

re adgang uten forskjellsbehandling til korridoren bør 

styringsgruppen utarbeide og regelmessig ajourføre og 

offentliggjøre et dokument som inneholder alle disse 

opplysningene. 

27) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette et 

europeisk jernbanenett for konkurransedyktig gods-

transport bestående av korridorer for godstransport, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene alene og 

derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre 

kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

28) Rettferdige regler basert på samarbeid mellom infra-

strukturforvaltningene, som skal yte tjenester av høy 

kvalitet til godstransportforetak innenfor rammen av en 

internasjonal jernbanekorridor, bør innføres for 

samordningen av investeringer og forvaltningen av 

kapasitet og trafikk. 

29) Siden internasjonale tog må kjøre ruter som kombinerer 

flere korridorer, som definert i denne forordning, kan 

infrastrukturforvaltningene også samordne sin virksomhet 

for på den aktuelle korridoren å sikre at det er tilgjengelig 

kapasitet, at trafikken flyter, og at prioriteringsreglene 

anvendes ensartet på forskjellige typer trafikk i tilfelle 

forstyrrelser. 

30) Målet med denne forordning er å øke effektiviteten i 

godstransporten på jernbane i forhold til andre 

transportmåter. Det bør sikres samordning mellom 

medlemsstatene og infrastrukturforvaltningene for å sikre 

at transportkorridorene fungerer så effektivt som mulig. 

For at dette skal være mulig, bør det treffes driftsmessige 

tiltak parallelt med investeringer i infrastruktur og i 

teknisk utstyr som ERTMS, som bør ta sikte på å øke 

kapasiteten i godstransporten på jernbane og dens 

effektivitet. 

31) Gjennomføringen av reglene om opprettelse og endring av 

korridorer for godstransport og om de unntakene som 

medlemsstatene skal innrømmes, skal oppnås under 

ensartede forhold for å sikre at forslagene om opprettelse 

av godstransportkorridorer overholder de kriteriene som 

er definert i denne forordning, og bør derfor tillegges 

Kommisjonen. I samsvar med artikkel 291 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte skal regler og allmenne 

prinsipper om ordninger for medlemsstatenes kontroll 

over Kommisjonens utøvelse av gjennomfø-

ringsmyndighet fastsettes på forhånd ved hjelp av en 

forordning vedtatt i samsvar med den ordinære 

regelverksprosess. I påvente av vedtakelse av nevnte 

forordning får rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 

1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 

den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen(1) fortsatt anvendelse, med unntak av 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, som 

ikke får anvendelse — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALLMENT 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes regler for opprettelse og 

organisering av internasjonale jernbanekorridorer for 

konkurransedyktig godstransport på jernbane, med sikte på 

utvikling av et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig 

godstransport. Det fastsettes regler for utvelgelse, organisering, 

forvaltning og veiledende investeringsplanlegging av korridorer 

for godstransport. 

2. Denne forordning får anvendelse på forvaltning og bruk 

av jernbaneinfrastruktur, herunder i korridorer for gods-

transport.  

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

direktiv 2001/14/EF anvendelse. 

2. I tillegg til definisjonene nevnt i nr. 1 menes med: 

a) «godstransportkorridor» alle utpekte jernbanelinjer, 

herunder jernbanefergelinjer, på territoriet til en 

medlemsstat eller mellom medlemsstater, og eventuelt i 

europeiske tredjestater, som forbinder to eller flere 

terminaler langs en hovedstrekning, og eventuelt 

omkjøringsruter og delstrekninger som forbinder disse, 

herunder jernbaneinfrastruktur og dens utstyr samt 

relevante jernbanetjenester i samsvar med artikkel 5 i 

direktiv 2001/14/EF, 

b) «gjennomføringsplan» det dokumentet som viser hvilke 

midler og hvilken strategi de berørte parter har til hensikt å 

gjennomføre for i løpet av et bestemt tidsrom å kunne 

utarbeide de tiltakene som er nødvendige og tilstrekkelige 

for å opprette en godstransportkorridor, 

c) «terminal» et anlegg langs en godstransportkorridor som er 

særlig tilrettelagt for å muliggjøre lasting og/eller lossing av 

gods på/fra godstog, integrering av godstransport på 

jernbane med transport på vei, til sjøs, på innlands 

vannveier og i luften, og sammensetning eller endring av 

sammensetningen av godstog, samt ved behov gjennom-

føring av rutiner ved grensene til europeiske tredjestater. 

KAPITTEL II 

UTPEKING OG STYRING AV INTERNASJONALE 

JERNBANEKORRIDORER FOR KONKURRANSEDYKTIG 

GODSTRANSPORT 

Artikkel 3 

Utpeking av de første godstransportkorridorene 

Medlemsstatene nevnt i vedlegget skal innen de datoene som 

der er angitt, sette i drift de første godstransportkorridorene som 

er oppført i vedlegget. De berørte medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen om opprettelsen av godstransport-

korridorene. 

Artikkel 4 

Kriterier for ytterligere godstransportkorridorer 

Ved utvelgelse av ytterligere godstransportkorridorer nevnt i 

artikkel 5 og ved endring av godstransportkorridorer nevnt i 

artikkel 6 skal det tas hensyn til følgende kriterier: 

a) Godstransportkorridoren krysser minst tre medlemsstaters 

territorium, eller to medlemsstaters territorium dersom 

avstanden mellom terminalene som betjenes av 

godstransportkorridoren, er større enn 500 km. 

b) Godstransportkorridorens sammenheng med TEN-T, 

ERTMS-korridorene og/eller korridorene definert av RNE. 

c) De prioriterte TEN-T-prosjektene(1) skal være integrert i 

godstransportkorridoren. 

d) Balansen mellom samfunnsøkonomisk kostnad og nytte ved 

opprettelsen av godstransportkorridoren. 

e) Sammenhengen i alle godstransportkorridorene som 

foreslås av medlemsstatene, for å kunne opprette et 

europeisk jernbanenett for konkurransedyktig gods-

transport. 

f) Utviklingen av godstrafikk på jernbane og omfattende 

handelsstrømmer og godstrafikk langs godstransport-

korridoren. 

g) Bedre forbindelser mellom medlemsstatene og europeiske 

tredjestater, dersom det er relevant. 

h) Søkernes interesse i godstransportkorridoren. 

i) Forekomst av gode forbindelser med andre transport-

systemer, særlig på grunn av et tilstrekkelig nettverk av 

terminaler, herunder i sjøhavner og innlandshavner. 

Artikkel 5 

Utvelgelse av ytterligere godstransportkorridorer 

1. Alle medlemsstater med en jernbane som krysser grensen 

til en annen medlemsstat, skal delta i opprettelsen av minst én 

korridor for godstransport, med mindre denne forpliktelsen 

allerede er oppfylt i henhold til artikkel 3. 

2. Uten hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene på forespørsel 

fra en medlemsstat delta i opprettelsen av godstransport-

korridoren nevnt i nevnte nummer, eller i forlengelsen av en 

eksisterende korridor, for å gjøre det mulig for en 

nabomedlemsstat å oppfylle sin forpliktelse i henhold til nevnte 

nummer.  

  

(1) Se vedlegg III til europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 661/2010/EU av 7. juli 2010 om unionsretningslinjer for 

utviklingen av et transeuropeisk transportnett (EUT L 204 av 

5.8.2010, s. 1). 
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3.  Med forbehold for medlemsstatenes forpliktelser i 

henhold til artikkel 7 i direktiv 91/440/EØF skal den berørte 

medlemsstaten, dersom den etter å ha framlagt en 

samfunnsøkonomisk analyse anser at opprettelsen av en 

godstransportkorridor ikke vil være av interesse for de søkerne 

som sannsynligvis vil bruke korridoren, eller ikke vil gi 

betydelig samfunnsøkonomisk nytte, eller vil gi en 

uforholdsmessig stor byrde, ikke være forpliktet til å delta som 

nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, med forbehold for en 

kommisjonsbeslutning etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

4. En medlemsstat er ikke forpliktet til å delta som nevnt i 

nr. 1 og 2 dersom den har et jernbanenett med en annen 

sporvidde enn den som brukes på hovedjernbanenettet i 

Unionen. 

5. Opprettelsen av en godstransportkorridor skal foreslås av 

de berørte medlemsstatene. For dette formål skal de sammen 

oversende Kommisjonen en hensiktserklæring, herunder et 

forslag utarbeidet etter samråd med de berørte infrastruktur-

forvaltningene og søkerne, idet det tas hensyn til kriteriene 

angitt i artikkel 4. 

For å kunne oppfylle forpliktelsen i henhold til nr. 1 og 2 skal 

de berørte medlemsstatene sammen oversende Kommisjonen 

hensiktserklæringen innen 10. november 2012. 

6. Kommisjonen skal undersøke forslagene til opprettelse av 

en korridor for godstransport som nevnt i nr. 5, og skal senest ni 

måneder etter at forslaget er framlagt, i samsvar med 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 21 nr. 3, 

beslutte om et slikt forslag er i samsvar med denne artikkel. 

7. De aktuelle medlemsstatene skal opprette godstransport-

korridoren senest to år etter Kommisjonens beslutning nevnt i 

nr. 6. 

Artikkel 6 

Endring av ytterligere godstransportkorridorer 

1. Godstransportkorridorene nevnt i artikkel 5 kan endres på 

grunnlag av et felles forslag fra de berørte medlemsstatene til 

Kommisjonen, etter samråd med de berørte infrastruktur-

forvaltningene og søkerne. 

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten med forskrifts-

komité nevnt i artikkel 21 nr. 3, treffe en beslutning om 

forslaget, idet det tas hensyn til kriteriene angitt i artikkel 4. 

Artikkel 7 

Tvisteløsning 

Dersom to eller flere berørte medlemsstater ikke blir enige om 

opprettelse eller endring av en godstransportkorridor som 

berører jernbaneinfrastrukturen som befinner seg på deres 

territorium, skal Kommisjonen på forespørsel fra en av de 

berørte medlemsstatene rådføre seg med Komiteen nevnt i 

artikkel 21 om denne saken. Kommisjonens uttalelse skal 

sendes til de berørte medlemsstatene. De berørte medlems-

statene skal ta hensyn til denne uttalelsen for å finne en løsning, 

og skal treffe en beslutning basert på gjensidig enighet. 

Artikkel 8 

Styring av godstransportkorridorer 

1. For hver godstransportkorridor skal de berørte 

medlemsstatene opprette et styre med ansvar for å definere de 

allmenne målene for korridoren, føre tilsyn og treffe de 

tiltakene som uttrykkelig er fastsatt i nr. 7 i denne artikkel samt 

i artikkel 9 og 11, artikkel 14 nr. 1 og artikkel 22. Styret skal 

bestå av representanter fra myndighetene i de berørte 

medlemsstatene. 

2. For hver godstransportkorridor skal de berørte 

infrastrukturforvaltningene og, dersom det er relevant, 

fordelingsorganene nevnt i artikkel 14 nr. 2 i direktiv 

2001/14/EF opprette en styringsgruppe med ansvar for å treffe 

de tiltakene som uttrykkelig er fastsatt i nr. 5, 7, 8 og 9 i denne 

artikkel og i artikkel 9-12, artikkel 13 nr. 1, artikkel 14 nr. 2,  

6 og 9, artikkel 16 nr. 1, artikkel 17 nr. 1 og artikkel 18 og 19 i 

denne forordning. Styringsgruppen skal bestå av representanter 

fra infrastrukturforvaltningene. 

3. De medlemsstatene og infrastrukturforvaltningene som 

berøres av en godstransportkorridor, skal samarbeide i styrene 

og styringsgruppene nevnt i nr. 1 og 2 for å sikre at gods-

transportkorridoren utvikles i samsvar med dens 

gjennomføringsplan. 

4. Styret skal treffe sine beslutninger basert på gjensidig 

enighet mellom representantene fra myndighetene i de berørte 

medlemsstatene. 

5. Styringsgruppen skal treffe sine beslutninger, herunder 

beslutninger vedrørende dens rettslige status, opprettelsen av 

dens organisasjonsmessige struktur, ressurser og bemanning, 

basert på gjensidig enighet mellom de berørte infrastruktur-

forvaltningene. Styringsgruppen kan være et uavhengig 

rettssubjekt. Den kan ha form av en europeisk økonomisk 

foretaksgruppe som definert i rådsforordning (EØF) nr. 2137/85 

av 25. juli 1985 om europeiske økonomiske foretaksgrupper 

(EØFG)(1).  

  

(1) EFT L 199 av 31.7.1985, s. 1. 
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6. Styrets og styringsgruppens ansvar skal ikke berøre 

infrastrukturforvaltningenes uavhengighet, som fastsatt i 

artikkel 4 nr. 2 i direktiv 91/440/EØF. 

7.  Styringsgruppen skal opprette en rådgivende gruppe 

bestående av forvaltere og eiere av terminalene i 

godstransportkorridoren, herunder om nødvendig sjøhavner og 

innlandshavner. Denne rådgivende gruppen kan avgi uttalelse 

på ethvert forslag fra styringsgruppen som har direkte 

konsekvenser for investeringen i og forvaltningen av 

terminaler. Den kan også avgi uttalelser på eget initiativ. 

Styringsgruppen skal ta hensyn til alle slike uttalelser. Ved 

uenighet mellom styringsgruppen og den rådgivende gruppen 

kan sistnevnte henvise saken til styret. Styret skal fungere som 

mellommann og avgi uttalelse innen rimelig tid. Den endelige 

beslutningen skal imidlertid treffes av styringsgruppen. 

8. Styringsgruppen skal opprette ytterligere en rådgivende 

gruppe bestående av jernbaneforetak som har interessert av å 

bruke godstransportkorridoren. Denne rådgivende gruppen kan 

avgi uttalelse på ethvert forslag fra styringsgruppen som har 

konsekvenser for disse foretakene. Den kan også avgi uttalelser 

på eget initiativ. Styringsgruppen skal ta hensyn til alle slike 

uttalelser. 

9. Styringsgruppen skal i samsvar med nasjonale og 

europeiske gjennomføringsplaner samordne bruken av 

samvirkende IT-applikasjoner eller alternative løsninger som 

kan bli tilgjengelige i framtiden, for å behandle søknader om 

internasjonale ruteleier, og driften av internasjonal trafikk på 

godstransportkorridoren. 

Artikkel 9 

Tiltak for iverksetting av planen for 

godstransportkorridorer 

1. Styringsgruppen skal utarbeide en gjennomføringsplan 

senest seks måneder før korridoren for godstransport settes i 

drift, og skal framlegge den for styret for godkjenning. Denne 

planen skal omfatte: 

a) en beskrivelse av godstransportkorridorens egenskaper, 

herunder flaskehalser, og programmet for nødvendige tiltak 

for opprettelse av korridoren, 

b) de viktigste elementene i undersøkelsen nevnt i nr. 3, 

c) målene for godstransportkorridorene, herunder vilkårene for 

godstransportkorridorens ytelse uttrykt som tjenestens 

kvalitet og godstransportkorridorens kapasitet i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 19, 

d) investeringsplanen nevnt i artikkel 11, og 

e) tiltakene for å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 12-19. 

2. Styringsgruppen skal jevnlig gjennomgå gjennomfø-

ringsplanen, idet det tas hensyn til utviklingen i 

gjennomføringen av den, markedet for godstransport på 

jernbane i godstransportkorridoren og ytelsen målt i samsvar 

med målene nevnt i nr. 1 bokstav c). 

3. Styringsgruppen skal utføre og jevnlig ajourføre en 

undersøkelse av transportmarkedet i forbindelse med observerte 

og forventede endringer i trafikken i godstransportkorridoren 

som følge av dens , som skal omfatte de forskjellige trafikk-

typene, med hensyn til både godstransport og passasjer-

transport. Denne undersøkelsen skal også om nødvendig ta for 

seg det samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsforholdet ved 

opprettelsen av godstransportkorridoren. 

4. Gjennomføringsplanen skal ta hensyn til utviklingen av 

terminaler for å oppfylle behovene til godstransporten på 

jernbane i godstransportkorridoren, særlig ved deres funksjon 

som knutepunkter for ulike transportsystemer langs 

korridorene. 

5. Styringsgruppen skal eventuelt treffe tiltak for å 

samarbeide med regionale og/eller lokale myndigheter med 

hensyn til gjennomføringsplanen. 

Artikkel 10 

Rådspørring av søkere 

Styringsgruppen skal innføre rådspørringsordninger med sikte 

på reell deltakelse fra de søkerne som det er sannsynlig vil 

bruke korridoren for godstransport. Den skal særlig sikre at 

søkerne blir rådspurt før gjennomføringsplanen nevnt i artikkel 

9 blir framlagt for styret. 

KAPITTEL III 

INVESTERING I GODSTRANSPORTKORRIDOREN 

Artikkel 11 

Investeringsplanlegging 

1. Styringsgruppen skal utarbeide og jevnlig gjennomgå en 

investeringsplan, som inneholder nærmere opplysninger om 

veiledende investering på mellomlang og lang sikt for 

infrastruktur i godstransportkorridoren, og skal legge den fram 

for styret for godkjenning. Denne planen skal omfatte: 

a) listen over prosjekter som er fastsatt for forlengelse, 

fornyelse eller omlegging av jernbaneinfrastrukturen, og 

tilhørende utstyr langs godstransportkorridoren samt de 

relevante økonomiske behovene og finansieringskildene,  
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b) en gjennomføringsplan knyttet til samtrafikksystemene 

langs godstransportkorridoren som oppfyller de vesentlige 

kravene og de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 

som gjelder for jernbanenettet som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av  

17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbane-

system(1). Denne gjennomføringsplanen skal bygge på en 

nytte- og kostnadsanalyse av bruken av samtrafikksys-

temer, 

c) en plan for forvaltningen av kapasiteten til godstog som kan 

trafikkere godstransportkorridoren, som omfatter fjerning 

av kjente flaskehalser. Denne planen kan bygge på 

forbedring av hastighetsstyringen og på økning av lengden, 

lasteprofilen, og transportert last eller aksellast som er tillatt 

for tog som trafikkerer godstransportkorridoren, og 

d) eventuelt henvisning til Unionens planlagte bidrag i 

henhold til Unionens økonomiske programmer. 

2. Anvendelsen av denne forordning berører ikke medle-

msstatenes myndighet med hensyn til planlegging og 

finansiering av jernbaneinfrastruktur. 

Artikkel 12 

Samordning av arbeider 

Styringsgruppen skal samordne og sikre at deres tidsplan for 

utføring av alt arbeid på infrastrukturen og dens utstyr som vil 

kunne begrense tilgjengelig kapasitet på godstransport-

korridoren, offentliggjøres på ett sted på en hensiktsmessig 

måte og innen en rimelig tidsramme. 

KAPITTEL IV 

FORVALTNING AV GODSTRANSPORTKORRIDOREN 

Artikkel 13 

Ett saksbehandlingssted for søknad om 

infrastrukturkapasitet 

1. Styringsgruppen for en korridor for godstransport skal 

utpeke eller opprette et felles organ for søkere der de kan stille 

spørsmål og få svar på ett sted og i én operasjon, vedrørende 

infrastrukturkapasitet for godstog som krysser minst én grense 

langs godstransportkorridoren (heretter kalt «saksbehand-

lingssted»). 

2. Saksbehandlingsstedet skal, som samordningsverktøy, 

også gi grunnleggende opplysninger om fordelingen av 

infrastrukturkapasitet, herunder opplysningene nevnt i artikkel 

18. Det skal vise ledig infrastrukturkapasitet på søketids-

punktet, og infrastrukturens egenskaper i samsvar med 

forhåndsdefinerte parametrer, for eksempel hastighet, lengde, 

lasteprofil eller tillatt aksellast for tog som trafikkerer 

godstransportkorridoren.

  

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

3. Saksbehandlingsstedet skal treffe beslutning om søknader 

om forhåndsfastlagte ruteleier angitt i artikkel 14 nr. 3 og om 

reservekapasiteten angitt i artikkel 14 nr. 5. Det skal fordele 

kapasitet i tråd med reglene for kapasitetsfordeling som fastsatt 

i direktiv 2001/14/EF. Det skal umiddelbart underrette 

vedkommende infrastrukturforvaltninger om disse søknadene 

og den beslutningen som er truffet. 

4. For alle søknader om infrastrukturkapasitet som ikke kan 

oppfylles i samsvar med nr. 3, skal saksbehandlingsstedet 

umiddelbart videresende søknaden om infrastrukturkapasitet til 

vedkommende infrastrukturforvaltninger og, dersom det er 

relevant, til fordelingsorganene nevnt i artikkel 14 nr. 2 i 

direktiv 2001/14/EF, som skal treffe beslutning om søknaden i 

samsvar med artikkel 13 og kapittel III i nevnte direktiv og 

meddele denne beslutningen til saksbehandlingsstedet for 

ytterligere behandling. 

5.  Virksomheten på saksbehandlingsstedet skal utøves på en 

oversiktlig måte og uten foskjellsbehandling. For dette formål 

skal det føres et register som skal gjøres fritt tilgjengelig for alle 

berørte parter. Det skal inneholde søknadenes dato, søkernes 

navn samt nærmere opplysninger om innlevert dokumentasjon 

og om hendelser som har inntruffet. Denne virksomheten skal 

være underlagt reguleringsmyndighetenes kontroll i samsvar 

med artikkel 20. 

Artikkel 14 

Kapasitet fordelt til godstog 

1. Styret skal fastlegge rammen for fordeling av infrastruk-

turkapasitet på godstransportkorridoren i samsvar med artikkel 

14 nr. 1 i direktiv 2001/14/EF. 

2. Styringsgruppen skal vurdere behovet for kapasitet som 

skal fordeles til godstog som trafikkerer godstransport-

korridoren, idet det tas hensyn til undersøkelsen om 

transportmarkedet nevnt i artikkel 9 nr. 3 i denne forordning, 

søknadene om infrastrukturkapasitet knyttet til tidligere og 

eksisterende rutetabeller, og rammeavtalene. 

3. På grunnlag av vurderingen angitt i nr. 2 i denne artikkel 

skal infrastrukturforvaltningene i godstransportkorridoren 

sammen definere og organisere internasjonale forhåndsfastlagte 

ruteleier for godstog etter framgangsmåten nevnt i artikkel 15 i 

direktiv 2001/14/EF, idet det tas hensyn til kapasitetsbehovet 

for andre transporttyper, herunder passasjertransport. De skal 

forbedre reisetider, hyppighet, avgangs- og ankomsttider og 

ruter som er egnet for godstransport, med sikte på å øke 

transporten av varer på godstog som trafikkerer 

godstransportkorridoren. Disse forhåndsfastlagte ruteleiene skal 

offentliggjøres senest tre måneder før fristen for inngivelse av 

søknader om kapasitet nevnt i vedlegg III til direktiv 

2001/14/EF. Infrastrukturforvaltningene for flere godstransport-

korridorer kan om nødvendig samordne internasjonale 

forhåndsfastlagte ruteleier som tilbyr kapasitet på de aktuelle 

korridorene.  



Nr. 40/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

4. Disse forhåndsfastlagte ruteleiene skal først fordeles til 

godstog som krysser minst én grense. 

5. Infrastrukturforvaltningene skal, dersom det er berettiget 

ut fra markedsbehov og vurderingen nevnt i nr. 2 i denne 

artikkel, sammen definere reservekapasiteten for internasjonale 

godstog som trafikkerer korridorene for godstransport, idet det 

tas hensyn til kapasitetsbehovet for andre transporttyper, 

herunder passasjertransport, og skal holde denne reserven 

tilgjengelig i sine endelige ruteplaner, slik at det kan reageres 

raskt og hensiktsmessig på ad hoc-søknader om kapasitet som 

nevnt i artikkel 23 i direktiv 2001/14/EF. Denne kapasiteten 

skal reserveres inntil en forutgående frist, som er fastsatt av 

styringsgruppen. Denne fristen skal ikke overstige 60 dager. 

6. Styringsgruppen skal fremme samordning av priorite-

ringsregler knyttet til kapasitetsfordeling på gods-transport-

korridoren. 

7. Infrastrukturforvaltningene kan i sine bruksvilkår fastsette 

et gebyr for ruteleier som er tildelt, men som likevel ikke blir 

brukt. Størrelsen på dette gebyret skal være hensiktsmessig og 

virkningsfullt og virke avskrekkende. 

8. Bortsett fra i tilfelle force majeure, herunder uoppsettelig 

eller uforutsigbart sikkerhetskritisk arbeid, kan et ruteleie som 

er tildelt til en godstransportoperasjon i samsvar med denne 

artikkel, ikke annulleres mindre enn to måneder før det 

planlagte tidspunktet i ruteplanen, dersom den aktuelle søkeren 

ikke gir godkjenning til slik annullering. I et slikt tilfelle skal 

den aktuelle infrastrukturforvaltningen anstrenge seg for 

overfor søkeren å foreslå et ruteleie av tilsvarende kvalitet og 

pålitelighet, som søkeren har rett til å godta eller nekte. Denne 

bestemmelsen berører ikke eventuelle rettigheter som søkeren 

måtte ha i henhold til en avtale som nevnt i artikkel 19 nr. 1 i 

direktiv 2001/14/EF. I alle tilfeller kan søkeren henvise saken 

til reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 20 i denne 

forordning. 

9. Styringsgruppen for godstransportkorridoren og den 

rådgivende gruppen nevnt i artikkel 8 nr. 7 skal innføre 

framgangsmåter for å sikre optimal samordning av kapasitets-

fordelingen mellom infrastrukturforvaltningene, både for 

søknader som nevnt i artikkel 13 nr. 1 og for søknader mottatt 

av de aktuelle infrastrukturmyndighetene. Det skal i den 

forbindelse også tas hensyn til adgang til terminaler. 

10. I nr. 4 og 9 i denne artikkel skal henvisninger til 

infrastrukturforvaltninger, dersom det er relevant, omfatte 

fordelingsorganer som nevnt i artikkel 14 nr. 2 i direktiv 

2001/14/EF. 

Artikkel 15 

Godkjente søkere 

Uten hensyn til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2001/14/EF kan 

andre søkere enn jernbaneforetak eller internasjonale 

sammenslutninger som disse utgjør, for eksempel befraktere, 

speditører og foretak som driver kombinert transport, søke om 

internasjonale forhåndsfastlagte ruteleier som angitt i artikkel 

14 nr. 3 og reservekapasiteten som angitt i artikkel 14 nr. 5. For 

å kunne bruke et slikt ruteleie for godstransport på 

godstransportkorridoren skal disse søkerne utpeke et 

jernbaneforetak til å inngå en avtale med infrastruktur-

forvaltningen i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i direktiv 

91/440/EØF. 

Artikkel 16 

Trafikkstyring 

1. Styringsgruppen for godstransportkorridoren skal innføre 

framgangsmåter for å samordne trafikkstyringen langs 

godstransportkorridoren. Styringsgruppen for tilknyttede 

godstransportkorridorer skal innføre framgangsmåter for å 

samordne trafikken langs slike godstransportkorridorer. 

2. Infrastrukturforvaltningene på godstransportkorridoren og 

den rådgivende gruppen nevnt i artikkel 8 nr. 7 skal innføre 

framgangsmåter for å sikre optimal samordning mellom driften 

av jernbaneinfrastrukturen og terminalene. 

Artikkel 17 

Trafikkstyring i tilfelle forstyrrelse 

1. Styringsgruppen skal vedta felles mål for punktlighet 

og/eller retningslinjer for trafikkstyring i tilfelle forstyrrelse av 

togbevegelser på godstransportkorridoren. 

2. Hver berørte infrastrukturforvaltning skal utarbeide 

prioriteringsregler for styringen mellom de forskjellige 

trafikktypene i den delen av godstransportkorridoren som ligger 

innenfor vedkommende infrastrukturforvaltnings ansvars-

område, i samsvar med de felles målene og/eller retningslinjene 

som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Disse prioriteringsreglene 

skal offentliggjøres i netterklæringen nevnt i artikkel 3 i 

direktiv 2001/14/EF. 

3. Prinsippene for opprettelse av prioriteringsregler skal 

minst fastsette at ruteleiet nevnt i artikkel 14 nr. 3 og 4 som 

tildeles til godstog som overholder sin planlagte tid i 

ruteplanen, i den grad det er mulig, ikke skal endres. 

Prinsippene for opprettelse av prioriteringsregler skal sikte mot 

å minimere tiden for gjenoppretting av trafikken på nettet til 

normal drift, idet det tas hensyn til behovene til alle 

transporttyper. For dette formål kan infrastrukturforvaltningene 

samordne styringen mellom de forskjellige trafikktypene langs 

flere godstransportkorridorer.  
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Artikkel 18 

Opplysninger om vilkår for bruk av korridoren for 

godstransport 

Styringsgruppen skal utarbeide, jevnlig ajourføre og 

offentliggjøre et dokument som inneholder: 

a) alle opplysninger i netterklæringen for nasjonale 

jernbanenett med hensyn til korridoren for godstransport, 

utarbeidet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 i 

direktiv 2001/14/EF, 

b) en oversikt over og egenskapene til terminalene, særlig 

opplysninger om vilkårene og metodene for adgang til 

terminalene, 

c) opplysninger om framgangsmåtene nevnt i artikkel 13-17 i 

denne forordning, og 

d) gjennomføringsplanen. 

Artikkel 19 

Tjenestekvalitet i godstransportkorridoren 

1. Styringsgruppen for godstransportkorridoren skal arbeide 

for forenlighet mellom ordningene for bedring av ytelse langs 

godstransportkorridoren, som nevnt i artikkel 11 i direktiv 

2001/14/EF. 

2. Styringsgruppen skal overvåke ytelsen til godstransporten 

i godstransportkorridoren, og skal offentliggjøre resultatene av 

denne overvåkingen én gang i året. 

3. Styringsgruppen skal organisere en tilfredshets-

undersøkelse blant brukerne av godstransportkorridoren og 

offentliggjøre resultatene av den én gang i året. 

Artikkel 20 

Reguleringsorganer 

1. Reguleringsorganene nevnt i artikkel 30 i direktiv 

2001/14/EF skal samarbeide ved overvåking av konkurransen i 

godstransportkorridoren. De skal særlig sikre at adgang til 

korridoren skjer uten forskjellsbehandling, og skal være 

klageinstansen fastsatt i artikkel 30 nr. 2 i nevnte direktiv. De 

skal utveksle nødvendige opplysninger som er innhentet fra 

infrastrukturforvaltningene og andre relevante parter. 

2. For å fremme en fri og rettferdig konkurranse i 

godstransportkorridorene skal medlemsstatene søke å fastsette 

et sammenlignbart reguleringsnivå. Reguleringsorganene skal 

lett kunne nås av markedsdeltakerne, og skal kunne treffe 

beslutninger uavhengig og effektivt. 

3. I tilfelle klage til et reguleringsorgan fra en søker 

vedrørende internasjonal godstransport på jernbane, eller 

innenfor rammen av en undersøkelse på eget initiativ fra en 

reguleringsmyndighet, skal dette reguleringsorganet rådføre seg 

med reguleringsorganene i alle de andre medlemsstatene som 

det internasjonale ruteleiet for det aktuelle godstoget løper 

gjennom, og be om alle nødvendige opplysninger fra dem før 

det treffer sin beslutning. 

4. De reguleringsorganene som blir rådspurt i henhold til nr. 

3, skal framlegge alle opplysninger som de selv har rett til å 

kreve i henhold til sin nasjonale lovgivning, for det berørte 

reguleringsorgan. Disse opplysningene kan anvendes bare i 

forbindelse med behandling av klagen eller undersøkelsen 

nevnt i nr. 3. 

5. Det reguleringsorganet som mottar klagen, eller som på 

eget initiativ har igangsatt en undersøkelse, skal oversende 

relevante opplysninger til det ansvarlige reguleringsorgan, slik 

at dette kan treffe tiltak med hensyn til de berørte parter. 

6. Alle representanter for infrastrukturforvaltningene som 

nevnt i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2001/14/EF skal sikre at alle 

opplysninger som er nødvendige for å behandle klagen eller 

undersøkelsen nevnt i nr. 3 i denne artikkel, og som etterspørres 

av reguleringsorganet i den medlemsstaten der den berørte 

representanten har sitt hjemsted, omgående framlegges. Denne 

reguleringsmyndigheten har rett til å oversende slike 

opplysninger om det berørte internasjonale ruteleiet til 

reguleringsmyndighetene nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 21 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nevnt i artikkel 11a 

i direktiv 91/440/EØF. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.  
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3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 

skal være tre måneder. 

Artikkel 22 

Overvåking av gjennomføring 

Annethvert år fra det tidspunktet en korridor for godstransport 

er opprettet, skal styret nevnt i artikkel 8 nr. 1 framlegge for 

Kommisjonen resultatene av gjennomføringsplanen for den 

aktuelle korridoren. Kommisjonen skal analysere disse 

resultatene og underrette komiteen nevnt i artikkel 21 om sin 

analyse. 

Artikkel 23 

Rapport 

Kommisjonen skal overvåke anvendelsen av denne forordning. 

Den skal framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, 

første gang innen 10. november 2015 og deretter hvert tredje år. 

Artikkel 24 

Overgangstiltak 

Denne forordning får ikke anvendelse i Republikken Kypros og 

Republikken Malta så lenge det ikke finnes noe jernbanenett på 

deres territorium. 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

 

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

Utferdiget i Strasbourg, 22. september 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 

 ____  
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VEDLEGG 

Oversikt over de første godstransportkorridorene 

 Medlemsstater Hovedstrekninger(1) Opprettelse av godstransportkorridorer 

1. NL, BE, DE, 

IT 

Zeebrugge-Antwerpen/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-

Milano-Genova 

Innen 10. november 2013 

2. NL, BE, LU, 

FR 

Rotterdam-Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-

Lyon/[Basel] 

Innen 10. november 2013 

3. SE, DK, DE, 

AT, IT 

Stockholm-Malmö-København-Hamburg-Innsbruck-

Verona-Palermo 

Innen 10. november 2015 

4. PT, ES, FR Sines-Lisboa/Leixões 

— Madrid-Medina del Campo/ 

Bilbao/San Sebastian-Irun-Bord-

eaux-Paris/Le Havre/Metz 

Sines-Elvas/Algeciras 

Innen 10. november 2013 

5. PL, CZ, SK, 

AT, IT, SI 

Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-

Bratislava/Wien/Klagenfurt-Udine-Venezia/ Trieste/ 

/Bologna/Ravenna/ 

Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/Trieste 

Innen 10. november 2015 

6. ES, FR, IT, 

SI, HU 

Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-

Lyon-Torino-Milano-Verona-Padova/Venezia-

Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest-Zahony (grensen 

mellom Ungarn og Ukraina) 

Innen 10. november 2013 

7. CZ, AT, SK, 

HU, RO, BG, 

EL 

— Bucuresti-Constanta 

Praha-Wien/Bratislava-Budapest 

— Vidin-Sofia-Tessaloniki-Aten 

Innen 10. november 2013 

8. DE, NL, BE, 

PL, LT 

Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-

Warszawa-Terespol (grensen mellom Polen og 

Hviterussland)/Kaunas 

Innen 10. november 2015 

9. CZ, SK Praha-Horní Lideč-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou 

(grensen mellom Slovakia og Ukraina) 

Innen 10. november 2013 

(1) «/» innebærer alternative strekninger. I tråd med prioriterte TEN-T-prosjekter bør strekning 4 og 6 i framtiden kompletteres med 

prosjekt 16, godstransportaksen Sines/Algeciras-Madrid-Paris, som omfatter den sentrale forbindelsen gjennom Pyreneene via en 

tunnel med lav høyde. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/38/EU 

av 12. august 2013 

om endring av direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedtok 

23. februar 2006 konvensjonen om sjøfolks arbeids- og 

levevilkår, 2006 (MLC 2006), idet den ønsket å opprette 

et felles, helhetlig dokument som så langt som mulig 

omfattet alle ajourførte standarder i eksisterende 

internasjonale konvensjoner og rekommandasjoner om 

sjøfolks arbeidsforhold, samt de grunnleggende 

prinsippene som finnes i andre internasjonale arbeids-

konvensjoner. 

2)  Ved rådsvedtak 2007/431/EF(3) fikk medlemsstatene, i 

Det europeiske fellesskaps interesse, fullmakt til å 

ratifisere MLC 2006. Medlemsstatene bør derfor 

ratifisere den så snart som mulig. 

3)  Når medlemsstatene foretar inspeksjoner ved havne-

statskontroll i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 14.8.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 29. 

(1) EUT C 299 av 4.10.2012, s. 153. 

(2) Europaparlamentets holdning av 2. juli 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. juli 2013. 

(3) EUT L 161 av 22.6.2007, s. 63. 

havnestatskontroll(4) knyttet til forhold omfattet av 

konvensjoner som disse medlemsstatene ennå ikke har 

ratifisert, og som fastsetter at ethvert fartøy skal 

kontrolleres av behørig bemyndigede tjenestemenn når 

det befinner seg i en havn tilhørende en annen avtalestat 

eller avtalepart, bør de gjøre sitt ytterste for å 

etterkomme framgangsmåter og praksis i henhold til 

disse konvensjonene, og bør derfor avstå fra å utarbeide 

rapporter om havnestatskontroll til Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon (IMO) og/eller ILO. Medlemsstater 

som ennå ikke har ratifisert en internasjonal konvensjon 

som omfattes av direktiv 2009/16/EF, på det tidspunktet 

den trer i kraft, bør gjøre sitt ytterste for å sørge for 

tilsvarende forhold om bord på sine fartøyer, i samsvar 

med den konvensjonens krav. 

4)  For å sikre at medlemsstatene har en harmonisert 

tilnærming til effektiv håndheving av internasjonale 

standarder når de utfører inspeksjoner både ved 

flaggstats- og havnestatskontroll, og for å unngå friksjon 

mellom folkeretten og unionsretten, bør medlemsstatene 

strebe etter å ratifisere konvensjonene senest den datoen 

de trer i kraft, i det minste de delene som faller inn 

under Unionens myndighet. 

5)  I MLC 2006 fastsettes standarder for arbeidsvilkår til 

sjøs som gjelder for alle sjøfolk uansett nasjonalitet og 

uansett hvilket flagg fartøyet de arbeider på, seiler 

under. 

6)  Ved anvendelsen av direktiv 2009/16/EF er det 

hensiktsmessig at begrepene «sjøfolk» og «besetning», i 

stedet for å bli definert, i hvert tilfelle forstås i samsvar 

med hvordan de defineres eller forstås i de relevante 

internasjonale konvensjonene. I særdeleshet bør 

begrepet «besetning» i alle spørsmål som gjelder 

håndhevingen av MLC 2006, forstås å vise til 

«sjømann» slik det er definert i MLC 2006. 

7)  I alle spørsmål omfattet av dette direktivet som er 

knyttet til håndhevingen av MCL 2006, herunder for 

  

(4) EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57. 

2022/EØS/40/36 
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fartøyer som ikke faller inn under Den internasjonale 

norm for sikkerhetsstyring, bør henvisninger i direktiv 

2009/16/EF til «rederi» forstås som henvisninger til 

«reder» som definert i den relevante bestemmelsen i 

MLC 2006, ettersom sistnevnte definisjon svarer bedre 

til de konkrete behovene i MLC 2006. 

8)  En betydelig del av MLC 2006-standardene er 

innlemmet i unionsretten gjennom rådsdirektiv 

2009/13/EF av 16. februar 2009 om gjennomføring av 

avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i 

Den europeiske union (ECSA) og Den europeiske 

transportarbeiderføderasjon (ETF) i tilknytning til 

Konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006(1) 

og rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen 

om organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom 

Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske 

union (ECSA) og Sammenslutningen av transportarbei-

derforbund i Den europeiske union (FST)(2). De MLC 

2006-standardene som faller innenfor virkeområdet for 

direktiv 2009/13/EF eller direktiv 1999/63/EF, skal 

gjennomføres av medlemsstatene i tråd med disse 

direktivene. 

9)  Som generelt prinsipp gjelder at tiltak som innføres for 

å iverksette dette direktivet, ikke under noen 

omstendigheter utgjør en gyldig grunn for medlems-

statene til å senke det generelle vernenivået som 

Unionens gjeldende sosialrett garanterer sjøfolk om 

bord på fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg. 

10)  MLC 2006 inneholder håndhevingsbestemmelser som 

fastsetter ansvaret til stater som oppfyller forpliktelser i 

forbindelse med havnestatskontroll. For å beskytte 

sikkerheten og unngå konkurransevridning bør 

medlemsstatene tillates å kontrollere at ethvert fartøy 

som anløper deres havner og ankerplasser, uansett 

hvilket flagg det seiler under, overholder bestemmelsene 

i MLC 2006. 

11)  Havnestatskontroll reguleres av direktiv 2009/16/EF, og 

MLC 2006 bør føres opp blant de konvensjonene som 

medlemsstatenes myndigheter skal kontrollere 

gjennomføringen av i sine havner. 

12)  Medlemsstatene bør når de foretar inspeksjoner ved 

havnestatskontroll i samsvar med direktiv 2009/16/EF, 

ta hensyn til de bestemmelsene i MLC som fastsetter at 

sertifikatet for arbeids- og levevilkår til sjøs og 

samsvarserklæringen for arbeids- og levevilkår til sjøs 

skal godtas som prima facie-bevis på at kravene i MLC 

2006 er oppfylt. 

13)  Unionsretten bør også gjenspeile framgangsmåtene 

fastsatt i MLC 2006 vedrørende klager i land knyttet til 

spørsmålene som omhandles i MLC 2006. 

  

(1) EUT L 124 av 20.5.2009, s. 30. 

(2) EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33. 

14)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

direktiv 2009/16/EF bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Kommisjonen bør gis myndighet til å 

vedta gjennomføringsrettsakter for å gjennomføre en 

metode for vurdering av generiske risikoparametrer 

særlig knyttet til flaggstatskriteriene og kriteriene for 

rederienes prestasjonsnivå, for å sikre enhetlige vilkår 

for gjennomføring av utvidede inspeksjoner, herunder 

risikoområder som skal inngå, for å sikre enhetlig 

anvendelse av framgangsmåtene for kontroller og 

sikkerhetskontroller av fartøyer, for å fastsette et 

harmonisert elektronisk format for rapportering av 

klager knyttet til MLC 2006, for å gjennomføre 

harmoniserte framgangsmåter for losers og 

havnemyndigheters eller -organers rapportering av 

åpenbare mangler og av oppfølgingstiltak truffet av 

medlemsstatene, og for å fastsette de detaljerte 

ordningene for offentliggjøring av opplysninger om 

rederier med lavt eller svært lavt prestasjonsnivå, 

kriteriene for innsamling av de relevante dataene samt 

oppdateringsfrekvensen. Dette er svært tekniske tiltak 

som skal gjennomføres innenfor rammen av prinsippene 

og kriteriene fastsatt ved nevnte direktiv. Nevnte 

myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 

2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens 

utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet(3). 

15)  Gjennomføringsrettsakter om metoden for vurdering av 

generiske risikoparametrer særlig knyttet til 

flaggstatskriteriene og kriteriene for rederienes presta-

sjonsnivå, om rapportene fra loser og havnemyndigheter 

eller -organer, herunder harmoniserte framgangsmåter 

for losers og havnemyndigheters eller -organers 

rapportering av åpenbare mangler og av oppfølgings-

tiltak truffet av medlemsstatene, og om de detaljerte 

ordningene for offentliggjøring av opplysninger om 

rederier med lavt eller svært lavt prestasjonsnivå, bør 

ikke vedtas av Kommisjonen dersom komiteen 

omhandlet i dette direktivet ikke avgir noen uttalelse om 

det utkastet til gjennomføringsrettsakt som framlegges 

av Kommisjonen. 

16)  Når Kommisjonen fastsetter gjennomføringsregler, bør 

den særlig ta hensyn til den sakkunnskap og erfaring 

som er oppnådd gjennom inspeksjonssystemet i 

Unionen, og bygge på sakkunnskapen fra Det omforente 

memorandum om havnestatskontroll, undertegnet i Paris 

26. januar 1982, i ajourført utgave («Paris-memo-

randumet»). 

17)  Gjennomføringsreglene, herunder henvisninger til 

instruksjoner og retningslinjer i Paris-memorandumet, 

bør ikke hindre inspektørene eller vedkommende 

myndighet i å utøve sitt faglige skjønn, eller hindre den 

fleksibiliteten som er fastsatt i direktiv 2009/16/EF.  

  

(3) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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18)  Inspeksjonsdatabasen omhandlet i direktiv 2009/16/EF 

bør tilpasses og utvikles i tråd med endringene som 

innføres ved dette direktivet, eller endringer vedtatt 

innenfor rammen av Paris-memorandumet. 

19)  Hensikten med Paris-memorandumet er å eliminere 

bruk av fartøyer som ikke innfrir kvalitetskravene, 

gjennom et harmonisert system for havnestatskontroll 

som omfatter samordnede inspeksjoner av fartøyer som 

anløper havner, herunder medlemsstatenes havner, i det 

området som omfattes av Paris-memorandumet. Disse 

inspeksjonene har som formål å sikre at fartøyer 

tilfredsstiller internasjonale standarder for sikkerhet og 

miljøvern, og at sjøfolkene har tilfredsstillende arbeids- 

og levevilkår i samsvar med gjeldende internasjonale 

konvensjoner. Når det foretas inspeksjoner, og når det 

vises til instruksjoner og retningslinjer i Paris-

memorandumet, bør det tas i betraktning at disse 

instruksjonene og retningslinjene er utarbeidet og 

vedtatt for å sikre konsekvens og gi veiledning ved 

inspeksjoner, med henblikk på å oppnå størst mulig 

tilnærming. 

20)  For å kunne inspisere sjøfolks arbeids- og levevilkår om 

bord samt deres opplæring og kvalifikasjoner for å 

kontrollere at disse er i samsvar med kravene i MLC 

2006, må inspektørene ha den nødvendige grad av 

opplæring. Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå og 

medlemsstatene bør fremme spørsmålet om opplæring 

av inspektører med henblikk på å kontrollere 

overholdelsen av MLC 2006. 

21)  For å gjøre Kommisjonen i stand til å ajourføre de 

relevante framgangsmåtene raskt og dermed bidra til å 

skape like konkurransevilkår for hele skipsfartsnæ-

ringen, bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte med 

hensyn til endringer av vedlegg VI til direktiv 

2009/16/EF, som inneholder listen over instruksjoner 

vedtatt gjennom Paris-memorandumet, for å sørge for at 

framgangsmåtene forblir gjeldende og mulige å 

håndheve på medlemsstatenes territorium, i samsvar 

med dem som er avtalt på internasjonalt plan, og under 

overholdelse av de relevante konvensjonene. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under det forberedende arbeidet, også på 

ekspertplan. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante 

dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

22)  Ettersom målene for dette direktivet ikke i tilstrekkelig 

grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av 

tiltakets omfang eller 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 forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktivet ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

23)  Direktiv 2009/16/EF bør derfor endres. 

24)  I henhold til artikkel VIII skal MLC 2006 tre i kraft tolv 

måneder etter den datoen det er registrert ratifikasjon fra 

minst 30 ILO-medlemmer med en samlet andel av 

verdens bruttotonnasje på minst 33 prosent. Dette 

vilkåret ble oppfylt 20. august 2012, og MLC 2006 trer i 

kraft 20. august 2013. 

25)  Dette direktivet bør tre i kraft på samme dato som MLC 

2006 — 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endringer i direktiv 2009/16/EF 

I direktiv 2009/16/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav g) utgår. 

ii)  Nye bokstaver skal lyde: 

«i)  Konvensjon om sjøfolks arbeids- og 

levevilkår, 2006 (MLC 2006), 

j)  Den internasjonale konvensjon om regulering 

av skadelige bunnstoffsystemer på skip, 2001 

(AFS 2001), 

k)  Den internasjonale konvensjon om 

erstatningsansvar for bunkersoljesølskade, 

2001 (bunkerskonvensjonen 2001).» 

b)  Nye numre skal lyde: 

«23. «sertifikat for arbeids- og levevilkår til sjøs» 

sertifikatet nevnt i regel 5.1.3 i MLC 2006, 

24. «samsvarserklæring for sjøarbeid» erklæringen 

nevnt i regel 5.1.3 i MLC 2006.» 

c)  Nytt ledd skal lyde: 

«Alle henvisninger i dette direktivet til konvensjoner, 

internasjonale regelverk og resolusjoner, herunder når 

det gjelder sertifikater og andre dokumenter, skal 

forstås som henvisninger til de aktuelle konven-

sjonene, internasjonale regelverkene og resolusjonene 

i ajourført utgave.» 

2)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Når medlemsstatene inspiserer et fartøy som seiler 

under flagget til en stat som ikke er part i en 

konvensjon, skal de sikre at dette fartøyet og dets 

besetning ikke gis gunstigere behandling enn 

besetningen på et fartøy som seiler under flagget til en 

stat som er part i konvensjonen. Et slikt fartøy skal 

gjennomgå en mer detaljert inspeksjon i samsvar med 

framgangsmåter fastsatt ved Paris-memorandumet.»  
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b)  Nytt nummer skal lyde: 

«5.  Tiltak som er vedtatt for å gjennomføre dette 

direktivet, skal ikke føre til at det generelle 

vernenivået for sjøfolk i henhold til Unionens 

sosialrett på de områdene der dette direktivet får 

anvendelse, senkes i forhold til den eksisterende 

situasjonen i hver medlemsstat. Dersom 

vedkommende myndighet i havnestaten under 

gjennomføringen av slike tiltak blir klar over et 

åpenbart brudd på unionsretten om bord på fartøyer 

som seiler under en medlemsstats flagg, skal den i 

samsvar med nasjonal rett og praksis straks underrette 

enhver annen relevant vedkommende myndighet, slik 

at det ved behov kan treffes ytterligere tiltak.» 

3)  I artikkel 8 utgår nr. 4. 

4)  I artikkel 10 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Kommisjonen skal gis gjennomføringsmyndighet til å 

gjennomføre en metode for vurdering av generiske 

risikoparametrer særlig knyttet til flaggstatskriteriene og 

kriteriene for rederienes prestasjonsnivå. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 31 nr. 3.» 

5)  I artikkel 14 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Omfanget av den utvidede inspeksjonen, herunder de 

risikoområdene som skal inngå, er angitt i vedlegg VII. 

Kommisjonen kan vedta detaljerte tiltak for å sikre 

enhetlige vilkår for anvendelsen av vedlegg VII. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 31 nr. 3.» 

6)  I artikkel 15 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Kommisjonen kan vedta detaljerte tiltak for å sikre 

enhetlig anvendelse av framgangsmåtene omhandlet i nr. 1 

og sikkerhetskontrollene omhandlet i nr. 2 i denne 

artikkelen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 31 nr. 3.» 

7)  I artikkel 17 skal nye ledd lyde: 

 «Dersom det ved en mer detaljert inspeksjon blir funnet at 

arbeids- og levevilkårene på fartøyet ikke oppfyller kravene 

i MLC 2006, skal inspektøren umiddelbart underrette 

skipsføreren om manglene og om tidsfristene for å avhjelpe 

dem. 

 Dersom inspektøren anser manglene for å være vesentlige, 

eller dersom de vedrører en mulig klage i henhold til nr. 19 

i del A av vedlegg V, skal inspektøren også underrette de 

berørte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i 

medlemsstaten der inspeksjonen foretas, om manglene, og 

kan 

a)  underrette en representant for flaggstaten, 

b)  gi de relevante opplysningene til vedkommende 

myndigheter i neste anløpshavn. 

 I saker som vedrører MLC 2006, skal medlemsstaten der 

inspeksjonen foretas, ha rett til å oversende en kopi av 

inspektørens rapport, som skal ledsages av et eventuelt svar 

som er mottatt fra vedkommende myndigheter i flaggstaten 

innen den fastsatte tidsfristen, til generaldirektøren for Den 

internasjonale arbeidsorganisasjon, slik at det kan treffes 

tiltak som anses egnede og hensiktsmessige for å sikre at 

disse opplysningene registreres og gjøres kjent for parter 

som kan ha interesse av å utnytte relevante rettsveier.» 

8)  I artikkel 18 skal fjerde ledd lyde: 

 «Klagerens identitet skal ikke avsløres for det aktuelle 

fartøyets fører eller reder. Inspektøren skal treffe 

hensiktsmessige tiltak for å sikre fortrolighet i forbindelse 

med klager framsatt av sjøfolk, herunder sikre at samtaler 

med sjøfolk behandles fortrolig.» 

9)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 18a 

Framgangsmåte for behandling av klager i land i 

henhold til MLC 2006 

1. En klage fra en sjømann som hevder at kravene i 

MLC 2006 (herunder sjøfolks rettigheter) ikke er 

overholdt, kan framsettes til en inspektør i en havn som 

sjømannens fartøy har anløpt. I slike tilfeller skal 

inspektøren foreta en innledende undersøkelse. 

2. Dersom det er hensiktsmessig på bakgrunn av 

klagens art, skal den innledende undersøkelsen omfatte 

vurdering av om framgangsmåten for klager om bord som 

er fastsatt i regel 5.1.5 i MLC 2006, er fulgt. Inspektøren 

kan også foreta en mer detaljert inspeksjon i samsvar med 

artikkel 13 i dette direktivet. 

3. Dersom det er hensiktsmessig, skal inspektøren sørge 

for at klagen blir løst om bord på fartøyet. 

4. Dersom undersøkelsen eller inspeksjonen avdekker 

manglende samsvar som faller inn under artikkel 19, får 

den artikkelen anvendelse. 

5. Dersom nr. 4 ikke får anvendelse, og en klage fra en 

sjømann som gjelder forhold omfattet av MLC 2006, ikke 

er blitt løst om bord på fartøyet, skal inspektøren 

umiddelbart underrette flaggstaten og anmode om at 

flaggstaten innen en fastsatt tidsfrist gir råd og framlegger 

en handlingsplan for korrigering. En rapport om enhver 

inspeksjon som er utført, skal overføres elektronisk til 

inspeksjonsdatabasen omhandlet i artikkel 24.  
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6. Dersom klagen ikke er blitt løst etter at det er truffet 

tiltak i samsvar med nr. 5, skal havnestaten oversende en 

kopi av inspektørens rapport til generaldirektøren for Den 

internasjonale arbeidsorganisasjon. Rapporten skal 

ledsages av et eventuelt svar fra vedkommende myndighet 

i flaggstaten som er mottatt innen den fastsatte tidsfristen. 

De berørte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i 

medlemsstaten skal underrettes tilsvarende. I tillegg skal 

havnestaten regelmessig oversende statistikk og 

opplysninger om saker som er løst, til generaldirektøren 

for Den internasjonale arbeidsorganisasjon. 

Formålet med slik underretning er at det på grunnlag av 

tiltak som anses egnede og hensiktsmessige, kan føres et 

register over slike opplysninger som gjøres tilgjengelig for 

parter, herunder arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjo-

ner, som kan ha interesse av å utnytte relevante rettsveier. 

7. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne artikkelen skal Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet når det gjelder fastsettelse av et harmonisert 

elektronisk format og en framgangsmåte for rapportering 

av oppfølgingstiltak truffet av medlemsstatene. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter under-

søkelsesprosedyren nevnt i artikkel 31 nr. 3. 

8. Denne artikkel berører ikke artikkel 18. Artikkel 18 

nr. 4 får også anvendelse på klager som gjelder forhold 

omfattet av MLC 2006.» 

10) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Når det gjelder arbeids- og levevilkår om bord 

som klart utgjør en fare for sjøfolks helse, miljø eller 

sikkerhet, eller mangler som utgjør en alvorlig eller 

gjentatt overtredelse av kravene i MLC 2006 

(herunder sjøfolks rettigheter), skal vedkommende 

myndighet i havnestaten der fartøyet inspiseres, sikre 

at fartøyet blir holdt tilbake, eller at operasjonen som 

manglene er blitt avdekket i forbindelse med, blir 

stanset. 

Pålegget om tilbakeholding eller driftsforbud skal ikke 

oppheves før disse manglene er rettet opp, eller 

vedkommende myndighet har godkjent en handlings-

plan for å rette opp manglene, og er overbevist om at 

planen vil bli gjennomført raskt. Før en handlingsplan 

godtas, kan inspektøren rådføre seg med flaggstaten.» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Ved tilbakeholding skal vedkommende myndighet 

umiddelbart underrette, skriftlig og med inspeksjons-

rapporten vedlagt, flaggstatens myndighet, eller 

dersom dette ikke er mulig, konsulen, eller i dennes 

fravær, nærmeste diplomatiske representant for nevnte 

stat, om alle forhold som gjorde inngrepet nødvendig. 

Dessuten skal inspektører som er utpekt, eller 

anerkjente organisasjoner som er ansvarlige for å 

utstede klassesertifikater eller påbudte sertifikater i 

samsvar med konvensjonene, også underrettes dersom 

det er relevant. Dersom et fartøy hindres i å seile som 

følge av alvorlige eller gjentatte brudd på kravene i 

MLC 2006 (herunder sjøfolks rettigheter), eller som 

følge av at arbeids- og levevilkårene om bord klart 

utgjør en fare for sjøfolks helse, miljø eller sikkerhet, 

skal vedkommende myndighet straks underrette 

flaggstaten om dette og be en representant for 

flaggstaten om å være til stede om mulig, og be 

flaggstaten svare innen en fastsatt tidsfrist. 

Vedkommende myndighet skal også straks underrette 

de berørte arbeidstaker- og arbeidsgiverorgani-

sasjonene i havnestaten der inspeksjonen ble foretatt.» 

11)  I artikkel 23 skal nr. 5 lyde: 

«5.  Kommisjonen skal gis gjennomføringsmyndighet til å 

iverksette tiltak for gjennomføring av denne artikkelen, 

herunder harmoniserte framgangsmåter for losers og 

havnemyndigheters eller -organers rapportering av 

åpenbare mangler og av oppfølgingstiltak truffet av 

medlemsstatene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 31 

nr. 3.» 

12) I artikkel 27 skal annet ledd lyde: 

 Kommisjonen skal gis gjennomføringsmyndighet til å 

fastsette de detaljerte ordningene for offentliggjøring av 

opplysningene omhandlet i første ledd, kriteriene for 

innsamling av de relevante dataene samt oppdateringsfre-

kvensen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 31 nr. 3.» 

13) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 30a 

Delegerte rettsakter 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 30b om endring av 

vedlegg VI for å tilføye ytterligere instruksjoner for 

havnestatskontroll som vedtas av organisasjonen for Paris-

konvensjonen, til listen i nevnte vedlegg. 

Artikkel 30b 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkelen.  
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2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 30a skal gis Kommisjonen for en periode på fem 

år fra 20. august 2013. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder 

før utløpet av femårsperioden. Delegeringen av myndighet 

skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, 

med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg 

slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver 

periode. 

3. Delegeringen av myndighet som nevnt i artikkel 30a 

kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegeringen av myndighet som er angitt i beslutningen, 

opphører å gjelde. Den får virkning dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et 

senere tidspunkt som er angitt i beslutningen. Den berører 

ikke gyldigheten av eventuelle delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 30a 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse innen to måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

akter å gjøre innsigelse. Nevnte frist skal forlenges med to 

måneder etter initiativ fra Europaparlamentet og Rådet.» 

14) Artikkel 31 skal lyde: 

«Artikkel 31 

Komité 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for 

sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS), 

nedsatt ved artikkel 3 i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 2099/2002(*). Nevnte komité skal 

være en komité i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom Komiteen ikke avgir noen uttalelse om et utkast 

til gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i samsvar med 

henholdsvis artikkel 10 nr. 3, artikkel 23 nr. 5 og artikkel 

27 annet ledd, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til 

gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i 

forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse.» 

  

(*) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. 

15) Artikkel 32 utgår. 

16) Artikkel 33 skal lyde: 

«Artikkel 33 

Gjennomføringsregler 

 Kommisjonen skal i forbindelse med utarbeidingen av 

gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 10 nr. 3, 

artikkel 14 nr. 4, artikkel 15 nr. 4, artikkel 18a nr. 7, 

artikkel 23 nr. 5 og artikkel 27 etter framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 31 nr. 3, særlig sikre at disse reglene tar 

hensyn til den sakkunnskapen og erfaringen som er 

oppnådd gjennom inspeksjonssystemet i Unionen, og 

bygger på sakkunnskapen fra Paris-memorandumet.» 

17) I vedlegg I del II nr. 2B gjøres følgende endringer: 

a)  Femte strekpunkt skal lyde: 

«—  Fartøyer som har vært gjenstand for en rapport 

eller klage, herunder en klage i land, fra 

skipsføreren, et besetningsmedlem eller en 

person eller organisasjon som har en rettmessig 

interesse i fartøyets sikkerhet under seiling, 

arbeids- og levevilkårene om bord eller hindring 

av forurensning, med mindre den berørte 

medlemsstaten anser rapporten eller klagen for å 

være klart ubegrunnet.» 

b)  Nytt strekpunkt skal lyde: 

«—  Fartøyer for hvilke det er avtalt en handlingsplan 

for å utbedre mangler som omhandlet i artikkel 

19 nr. 2a, men der gjennomføringen av denne 

planen ikke er blitt kontrollert av en inspektør.» 

18) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 14, 15 og 16 skal lyde: 

«14.  Legeattester (se MLC 2006) 

15.  Oversikt over arbeidstidsordninger om bord (se 

MLC 2006 og STCW 78/95) 

16.  Registre over arbeids- og hviletid for sjøfolk (se 

MLC 2006)» 

b)  Nye numre skal lyde: 

«45.  Sertifikat for arbeids- og levevilkår til sjøs 

46.  Samsvarserklæring for arbeids- og levevilkår til 

sjøs, del I og II 

47.  Internasjonalt sertifikat for grohemmende 

systemer 

48.  Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk 

sikkerhet for erstatningsansvar for oljesølskade»  
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19)  I vedlegg V del A skal nye numre lyde: 

«16.  Dokumentene som kreves i henhold til MLC 2006, 

blir ikke framlagt eller ført, eller er ikke korrekt 

ført, eller dokumentene som framlegges, omfatter 

ikke opplysningene som kreves i MLC 2006, eller 

er ugyldige på annen måte. 

17.  Arbeids- og levevilkårene på fartøyet er ikke i 

samsvar med kravene i MLC 2006. 

18.  Det er rimelig grunn til å tro at fartøyet har skiftet 

flagg med for å unngå å måtte etterleve MLC 2006. 

19.  Det foreligger en klage der det påstås at bestemte 

arbeids- og levevilkår på fartøyet ikke er i samsvar 

med kravene i MLC 2006.» 

20) I vedlegg X nr. 3.10 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Områder som er relevante for MLC 2006» 

b)  Nye numre skal lyde: 

«8.  Forholdene om bord er åpenbart farlige for 

sjøfolks helse eller sikkerhet. 

9.  Det manglende samsvaret utgjør et alvorlig eller 

gjentatt brudd på kravene i MLC 2006 (herunder 

sjøfolks rettigheter) knyttet til sjøfolks arbeids- 

og levevilkår på fartøyet, som fastsatt i fartøyets 

sertifikat for arbeids- og levevilkår til sjøs og 

samsvarserklæring for arbeids- og levevilkår til 

sjøs.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 21. november 2014 sette i 

kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. Når disse 

bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en 

henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til direktivet 

når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes 

av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft 20. august 2013, samme dag som 

MLC 2006 trer i kraft. 

Artikkel 4 

Mottakere 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. august 2013. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1082/2012 

av 9. november 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til validering  

av luftfartssikkerheten i EU(*) 

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 (EU) nr. 185/2010 av  

4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 

gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 

luftfartssikkerhet(2) inneholder ikke nærmere regler for 

validering av luftfartssikkerheten i EU. Det er 

nødvendig å innføre slike regler for å harmonisere 

vilkårene for å fastslå samsvar med hensyn til 

luftfartssikkerhet. 

2)  Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart 

nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 300/2008.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 22.11.2012,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 30. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal godtgjøre overfor Kommisjonen hvordan 

de bidrar til gjennomføringen av nr. 11.6 med hensyn til nr. 6.8 

i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010, senest  

31. januar 2013. 

Uavhengige validerere som er sertifisert før denne forordningen 

trer i kraft, er fortsatt kvalifisert til å utføre validering av 

luftfartssikkerheten i EU for kjente avsendere i medlemsstatene 

inntil sertifiseringen utløper, eller for et tidsrom på fem år, idet 

korteste tidsrom gjelder. 

Artikkel 3 

Kommisjonen skal undersøke og vurdere anvendelsen av 

tiltakene fastsatt i denne forordningen og eventuelt framsette et 

forslag senest 30. juni 2015. 

Artikkel 4 

Denne forordningen trer i kraft den datoen den kunngjøres. 

2022/EØS/40/37 

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

Utferdiget i Brussel 9. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

A.  I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 6.3.1.2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd endres «uavhengig validerer» til «validerer av luftfartssikkerhet i EU». 

b)  I andre ledd endres «den uavhengige validereren» til «validereren av luftfartssikkerhet i EU». 

2)  I nr. 6.4.1.2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd endres «uavhengig validerer» til «validerer av luftfartssikkerhet i EU». 

b)  I andre ledd endres «uavhengig validerer» til «validerer av luftfartssikkerhet i EU». 

c)  I tredje ledd endres «den uavhengige validereren» til «validereren av luftfartssikkerhet i EU». 

d)  I femte ledd endres «den uavhengige validereren» til «validereren av luftfartssikkerhet i EU». 

B.  Nr. 6.8 skal lyde: 

«6.8.  BESKYTTELSE AV FRAKT OG POST SOM TRANSPORTERES TIL UNIONEN FRA 

TREDJELAND 

6.8.1. Utpeking av luftfartsselskaper 

6.8.1.1.  Luftfartsselskaper som transporterer frakt eller post fra en lufthavn i et tredjeland som ikke er oppført i 

tillegg 6-F, for omlasting, transitt eller lossing i en lufthavn som omfattes av forordning (EF) 

nr. 300/2008, skal utpekes til «luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra 

en lufthavn i et tredjeland» (ACC3) 

a)  av vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har utstedt luftfartsselskapets god-

kjenningssertifikat, 

b)  av vedkommende myndighet i den medlemsstaten som er oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(1) som endret ved forordning (EU) nr. 394/2011(2), på 

listen over luftfartøyoperatører som har utført luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(3) på eller etter 1. januar 2006, for 

luftfartsselskaper som ikke innehar et godkjenningssertifikat for luftfartsselskaper utstedt av en 

medlemsstat, 

c)  av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der luftfartsselskapet har sin 

hovedvirksomhetsbase i Unionen, eller en annen vedkommende myndighet i Unionen etter avtale 

med førstnevnte myndighet, for luftfartsselskaper som ikke har et godkjenningssertifikat utstedt 

av en medlemsstat, og som ikke er oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009. 

6.8.1.2.  Utpekingen av et luftfartsselskap som ACC3 med hensyn til dets frakt- og postvirksomhet fra en 

lufthavn som det kreves ACC3-godkjenning for (heretter kalt «relevant fraktvirksomhet»), skal bygge 

på 

a)  utnevnelse av en person som på luftfartsselskapets vegne skal ha overordnet ansvar for 

gjennomføringen av sikkerhetsbestemmelser for frakt og post med hensyn til den relevante 

fraktvirksomheten, og 

b)  til 30. juni 2014, en «Forpliktelseserklæring — ACC3» som fastsatt i tillegg 6-H, som bekrefter 

gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet som dekker punktene fastsatt i tillegg 6-G. 

Erklæringen skal undertegnes på vegne av luftfartsselskapet av dets lovlige stedfortreder eller dets 

sikkerhetsansvarlige. Vedkommende myndighet skal oppbevare en kopi eller originalen til den 

datoen da ACC3-godkjenningen utløper, 

c)  fra og med 1. juli 2014, en rapport om validering av luftfartssikkerheten i EU som bekrefter 

gjennomføringen av sikkerhetstiltakene. 
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6.8.1.3.  Vedkommende myndighet skal tildele ACC3-et en entydig alfanumerisk identifikasjonskode i 

standardformat som identifiserer luftfartsselskapet og den lufthavnen i et tredjeland som 

luftfartsselskapet er godkjent for transport av frakt og post til Unionen fra. 

6.8.1.4.  Godkjenningen skal gjelde fra den datoen vedkommende myndighet har ført opplysningene om 

ACC3-et inn i Unionens database over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere, og 

skal være gyldig i høyst fem år. 

6.8.1.5.  Et ACC3 som er innført i Unionens database over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente 

avsendere, skal godkjennes i alle medlemsstater for alle flyginger fra lufthavnen i tredjelandet til 

Unionen. 

6.8.2. Validering av luftfartssikkerhet i EU for ACC3 

6.8.2.1.  Validering av luftfartssikkerhet i EU med hensyn til et luftfartsselskaps relevante fraktvirksomhet skal 

bestå av 

a)  en undersøkelse av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram for å sikre at det er relevant og 

fullstendig med hensyn til alle punkter i tillegg 6-G, og 

b)  kontroll av gjennomføringen av luftfartssikkerhetstiltak for relevant fraktvirksomhet ved bruk av 

sjekklisten i tillegg 6-C3. 

6.8.2.2.  Kontrollen av gjennomføringen av valideringen av luftfartssikkerhet i EU skal gjennomføres på stedet, 

på en av følgende to måter: 

1.  I den lufthavnen der luftfartsselskapet utfører relevant fraktvirksomhet før ACC3-utpeking kan 

innvilges for denne lufthavnen. 

Dersom det ved validering av luftfartssikkerhet i EU fastslås manglende gjennomføring av ett 

eller flere av målene oppført i sjekklisten i tillegg 6-C3, skal vedkommende myndighet ikke 

utpeke luftfartsselskapet til ACC3 for den relevante fraktvirksomheten før det kan dokumenteres 

at luftfartsselskapet har iverksatt tiltak for å utbedre påviste mangler. 

2.  I et representativt antall lufthavner der et luftfartsselskap utfører relevant fraktvirksomhet før 

ACC3-utpeking innvilges for alle lufthavner der dette luftfartsselskapet utfører relevant 

fraktvirksomhet. Følgende vilkår får anvendelse: 

a)  Dette alternativet ønskes av et luftfartsselskap som utfører flere typer relevant 

luftfraktvirksomhet. 

b)  Vedkommende myndighet har kontrollert at luftfartsselskapet anvender et internt 

kvalitetssikringsprogram for sikkerhet som tilsvarer validering av luftfartssikkerheten i EU. 

c)  Det representative antallet skal være minst 3 lufthavner eller 5 %, alt etter hvilken verdi som 

er størst, og alle lufthavner som ligger i høyrisikoområder. 

d)  Vedkommende myndighet skal ha godkjent en plan som sikrer valideringer av 

luftfartssikkerhet i EU for hvert år utpekingen gjelder for ytterligere lufthavner som ACC3-

utpeking blir gitt for, eller inntil alle lufthavner er blitt validert. Det skal hvert år utføres like 

mange slike valideringer som det som kreves i henhold til bokstav c). Planen skal angi 

grunnene til valget av ytterligere lufthavner. 

e)  Alle ACC3-utpekinger skal utløpe på samme dato. 

f)  Dersom det i forbindelse med de valideringene av luftfartsikkerhet i EU som er avtalt i 

henhold til planen, fastslås at ett eller flere av målene oppført i sjekklisten i tillegg 6-C3 ikke 

er gjennomført, skal den vedkommende myndigheten som utsteder godkjenningen, kreve 

dokumentasjon på at det er gjennomført tiltak for å utbedre de manglene som er påvist i den 

aktuelle lufthavnen og, avhengig av hvor alvorlig mangelen er, kreve 

— validering av luftfartssikkerhet i EU for alle lufthavner der det kreves ACC3-utpeking i 

samsvar med nr. 6.8.2.2.1, innen en tidsfrist fastsatt av vedkommende myndighet, eller 

— dobbelt så mange valideringer av luftfartssikkerhet i EU som det som er fastsatt i 

bokstav d) for hvert av de gjenværende årene av ACC3-utpekingene. 
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6.8.2.3.  Vedkommende myndighet kan utpeke et luftfartsselskap som ACC3 for et begrenset tidsrom som må 

avsluttes senest 30. juni 2016, i de tilfellene der validering av luftfartssikkerheten i EU ikke kan finne 

sted av objektive årsaker som ligger utenfor luftfartsselskapets ansvar. Dersom en slik utpeking gis for 

et tidsrom på mer enn tre måneder skal vedkommende myndighet ha kontrollert at luftfartsselskapet 

anvender et internt kvalitetssikringsprogram for sikkerhet som er likeverdig med valideringen av 

luftfartssikkerheten i EU. 

6.8.2.4.  Dersom en validering av luftfartssikkerhet i EU av et ACC3 fant sted før 1. juli 2014 og det ikke 

kunne bekreftes at kravene i nr. 6.8.3.2 annet punktum var oppfylt, skal dette ACC3 innen 1. juli 2014 

framlegge for vedkommende myndighet dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt. 

Dokumentasjonen skal bestå av en ajourføring av den relevante delen av sikkerhetsprogrammet og kan 

bestå av en oppfølgingskontroll på stedet. 

6.8.2.5.  Valideringen av luftfartssikkerhet i EU skal dokumenteres i en valideringsrapport som minst består av 

forpliktelseserklæringen nevnt i tillegg 6-H1, sjekklisten nevnt i tillegg 6-C3 og en erklæring fra 

validereren av luftfartssikkerhet i EU nevnt i tillegg 11-A. Validereren av luftfartssikkerhet i EU skal 

sende valideringsrapporten til vedkommende myndighet med kopi til det validerte luftfartsselskapet. 

6.8.3. Sikkerhetskontroll av frakt og post som ankommer fra et tredjeland 

6.8.3.1.  ACC3-et skal sikre at all frakt og post som transporteres for omlasting, transitt eller lossing i en 

lufthavn i Unionen, blir gjennomsøkt, med mindre 

a)  en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, har foretatt den 

nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, og forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep 

fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, 

b)  en kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU, har foretatt den nødvendige 

sikkerhetskontrollen av forsendelsen, og forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, 

c)  en registrert avsender som er underlagt ansvaret til en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU, har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av 

forsendelsen, forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for 

sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, og den transporteres ikke på et passasjerfly, eller 

d)  forsendelsen er unntatt fra gjennomsøking i samsvar med nr. 6.1.1 bokstav d) i forordning (EU) 

nr. 185/2010 og har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra det tidspunktet den ble 

identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, og fram til lastingen. 

6.8.3.2.  Fram til 30. juni 2014 skal gjennomsøkingskravene fastsatt i nr. 6.8.3.1 minst overholde ICAO-

standardene. Deretter skal frakt og post som transporteres til Unionen, gjennomsøkes ved bruk av et av 

tiltakene eller en av metodene angitt i nr. 6.2.1 i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU på en måte som i 

rimelig grad sikrer at de ikke inneholder forbudte gjenstander. 

6.8.3.3.  ACC3-et skal sikre at 

a)  frakt og post for omlasting eller transitt er gjennomsøkt i samsvar med nr. 6.8.3.2 eller 

sikkerhetskontroll på opprinnelsesstedet eller et annet sted i forsyningskjeden, og at slike 

forsendelser har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra det tidspunktet slike 

sikkerhetskontroller ble gjennomført, og fram til lasting, 

b)  høyrisikofrakt og høyrisikopost er gjennomsøkt i samsvar med nr. 6.7 av ACC3-et eller av et 

foretak som er blitt validert for luftfartssikkerhet i EU på opprinnelsesstedet eller et annet sted i 

forsyningskjeden, at slike forsendelser er blitt merket som SHR og har vært beskyttet mot 

inngrep fra uvedkommende fra det tidspunkt slike sikkerhetskontroller ble gjennomført, og fram 

til lasting. 

6.8.3.4.  ACC3-ets entydige alfanumeriske identifikasjonskode og forsendelsens sikkerhetsstatus nevnt i nr. 

6.3.2.6 bokstav d) utstedt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU, skal angis i dokumentasjonen som følger den, i form av et luftfraktbrev, et 

tilsvarende postdokument eller en særskilt erklæring, i elektronisk form eller på papir. 

6.8.3.5.  I fravær av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som nevnt i nr. 6.8.4 kan ACC3-et eller et 

luftfartsselskap som ankommer fra et tredjeland oppført på listen i tillegg 6-Fii, utstede erklæringen 

om sikkerhetsstatus. 
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6.8.4. Validering av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere 

6.8.4.1.  For å bli sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i 

EU, skal foretak i tredjeland valideres i henhold til et av de følgende to alternativene og registreres i 

databasen over ACC3(-er) den leverer frakt eller post direkte til for transport til Unionen: 

a)  ACC3-ets sikkerhetsprogram skal inneholde nærmere opplysninger om sikkerhetskontroller som 

er gjennomført på dets vegne av foretak i tredjeland som det mottar frakt eller post direkte fra, for 

transport til Unionen. Valideringen av luftfartsikkerhet i EU for et ACC3 skal omfatte en 

validering av de sikkerhetskontrollene som gjennomføres av disse foretakene, eller  

b)  foretakene i tredjeland skal med høyst fem års mellomrom foreta en validering av 

luftfartssikkerhet i EU for de relevante typene lasthåndteringsvirksomhet og oversende en kopi av 

valideringsrapportene til ACC3-et. 

6.8.4.2.  Dersom valideringen av luftfartssikkerhet i EU i henhold til nr. 6.8.4.1 bokstav b) viser at foretaket 

a)  har oppfylt de målene som er fastsatt i den relevante sjekklisten, skal det framgå av 

valideringsrapporten at foretaket er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender 

som er validert for luftfartssikkerhet i EU. Validereren skal gi det validerte foretaket originalen av 

valideringsrapporten, 

b)  ikke har oppfylt de mål som er fastsatt i den relevante sjekklisten, er foretaket ikke godkjent for å 

transportere frakt til EU. Foretaket skal motta en kopi av den utfylte sjekklisten der manglene er 

angitt. 

6.8.4.3.  ACC3-et skal vedlikeholde en database som minst inneholder følgende informasjon om hver 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandør eller kjente avsender som har gjennomgått validering av 

luftfartssikkerhet i EU i samsvar med nr. 6.8.4.1, og som ACC3-et mottar frakt eller post direkte fra 

for transport til Unionen: 

a)  Nærmere opplysninger om foretaket, herunder reell forretningsadresse. 

b)  Virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger. 

c)  Kontaktopplysninger, også om den eller de personene som har ansvar for sikkerheten. 

d)  Foretaksnummer (ev.). 

e)  Om mulig og senest fra og med 1. juli 2014, valideringsrapporten. 

Databasen skal kunne inspiseres av ACC3-et. 

Andre foretak som er validert for luftfartssikkerhet i EU, kan også opprettholde en slik database. 

6.8.5. Manglende overholdelse og inndragelse av utpeking som ACC3 

6.8.5.1.  Manglende overholdelse 

1.  Dersom Kommisjonen eller en vedkommende myndighet finner en alvorlig mangel ved et ACC3-

virksomhet som anses å ha vesentlig betydning for den generelle flysikkerheten i Unionen, skal 

den 

a)  omgående informere det berørte ACC3-et og anmode om kommentarer og om at det 

iverksettes egnede tiltak for å utbedre den alvorlige mangelen, 

b)  omgående underrette Kommisjonen og andre medlemsstater. 

2.  Dersom en vedkommende myndighet ikke har fått bekreftet at mangelen er utbedret, kan 

Kommisjonen etter samråd med Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart fastsette at 

luftfartsselskapet ikke lenger er godkjent som ACC3, enten for visse ruter eller for alle ruter fra 

tredjeland til Unionen. I slike tilfeller skal opplysningene om ACC3-et fjernes fra Unionens 

database over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere. 

3.  Et luftfartsselskap som har fått sin godkjenning som ACC3 inndratt i samsvar med nr. 6.8.5.1 skal 

ikke få godkjenningen tilbake eller registreres i Unionens database over sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandører og kjente avsendere før en validering av luftfartssikkerhet i EU har bekreftet at 

den alvorlige mangelen er utbedret, og at vedkommende myndighet har underrettet Komiteen for 

sikkerhet i sivil luftfart om dette. 
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6.8.5.2.  Bortfall av godkjenning 

Den vedkommende myndigheten som har godkjent ACC3-et, har ansvar for å fjerne ACC3-et fra 

Unionens database over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere 

a)  på anmodning fra eller i samråd med luftfartsselskapet, eller  

b)  dersom ACC3-et ikke utøver relevant fraktvirksomhet og ikke etterkommer en anmodning om 

kommentarer, eller på annen måte legger hindringer i veien for en vurdering av risikoen for 

flysikkerheten. 

  

(1) EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1. 

(2) EUT L 107 av 27. 4.2011, s. 1. 

(3) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.» 

C.  Følgende tillegg settes inn etter tillegg 6-C: 

«TILLEGG 6-C3 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV ACC3 

ACC3-utpeking (luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i et 

tredjeland) er en forutsetning for å transportere luftfrakt eller luftpost til Den europeiske union(1) (EU) eller til 

Island, Norge og Sveits, og er påkrevd i henhold til forordning (EU) nr. 185/2010, endret ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 859/2011(2). 

Godkjenning som ACC3 kreves i prinsippet(3) for alle flyginger som transporterer frakt eller post for omlasting, 

transitt eller lossing på lufthavner i EU/EØS. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene i Den europeiske 

union, Island, Norge og Sveits har hver for seg ansvar for å utpeke bestemte luftfartsselskaper som ACC3. 

Utpekingen skjer på grunnlag av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram og kontroll på stedet av gjennomføringen i 

samsvar med målene nevnt i denne sjekklisten for validering. 

Sjekklisten er det instrumentet som skal brukes av validerere av luftfartssikkerhet i EU for å vurdere 

sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost(4) som transporteres til EU/EØS av et ACC3 eller på dettes ansvar, 

eller av et luftfartsselskap som søker om godkjenning som ACC3. 

En valideringsrapport skal leveres til vedkommende myndighet som utsteder godkjenningen, og til det validerte 

foretaket senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet. Valideringsrapporten skal minst inneholde 

— utfylt sjekkliste undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU, eventuelt med kommentarer fra det 

validerte foretaket, 

— forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H1 fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010), undertegnet av 

det validerte foretaket, og  

— en erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010) med 

hensyn til det validerte foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets 

initialer på hver side skal være bevis for valideringsrapportens integritet. Valideringsrapporten skal som standard 

være på engelsk. 

Del 3 — Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, del 6 — Database, del 7 — Gjennomsøking og del 8 — 

Høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM) skal vurderes mot kravene i kapittel 6.7 og 6.8 i forordning (EU)  

nr. 185/2010. Grunnleggende standarder for de andre delene er standarder og anbefalte framgangsmåter (SARP) i 

vedlegg 17 til Konvensjon om internasjonal sivil luftfart og veiledningsmaterialet i ICAOs håndbok i 

luftfartssikkerhet (Doc 8973-Restricted). 

Merknader til utfyllingen: 

— Alle deler av sjekklisten skal fylles ut. I de tilfellene der opplysninger ikke er tilgjengelig, skal dette 

forklares. 

— Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er 

oppfylt. 
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DEL 1 

Identifikasjon av det validerte foretaket og validereren 

1.1.  Valideringsdato(er) 

Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 01.10.2012–02.10.2012 

dd/mm/åååå  

1.2.  Dato for forrige validering og ACC3-ets entydige alfanumeriske identifikasjonskode (UAI) (ev.) 

dd/mm/åååå  

UAI  

1.3.  Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

Navn  

Selskap/organisasjon/myndighet  

UAI  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landskoder  

1.4.  Navn på luftfartsselskap som skal valideres 

Navn  

AOC (godkjenningssertifikat for luftfartsselskap) utstedt i 

(navn på stat): 

 

Luftfartsselskapets IATA-kode (International Air 

Transport Association), eventuelt ICAO-kode 

(International Civil Aviation Organisation) dersom IATA-

kode ikke finnes. Angi hvilken kode som oppgis 

 

Stat med ansvar for godkjenning av luftfartsselskapet som 

ACC3 

 

1.5.  Opplysninger om beliggenheten til lufthavnen i tredjeland som skal valideres, eller frakt-/postanlegg knyttet til 

den 

Navn  

Lufthavnens IATA-kode (eller ICAO-kode)  

Land  

1.6.  Luftfartsselskapets virksomhet — Mer enn én type virksomhet kan være aktuell 

a)  Transport av passasjerer og frakt/post 

b)  Transport av bare frakt og post 

c)  Transport av bare frakt 

d)  Transport av bare post 

e)  Integrert transport 

f)  Charter 

 

1.7.  Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost i tredjelandet 

Navn  

Stillingsbetegnelse  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landskoder  

1.8.  Adresse til luftfartsselskapets hovedkontor i den lufthavnen som besøkes 

Nummer/enhet/bygning/lufthavn  

Gate/vei  
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Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom relevant)  

Land  

1.9.  Adresse til luftfartsselskapets hovedkontor, f.eks. forretningskontor 

Nummer/enhet/bygning/lufthavn  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom relevant)  

Land  

DEL 2 

ACC3-ets organisasjon og ansvar i lufthavnen 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU/EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroll. Opplysninger om 

slike kontroller finnes i følgende deler av denne sjekklisten. ACC3-et skal ikke ta imot frakt eller post for transport på 

et luftfartøy med bestemmelsessted i EU med mindre gjennomsøking eller andre sikkerhetskontroller er gjennomført 

og attestert av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartsikkerhet i EU, en kjent avsender som 

er validert for luftfartssikkerhet i EU, eller en registrert avsender hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU, eller slike forsendelser har gjennomgått gjennomsøking i samsvar med EUs 

regelverk. 

ACC3-et skal ha innført en prosess for å sikre at egnet sikkerhetskontroll gjennomføres for all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS med mindre forsendelsene er unntatt fra gjennomsøking i samsvar med Unionens 

regelverk, og forutsatt at frakten eller posten deretter beskyttes fram til den lastes om bord på luftfartøyet. 

Sikkerhetskontrollen skal bestå av 

— fysisk gjennomsøking som skal være i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte 

gjenstander er skjult i forsendelsen, eller 

— andre sikkerhetskontroller som er ledd i en forsyningskjedes sikkerhetssystem, som skal gi rimelighet sikkerhet for 

at ingen forbudte gjenstander er skjult i forsendelsen, og som gjennomføres av en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør eller en kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU, eller en registrert avsender hos 

en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU. 

Referanse: Nr. 6.8.3 

2.1.  Har luftfartsselskapet innført en prosess for å sikre at luftfrakt og luftpost gjennomgår en egnet 

sikkerhetskontroll før den lastes om bord i et luftfartøy med bestemmelsessted i EU/EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

2.2.  Gjennomføres sikkerhetskontrollene av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak som er omfattet 

av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, hvilket foretak som ikke er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, gjennomfører 

sikkerhetskontroll av luftfrakt og luftpost som 

transporteres av dette luftfartsselskapet til EU/EØS? 

 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger 

— Privat håndteringsselskap 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 
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2.3.  Hvilke instrumenter og instrukser benytter luftfartsselskapet for å sikre at sikkerhetskontroller gjennomføres i 

samsvar med kravene? 

 

2.4.  Har luftfartsselskapet anledning til å anmode om at egnede sikkerhetskontroller gjennomføres i de tilfellene 

gjennomsøking foretas av foretak som ikke er omfattet av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, f.eks. statlige 

anlegg? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger  

2.5.  Har et program for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører/kjente avsendere for flyfrakt og flypost blitt innført i 

samsvar med ICAO-standarder i den staten der lufthavnen der valideringsbesøket finner sted, ligger? 

Dersom JA, beskriv hvilke elementer programmet består 

av, og hvordan det er gjennomført 

 

2.6.  Konklusjoner og generelle kommentarer om programmets pålitelighet, fullstendighet og stabilitet 

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 3 

Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram 

Mål: ACC3-et skal sikre at dets sikkerhetsprogram omfatter alle luftfartssikkerhetstiltak som er relevante og 

tilstrekkelige for luftfrakt og luftpost som skal transporteres til EU. 

Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram og tilhørende dokumentasjon skal danne grunnlaget for sikkerhetskontroller som 

gjennomføres i samsvar med målet med denne sjekklisten. Luftfartsselskapet kan om det ønsker, oversende sin 

dokumentasjon til validereren av luftfartssikkerhet i EU før et besøk på stedet slik at vedkommende kan gjøre seg kjent 

med de stedene som skal besøkes. 

Referanse: Nr. 6.8.2.1 og tillegg 6-G 

Merk: Følgende punkter oppført i tillegg 6-G fastsatt i vedlegg til forordning (EU) nr. 185/2010 skal dekkes: 

a)  Beskrivelse av tiltak for luftfrakt og luftpost. 

b)  Mottaksprosedyrer 

c)  Ordning og kriterier for godkjente fraktleverandører. 

d)  Ordning og kriterier for kjente avsendere. 

e)  Ordning og kriterier for registrerte avsendere. 

f)  Standarder for gjennomsøking og fysisk kontroll. 

g)  Sted der gjennomsøking og fysisk kontroll utføres. 

h)  Opplysninger om gjennomsøkingsutstyret. 

i)  Opplysninger om den driftsansvarlige eller tjenesteyteren. 

j)  Liste over unntak fra gjennomsøking eller fra fysisk kontroll. 

k)  Behandling av luftfrakt og luftpost med høy risiko. 
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3.1.  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram 

Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

Versjon  

Er programmet tidligere framlagt for en vedkommende 

myndighet i EU/EØS? Dersom JA, når med henblikk på 

utpeking til ACC3? Andre formål? 

 

3.2.  Dekker sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad elementene på listen over? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, beskriv hvorfor og angi grunnene for dette  

3.3.  Er luftfartssikkerhetstiltakene beskrevet i sikkerhetsprogrammet relevante og tilstrekkelige til at luftfrakt/luftpost 

som skal transporteres til EU/EØS, er sikret i samsvar med de standardene som kreves? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, beskriv hvorfor og angi grunnene for dette  

3.4.  Konklusjon: Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 4 

Ansettelse og opplæring av personell 

Mål: ACC3-et skal utpeke ansvarlig og kvalifisert personell til å arbeide innen sikring av luftfrakt og luftpost. Personell 

med tilgang til sikret luftfrakt innehar alle de kvalifikasjonene som kreves for å utføre sine plikter, og har fått 

hensiktsmessig opplæring. 

For å oppnå dette målet skal ACC3-et ha innført en prosedyre for å sikre at alt personell (fast og midlertidig ansatte, 

vikarer, sjåfører osv.) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for 

sikkerhetskontroll, 

— har gjennomgått innledende og regelmessig gjentatte kontroller før ansettelse og/eller vandelskontroller som minst 

oppfyller kravene som stilles av de lokale myndighetene for den lufthavnen som valideres, og 

— har gjennomført grunnleggende og periodisk sikkerhetsopplæring, slik at de kjenner sitt sikkerhetsansvar i samsvar 

med de kravene som stilles av de lokale myndighetene for den lufthavnen som valideres. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1 

Merk: 

— En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid 

der dette er tillatt i henhold til loven, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre 

sikkerhetskontroller og/eller gis tilgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-

vedlegg 17). 

— En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke ansettelsesforhold, 

utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at personen undertegner 

en erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene (iht. Unionens definisjon). 
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4.1.  Er det innført en prosedyre for å sikre at alt personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost, 

gjennomgår kontroller før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

4.2. Omfatter prosedyren følgende? 

— Vandelskontroll. 

— Kontroll før ansettelse. 

— Kontroll av strafferegisteret. 

— Intervjuer. 

— Annet (spesifiser). 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er 

ansvarlig for at oppgavene utføres og eventuelt det 

tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

4.3.  Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med 

gjennomføringen av sikkerhetskontroll på stedet gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av 

bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

4.4.  Omfatter prosedyren følgende? 

— Vandelskontroll. 

— Kontroll før ansettelse. 

— Kontroll av strafferegisteret. 

— Intervjuer. 

— Annet (spesifiser). 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er 

ansvarlig for at oppgavene utføres og eventuelt det 

tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

4.5.  Får personell som har direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost, sikkerhetsopplæring før de gis 

adgang til sikret luftfrakt/luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og varighet  

4.6.  Får personell som tar imot, gjennomsøker og/eller beskytter luftfrakt/luftpost, særskilt jobbrelatert opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og varighet  

4.7.  Får personell nevnt i nr. 4.5 og 4.6 periodisk opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og hvor ofte 

den gjentas 

 

4.8.  Konklusjon: Sikrer tiltakene for ansettelse og opplæring av personell at alt personell med adgang til sikret 

luftfrakt/luftpost, er blitt ansatt og opplært i samsvar med en standard som er tilstrekkelig til at de er klar over 

sitt sikkerhetsansvar? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 5 

Mottaksprosedyrer 

Mål: ACC3-et skal ha innført en prosedyre som ved mottak av en forsendelse gjør det mulig å vurdere og kontrollere 

dens sikkerhetsstatus med hensyn til tidligere kontroller. 

Prosedyren skal omfatte følgende: 

— Kontroll av om forsendelsen er levert av en person som er utpekt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller en 

kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU og er registrert i dennes database (jf. del 6), eller av en 

registrert avsender hos en slik sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 

— Kontroll av om forsendelsen er ledsaget av alle nødvendige sikkerhetsopplysninger (luftfraktbrev og informasjon 

om sikkerhetsstatus på papir eller elektronisk) som gjelder den forsendelsen av luftfrakt eller luftpost som leveres. 

Kontroll av om forsendelsen viser tegn til ulovlig inngrep. 

Kontroll av om forsendelsen må behandles som høyrisikoluftfrakt eller høyrisikoluftpost (HRCM). 

Referanse: Nr. 6.8.3.1 

Merk: 

— En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller en kjent avsender er et foretak som håndterer frakt som er validert av 

en validerer av luftfartssikkerhet i EU med positivt resultat, eller hvis sikkerhetstiltak er inntatt i 

sikkerhetsprogrammet til et ACC3 som er validert for luftfartssikkerhet i EU (i slike tilfeller er ACC3-et 

medansvarlig for sikkerhetstiltakene). 

— En registrert avsender er et foretak som håndterer frakt for egen regning på ansvaret til en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU. Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren har det hele 

og fulle ansvaret for sikkerhetskontrollene som gjennomføres av den registrerte avsenderen. 

— Den utpekte personen er den samme personen som er gitt i oppgave å levere luftfrakten eller luftposten til 

luftfartsselskapet. Den personen som leverer forsendelsen til luftfartsselskapet, skal framvise identitetskort, pass, 

førerkort eller annen legitimasjon med foto som er utstedt av eller anerkjent av den nasjonale myndigheten. 

5.1.  Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, fastslår det om den kommer fra en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør, en kjent avsender eller en registrert avsender som er validert eller anerkjent i henhold til 

Unionens regelverk for luftfrakt og oppført i luftfartsselskapets database? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

5.2.  Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, kontrollerer det om bestemmelsesstedet for forsendelsen er 

en lufthavn i EU/EØS? 

JA eller NEI — forklar  

5.3.  Dersom JA — iverksetter luftfartsselskapet de samme sikkerhetskontrollene for all luftfrakt eller luftpost når 

bestemmelsesstedet er en lufthavn i EU/EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

5.4.  Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, fastslår det om den er å anse som høyrisikoluftfrakt og 

høyrisikoluftpost (HRCM), også for forsendelser som leveres med andre transportmåter enn lufttransport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan? 

Beskriv prosedyren 
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5.5.  Når luftfartsselskapet tar imot en sikret forsendelse, fastslår det om den har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger (forseglinger, låser 

osv.). 

 

5.6.  Dersom luftfartsselskapet tar imot luftfrakt /luftpost i transitt på denne lufthavnen (frakt/post som fraktes ut på 

samme luftfartøy som den ankom med), fastslår luftfartsselskapet på grunnlag av de opplysningene som er gitt, 

om ytterligere sikkerhetskontroller må gjennomføres eller ikke? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan blir dette fastslått?  

Dersom NEI, hvilke kontroller gjennomføres for å ivareta 

sikkerheten for frakt og post med bestemmelsessted i 

EU/EØS? 

 

5.7.  Dersom luftfartsselskapet tar imot luftfrakt/luftpost for omlasting på denne lufthavnen (frakt/post som fraktes ut 

på et annet luftfartøy enn det den ankom med), fastslår luftfartsselskapet på grunnlag av de opplysningene som 

er gitt, om ytterligere sikkerhetskontroller må gjennomføres eller ikke? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan blir dette fastslått?  

Dersom NEI, hvilke kontroller gjennomføres for å ivareta 

sikkerheten for frakt og post med bestemmelsessted i 

EU/EØS? 

 

5.8.  Er den personen som leverer sikret kjent luftfrakt til luftfartsselskapet, pålagt å vise et offisielt identifikasjons-

dokument med fotografi? 

JA eller NEI  

5.9.  Konklusjon: Er mottaksprosedyrene tilstrekkelige til at det kan fastslås om luftfrakt eller luftpost kommer fra en 

sikker forsyningskjede, eller at det må foretas gjennomsøking av den? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 6 

Database 

Mål: Dersom ACC3-et ikke er pålagt å gjennomsøke all luftfrakt og luftpost som skal transporteres til EU/EØS, skal 

ACC3-et forsikre seg om at frakten eller posten kommer fra en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU, eller en kjent avsender eller en registrert avsender hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 

For overvåking av revisjonsspor som er relevant for sikkerheten, skal ACC3-et vedlikeholde en database som 

inneholder følgende opplysninger om alle foretak og personer som ACC3-et direkte tar imot frakt eller post fra 

— det berørte foretakets status (sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender), 

— opplysninger om foretaket, herunder reell forretningsadresse, 

— virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger, 

— kontaktopplysninger, også om den eller de personene som har ansvar for sikkerheten, 

— foretaksnummer (ev.). 
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Når ACC3-et tar imot luftfrakt eller luftpost, må det kontrollere om foretaket er oppført i databasen. Dersom foretaket 

ikke er oppført i databasen, skal luftfrakten eller luftposten det har levert, gjennomsøkes før den lastes. 

Referanse: Nr. 6.8.4.1 og 6.8.4.3 

6.1.  Vedlikeholder luftfartsselskapet en database som alt etter hva som er relevant, inneholder ovennevnte 

opplysninger om 

— sikkerhetsgodkjente fraktleverandører som er validert for luftfartssikkerhet i EU, 

— kjente avsendere som er validert for luftfartssikkerhet i EU, 

— registrerte avsendere hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør (frivillig)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv databasen  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

6.2.  Har personell som mottar luftfrakt eller luftpost, lett adgang til databasen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

6.3.  Oppdateres databasen regelmessig, slik at personell som mottar luftfrakt og luftpost, får pålitelige 

opplysninger? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

6.4.  Konklusjon: Vedlikeholder luftfartsselskapet en database som sikrer fullt innsyn i dets forhold til foretak som 

det tar direkte imot (gjennomsøkt eller sikkerhetskontrollert) frakt eller post fra for transport til EU/EØS? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 7 

Gjennomsøking 

Mål: Dersom ACC3-et mottar frakt eller post fra et foretak som ikke er validert for luftfartssikkerhet i EU, eller dersom 

frakten som mottas, ikke har vært beskyttet mot ulovlige inngrep etter det tidspunktet da sikkerhetskontrollene ble 

gjennomført, skal ACC3-et påse at denne luftfrakten eller luftposten gjennomsøkes før den lastes ombord i et 

luftfartøy. ACC3-et skal ha innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, 

beregnet på omlasting, transitt eller lossing i en lufthavn i Unionen, gjennomsøkes ved bruk av de tiltakene eller 

metodene som beskrives i Unionens regelverk, og i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke 

inneholder ulovlige gjenstander. 

Dersom et ACC3 ikke selv gjennomsøker luftfrakt eller luftpost, skal det påse at hensiktsmessig gjennomsøking 

gjennomføres i samsvar med EU-kravene. Gjennomsøkingsprosedyrene skal, når det er relevant, omfatte håndtering av 

frakt og post for omlasting/transitt. 

Dersom gjennomsøking av luftfrakt eller luftpost utføres av eller på vegne av vedkommende myndighet i tredjelandet, 

skal det ACC3-et som tar imot slik luftfrakt eller luftpost fra foretaket, opplyse om dette i sitt sikkerhetsprogram og 

angi hvordan tilstrekkelig gjennomsøking sikres. 

Merk: Selv om nr. 6.8.3.2 åpner for at ACC3-er fram til 30. juni 2014 kan gjennomføre bestemmelsene i nr. 6.8.3.1 ved 

minst å overholde ICAOs standarder, legger en validering av luftfartssikkerhet i EU til grunn EU-kravene til 

gjennomsøking selv om valideringen gjennomføres før 1. juli 2014. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1, 6.8.3.2 og 6.8.3.3 
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7.1.  Blir gjennomsøkingen gjennomført av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak som er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger 

Gi eventuelt opplysninger om det eller de foretakene som 

omfattes av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram. 

— Navn 

— Adresse på stedet 

— Oppgi ev. status som godkjent markedsdeltaker 

(AEO) 

 

Dersom NEI, hvilke foretak som ikke er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, gjennomfører 

gjennomsøking av luftfrakt og luftpost som transporteres 

av dette luftfartsselskapet til EU/EØS? 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger 

— Privat håndteringsselskap 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

7.2.  Hvilke metoder benyttes ved gjennomsøking av luftfrakt og luftpost? 

Spesifiser, med opplysninger om utstyr som benyttes ved 

gjennomsøking av luftfrakt og luftpost (produsent, type, 

programvareversjon, standard, serienummer osv.), for alle 

anvendte metoder. 

 

7.3.  Er utstyret eller metoden (f.eks. bombehunder) som benyttes, oppført på EUs, ECACs eller TSAs nyeste 

samsvarsliste? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger om godkjenning 

av utstyret og dato for godkjenning samt om det er i 

samsvar med EUs utstyrsstandarder 

 

7.4.  Brukes utstyret i samsvar med produsentens driftsmodell (CONOPS), og blir utstyret regelmessig kontrollert og 

vedlikeholdt? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

7.5.  Blir forsendelsens art tatt i betraktning under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det sikres at den valgte 

gjennomsøkingsmetoden brukes i samsvar med en 

standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte 

gjenstander er skjult i forsendelsen. 

 

7.6.  Er det innført en prosedyre for håndtering av alarmer som gjennomsøkingsutstyret avgir? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren for håndtering av alarmer 

som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er 

til stede. 

 

Dersom NEI, beskriv hva som skjer med forsendelsen  
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7.7.  Er noen forsendelser unntatt fra sikkerhetsgjennomsøking? 

JA eller NEI  

7.8.  Finnes det unntak som ikke er i samsvar med unionslisten? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

7.9.  Føres det kontroll med adgangen til gjennomsøkingsområdet for å sikre at bare autorisert og kvalifisert personell 

gis adgang? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

7.10.  Er det innført en ordning for kvalitetskontroll og/eller prøving? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

7.11.  Konklusjon: Gjennomsøkes luftfrakt/luftpost ved bruk av et av tiltakene eller en av metodene angitt i nr. 6.2.1 i 

kommisjonsbeslutning 2010/774/EU på en måte som gir rimelig sikkerhet for at de ikke inneholder forbudte 

gjenstander? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 8 

Høyrisikofrakt og høyrisikopost (HRCM) 

Mål: Forsendelser som har opprinnelse i eller blir omlastet på steder som EU har identifisert som høyrisikoområder, 

eller som ser ut til å ha blitt utsatt for vesentlige inngrep, skal anses som høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM). 

Slike forsendelser skal gjennomsøkes i tråd med særskilte instrukser. Høyrisikoområder og gjennomsøkingsinstrukser 

fastsettes av vedkommende myndighet i EU/EØS som har utpekt ACC3-et. RA3-en skal ha innført en prosedyre for å 

sikre at HRCM med bestemmelsessted i EU/EØS identifiseres og gjennomgår hensiktsmessige kontroller i samsvar 

med Unionens regelverk. 

ACC3-et skal ha løpende kontakt med vedkommende myndighet med ansvar for lufthavnene i EU/EØS som ACC3-et 

transporterer frakt til, for å få tilgang til de nyeste opplysningene om høyrisikoområder. 

ACC3-et skal iverksette de samme tiltakene uten hensyn til om det mottar høyrisikofrakt eller høyrisikopost fra et 

annet luftfartsselskap eller med andre transportmåter. 

Referanse: Nr. 6.7 og 6.8.3.4 

Merk: HRCM som er klarert for transport til EU/EØS, skal gis sikkerhetsstatus «SHR», som betyr at forsendelsen er 

sikret for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de kravene som stilles i forbindelse med høy 

risiko. 

8.1.  Vet luftfartsselskapets personell med ansvar for å utføre sikkerhetskontroller hvilken luftfrakt og luftpost som 

skal behandles som høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost (HRCM)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

8.2.  Har luftfartsselskapet innført prosedyrer for å identifisere HRCM? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  
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8.3.  Omfattes HRCM av prosedyrer for gjennomsøking for HRCM i samsvar med EUs regelverk? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi hvilke prosedyrer som benyttes  

8.4.  Etter gjennomsøking, utsteder luftfartsselskapet en erklæring om sikkerhetsstatus SHR i dokumentasjonen som 

følger forsendelsen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan sikkerhetsstatus utstedes, og 

i hvilket dokument 

 

8.5.  Konklusjon: Har luftfartsselskapet innført en prosedyre som er relevant og tilstrekkelig til å sikre at all HRCM er 

blitt korrekt håndtert før lasting? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 9 

Beskyttelse 

Mål: ACC3-et skal ha innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende, fra det punktet sikkerhetsgjennomsøking eller annen sikkerhetskontroll er 

gjennomført, eller fra det punktet forsendelsene mottas etter at det er utført gjennomsøking eller sikkerhetskontroll, og 

fram til lasting. 

Beskyttelsen kan oppnås med forskjellige midler, som fysiske (barrierer, avlåste rom osv.), menneskelige (patruljering, 

kvalifisert personell osv.) og teknologiske (videoovervåking, innbruddsalarmer osv.). 

Sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS skal være atskilt fra luftfrakt eller luftpost som ikke er 

sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3 

9.1.  Gjennomføres beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak 

som er omfattet av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, hvilke foretak som ikke er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, gjennomfører 

beskyttelsestiltakene for sikret luftfrakt og luftpost som 

transporteres av dette luftfartsselskapet til EU/EØS? 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger 

— Privat håndteringsselskap 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

9.2.  Er det innført sikkerhetskontroll og beskyttelse for å hindre ulovlige inngrep under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

9.3.  Er det innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS som har gjennomgått 

sikkerhetskontroller, er beskyttet mot inngrep fra uvedkommende i tidsrommet fra forsendelsene ble sikret og 

fram til lasting? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv beskyttelsestiltakene  

Dersom NEI, angi årsakene  
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9.4.  Konklusjon: Er beskyttelsen av forsendelser tilstrekkelig robust til å forhindre ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 10 

Følgedokumentasjon 

Mål: ACC3-et skal sikre at 

1)  forsendelsens sikkerhetsstatus er angitt i elektronisk format eller på papir i følgedokumentasjonen, i form av et 

luftfraktbrev eller et tilsvarende postdokument eller i en særskilt erklæring, 

2)  den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden er angitt elektronisk eller på papir i dokumentasjonen som følger 

forsendelsene som transporteres. 

Referanse: Nr. 6.3.2.6 bokstav d), nr. 6.8.3.4 og nr. 6.8.3.5 

Merk: Følgende sikkerhetsstatuser kan angis: 

— «SPX», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly eller postfly, 

— «SCO», som betyr at forsendelsen kan transporteres bare med fraktfly eller postfly, eller 

— «SHR», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly eller postfly i samsvar med krav 

som stilles i forbindelse med høy risiko. 

I fravær av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør kan ACC3-et eller et luftfartsselskap som ankommer fra et tredjeland 

som er unntatt fra ACC3-ordningen, utstede erklæringen om sikkerhetsstatus. 

10.1.  Ledsages forsendelsene av dokumentasjon som bekrefter tidligere og gjeldende sikkerhetskontroller? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv dokumentasjonens innhold.  

Dersom NEI, forklar hvorfor og hvordan frakten eller 

posten behandles som «sikret» av luftfartsselskapet 

dersom den lastes om bord i luftfartøyet. 

 

10.2.  Omfatter dokumentasjonen luftfartsselskapets entydige alfanumeriske identifikasjonskode som ACC3? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

10.3.  Angir dokumentasjonen sikkerhetsstatus for frakten og hvordan denne statusen er oppnådd? 

JA eller NEI  

10.4.  Konklusjon: Er dokumentasjonsprosessen tilstrekkelig til å sikre at frakt eller post er utstyrt med nødvendig 

følgedokumentasjon som angir korrekt sikkerhetsstatus? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 11 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert de foregående ti delene av denne sjekklisten må validereren av luftfartssikkerhet i EU ta stilling 

til om hans/hennes kontroll på stedet svarer til innholdet i den delen av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram som 

beskriver tiltakene for luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, og om sikkerhetskontrollene i tilstrekkelig 

grad oppfyller målene i denne sjekklisten. 

I konklusjonen bør det skilles mellom fire mulige hovedtilfeller: 

1)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er i samsvar med tillegg 6-G fastsatt i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 185/2010, og kontrollen på stedet bekrefter samsvar med målet i sjekklisten. 

2)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er i samsvar med tillegg 6-G fastsatt i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 185/2010, men kontrollen på stedet bekrefter ikke samsvar med målet i sjekklisten. 

3)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er ikke i samsvar med tillegg 6-G fastsatt i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 185/2010, men kontrollen på stedet bekrefter samsvar med målet i sjekklisten. 

4)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er ikke i samsvar med tillegg 6-G fastsatt i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 185/2010, og kontrollen på stedet bekrefter ikke samsvar med målet i sjekklisten. 

11.1.  Generell konklusjon: Angi hvilket av de fire tilfellene som nærmest beskriver situasjonen som valideres. 

1, 2, 3 eller 4  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navn på foretaket, navn på kontaktpersonen og dato for besøket eller intervjuet. 

____________ 

(1) EU-medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, 

Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, 

Sverige og Storbritannia. 

(2) EUT L 220 av 26.8.2011, s. 9. Nr. 6.8.1.1 i forordning (EU) nr. 185/2010: Luftfartsselskaper som transporterer frakt eller post fra 

en lufthavn i et tredjeland som ikke er oppført i tillegg 6-F, for omlasting, transitt eller lossing i en lufthavn som omfattes av 

forordning (EF) nr. 300/2008, skal utpekes til «luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i 

et tredjeland» (ACC3). 

(3) Får ikke anvendelse på luftfrakt eller luftpost som transporteres fra et lite antall land som er unntatt fra ACC3-ordningen. 

(4) Luftfrakt/luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU/EØS i denne sjekklisten for validering er det samme som 

luftfrakt/luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits.» 
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D.  Tillegg 6-F skal lyde: 

«TILLEGG 6-F 

FRAKT OG POST 

6-Fi 

TREDJELAND SAMT OVERSJØISKE LAND OG TERRITORIER MED SÆRLIGE FORBINDELSER TIL 

UNIONEN I HENHOLD TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE FOR HVILKE 

TRANSPORTAVDELINGEN I NEVNTE TRAKTAT IKKE FÅR ANVENDELSE, SOM ANVENDER 

SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE 

6-Fii 

TREDJELAND SAMT OVERSJØISKE LAND OG TERRITORIER MED SÆRLIGE FORBINDELSER TIL 

UNIONEN I HENHOLD TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE FOR HVILKE 

TRANSPORTAVDELINGEN I NEVNTE TRAKTAT IKKE FÅR ANVENDELSE, OG FOR HVILKE DET IKKE 

KREVES ACC3-UTPEKING 

Tredjeland samt land og territorier med særlige forbindelser til Unionen i henhold til traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte eller traktaten om Den europeiske union for hvilke det ikke kreves ACC3-

godkjenning, er angitt i en egen kommisjonsbeslutning. 

6-Fiii 

VALIDERINGSVIRKSOMHET I TREDJELAND OG OVERSJØISKE LAND OG TERRITORIER MED SÆRLIGE 

FORBINDELSER TIL UNIONEN I HENHOLD TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS 

VIRKEMÅTE FOR HVILKE TRANSPORTAVDELINGEN I NEVNTE TRAKTAT IKKE FÅR ANVENDELSE, 

SOM ANERKJENNES SOM LIKEVERDIG MED VALIDERING AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU» 

E.  Følgende tillegg innsettes etter tillegg 6-H: 

«TILLEGG 6-H1 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — ACC3-GODKJENNING ETTER VALIDERING AV 

LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU/EØS(1) med 

hensyn til sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten(2). 

[Luftfartsselskapets navn] kan utpekes til «luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra 

en lufthavn i et tredjeland» (ACC3) først etter at en rapport om validering av luftfartssikkerhet i EU er framlagt 

for og godtatt for dette formålet av vedkommende myndighet i en medlemsstat i Den europeiske union eller 

Island, Norge eller Sveits, og etter at opplysningene om ACC3-et er registrert i Unionens database over 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere. 

Dersom rapporten fastslår et tilfelle av manglende overholdelse av sikkerhetstiltakene den omhandler, kan dette 

medføre tilbakekalling av [luftfartsselskapets navn]s utpeking som ACC3, som allerede er innvilget for den 

aktuelle lufthavnen, noe som vil hindre [luftfartsselskapets navn] i å transportere luftfrakt eller luftpost til 

EU/EØS-området via denne lufthavnen. 

Rapporten er gyldig i fem år og vil derfor utløpe senest _. 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] erklærer jeg følgende: 

— [Luftfartsselskapets navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å 

overvåke standardene som rapporten bekrefter. 

— Eventuelle endringer i [luftfartsselskapets navn]s virksomhet som ikke krever fullstendig ny validering, vil 

bli angitt i originalrapporten ved at opplysningene tilføyes, samtidig som tidligere opplysninger fortsatt er 

synlige. Dette kan gjelde følgende endringer: 

1)  Det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles til en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.7 

i tillegg 6-C3 til forordning (EU) nr. 185/2010. 

2)  Alle andre endringer av lokaler eller prosedyrer som kan ha vesentlig innvirkning på sikkerheten. 
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— [Luftfartsselskapets navn] vil underrette den myndigheten som utpekte selskapet til ACC3, dersom 

[luftfartsselskapets navn] nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger 

oppfyller de kravene som valideres i denne rapporten. 

— [Luftfartsselskapets navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter, og som er i 

samsvar med målene i sjekklisten, og eventuelt gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å 

kunne utpekes til ACC3, dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste 

validering av [luftfartsselskapets navn]s virksomhet. 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæringen. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

  

(1) Lufthavner i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, 

Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, 

Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia samt Island, Norge og Sveits. 

(2) Forordning (EU) nr. 185/2010 som endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 859/2011.» 

F.  I nr. 8.1.3.2 bokstav b) endres «en uavhengig validerer» til «en validerer av luftfartssikkerhet i EU». 

G.  I kapittel 11 utgår nr. 11.0.5. 

H.  I kapittel 11 erstattes nr. 11.5 og 11.6 med følgende: 

«11.5.  INSTRUKTØRENES KVALIFIKASJONER 

11.5.1.  Vedkommende myndighet skal føre eller ha tilgang til lister over godkjente instruktører som oppfyller 

kravene fastsatt i nr. 11.5.2 eller 11.5.3. 

11.5.2.  Instruktørene skal med tilfredsstillende resultat ha gjennomgått en vandelskontroll i samsvar med 

nr. 11.1.3, og skal framlegge dokumentasjon på at de har de nødvendige kvalifikasjoner og 

kunnskaper. 

11.5.3.  Instruktører som er blitt rekruttert eller har gitt opplæring som nevnt i denne forordningen før den 

trådte i kraft, skal minst kunne godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de 

a)  har den kunnskapen og de kvalifikasjonene som er angitt i nr. 11.5.5, og 

b)  bare gir kurs som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nr. 11.2.1.3. 

11.5.4.  For å bli sertifisert som instruktør som er kvalifisert til å gi opplæringen definert i nr. 11.2.3.1–11.2.3.5 

og 11.2.4–11.2.5, kreves det kjennskap til arbeidsmiljøet på det relevante området innen 

luftfartssikkerhet samt kvalifikasjoner og kunnskap på følgende områder: 

a)  Undervisningsmetoder og 

b)  de sikkerhetsaspektene det skal undervises i. 

11.5.5.  Vedkommende myndighet skal enten selv tilby opplæring for instruktører eller godkjenne og føre en 

liste over egnede sikkerhetsopplæringskurs. Vedkommende myndighet skal sikre at instruktørene får 

regelmessig opplæring i eller informasjon om utviklingen på de relevante områdene. 
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11.5.6.  Dersom vedkommende myndighet ikke lenger anser at en kvalifisert instruktørs undervisning gir de 

relevante kvalifikasjonene, skal den enten tilbakekalle godkjenningen av kurset eller sikre at 

instruktøren midlertidig eller endelig strykes fra listen over kvalifiserte instruktører, alt etter hva som 

er relevant. 

11.6.  VALIDERING AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

11.6.1.  Validering av luftfartssikkerhet i EU er en standardisert, dokumentert, upartisk og objektiv prosess for 

å innhente og evaluere dokumentasjon for å fastslå det validerte foretakets nivå av samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

11.6.2.  Validering av luftfartssikkerhet i EU 

a)  kan være et krav for å få eller opprettholde en rettslig status i henhold til forordning (EF)  

nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, 

b)  kan gjennomføres av en vedkommende myndighet eller en validerer som er godkjent som 

validerer av luftfartssikkerhet i EU, eller en validerer som anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, i 

samsvar med dette kapittelet, 

c)  skal vurdere sikkerhetstiltak som gjennomføres på det validerte foretakets eller deler av dette 

foretakets ansvar, og som foretaket søker validering for. Den skal minst bestå av 

1)  en vurdering av sikkerhetsrelevant dokumentasjon, herunder det validerte foretakets 

sikkerhetsprogram eller tilsvarende, og 

2)  en kontroll av gjennomføringen av luftfartssikkerhetstiltak, som skal omfatte en kontroll på 

stedet av det validerte foretakets relevante virksomhet, med mindre annet er angitt, 

d)  og skal anerkjennes av alle medlemsstater. 

11.6.3.  Krav til godkjenning av validerere av luftfartssikkerhet i EU 

11.6.3.1.  Medlemsstatene skal godkjenne validerere av luftfartssikkerhet i EU på grunnlag av deres evne til 

samsvarsvurdering, som skal omfatte 

a)  uavhengighet fra de foretakene som valideres, med mindre annet angis, 

b)  hensiktsmessig personellkompetanse på det sikkerhetsområdet som valideres, samt metoder for å 

vedlikeholde denne kompetansen på det nivået som nevnes i nr. 11.6.3.5, og 

c)  valideringsprosessenes funksjonalitet og egnethet. 

11.6.3.2.  Dersom det er relevant, skal godkjenningen ta hensyn til akkrediteringsbevis for relevante 

harmoniserte standarder, dvs. EN-ISO/IEC 17020, i stedet for å vurdere evne til samsvarsvurdering på 

nytt. 

11.6.3.3.  En validerer av luftfartssikkerhet i EU kan være en enkeltperson eller et rettssubjekt. 

11.6.3.4.  Et nasjonalt akkrediteringsorgan opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 765/2008(1) kan gis fullmakt til å akkreditere rettssubjekters evne til samsvarsvurdering i 

forbindelse med validering av luftfartssikkerhet i EU, treffe forvaltningsmessige tiltak i forbindelse 

med dette og utføre overvåking av validering av luftfartssikkerhet i EU. 

11.6.3.5.  Enhver person som utfører validering av luftfartssikkerhet i EU, skal ha hensiktsmessig kompetanse og 

bakgrunn, og skal 

a)  ha gjennomgått en vandelskontroll i samsvar med 11.1.3, som skal gjentas minst hvert femte år, 

b)  utføre validering av luftfartsikkerhet i EU på en upartisk og objektiv måte, forstå betydningen av 

uavhengighet og anvende metoder for å unngå situasjoner der det oppstår interessekonflikter med 

hensyn til foretaket som valideres, 
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c)  ha tilstrekkelig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring på området kvalitetskontroll i tillegg til de 

ferdighetene og personlige egenskapene som kreves for å samle inn, registrere og vurdere funn på 

grunnlag av en sjekkliste, særlig med hensyn til 

1)  prinsipper, prosedyrer og metoder for samsvarskontroll, 

2)  faktorer som virker inn på menneskers ytelse og tilsyn, 

3)  validererens rolle og fullmakter, herunder ved en interessekonflikt, 

d)  kunne framlegge dokumentasjon på relevant kompetanse på grunnlag av opplæring og/eller et 

minimum av arbeidserfaring fra følgende områder: 

1)  Generelle prinsipper for luftfartssikkerhet nedfelt i Unionens eller ICAOs standarder for 

luftfartssikkerhet. 

2)  Særlige standarder for den virksomheten som valideres, og hvordan de får anvendelse på 

virksomheten. 

3)  Sikkerhetsteknikk og metoder som er relevante for valideringsprosessen, 

e)  gjennomgå periodisk opplæring tilstrekkelig ofte til å sikre at eksisterende kvalifikasjoner 

opprettholdes og nye kvalifikasjoner opparbeides, for å ta hensyn til utviklingen på 

luftfartssikkerhetsområdet. 

11.6.3.6.  Vedkommende myndighet skal enten selv tilby opplæring for validerere av luftfartssikkerhet i EU eller 

godkjenne og føre en liste over egnede sikkerhetsopplæringskurs. 

11.6.3.7.  Medlemsstatene kan begrense godkjenningen av en validerer av luftfartssikkerhet i EU til bare å gjelde 

validering av virksomhet som utelukkende utføres på medlemsstatens territorium på vegne av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten. I slike tilfeller får kravene i nr. 11.6.4.2 ikke anvendelse. 

11.6.3.8.  Godkjenningen av en validerer av luftfartssikkerhet i EU skal utløpe etter høyst fem år. 

11.6.4.  Anerkjennelse og opphør av godkjenning som validerer av luftfartssikkerhet i EU 

11.6.4.1.  En validerer av luftfartssikkerhet i EU skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er 

registrert i «Unionens database over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere». Hver 

validerer av luftfartssikkerhet i EU skal få dokumentasjon på sin status av eller på vegne av 

vedkommende myndighet. I det tidsrommet opplysninger om validerere av luftfartsikkerhet i EU ikke 

kan legges inn i Unionens database over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere, 

skal vedkommende myndighet formidle de nødvendige opplysningene om validereren av 

luftfartssikkerhet i EU til Kommisjonen, som skal gjøre dem tilgjengelig for medlemsstatene. 

11.6.4.2.  Godkjente validerere av luftfartssikkerhet i EU skal anerkjennes av alle medlemsstater. 

11.6.4.3.  Dersom en validerer av luftfartsikkerhet i EU ikke lenger oppfyller kravene i nr. 11.6.3.1 eller 

11.6.3.5, skal den vedkommende myndigheten som har godkjent validereren, trekke godkjenningen 

tilbake og fjerne validereren fra «Unionens database over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og 

kjente avsendere». 

11.6.4.4. Bransjesammenslutninger og foretak de har ansvar for, som driver kvalitetssikringsprogrammer, kan 

godkjennes som validerere av luftfartsikkerhet i EU forutsatt at tiltak tilsvarende disse programmene 

sikrer upartisk og objektiv validering. Slik anerkjennelse krever samarbeid mellom vedkommende 

myndigheter i minst to medlemsstater. 

11.6.4.5.  Kommisjonen kan anerkjenne valideringsvirksomhet som utføres av myndigheter eller validerere av 

luftfartssikkerhet som er underlagt et tredjelands eller en internasjonal organisasjons jurisdiksjon, og 

som er anerkjent av samme tredjeland eller internasjonale organisasjon, dersom Kommisjonen kan 

bekrefte at den er likeverdig med validering av luftfartssikkerhet i EU. Tillegg 6-Fiii skal inneholde en 

liste over disse. 
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11.6.5.  Rapport om validering av luftfartssikkerhet i EU («valideringsrapporten») 

11.6.5.1.  Valideringsrapporten skal dokumentere valideringen av luftfartssikkerhet i EU, og skal minst 

inneholde 

a)  en utfylt sjekkliste undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU og, på ev. anmodning, 

kommentert med nærmere opplysninger av det validerte foretaket, 

b)  en forpliktelseserklæring undertegnet av det validerte foretaket, og 

c)  en erklæring om uavhengighet i forhold til det validerte foretaket undertegnet av den personen 

som foretar valideringen av luftfartssikkerhet i EU. 

11.6.5.2.  Validereren av luftfartssikkerhet i EU skal fastslå i hvilken grad målene i sjekklisten er oppfylt, og 

skal registrere disse funnene i den relevante delen av sjekklisten. 

11.6.5.3.  En forpliktelseserklæring skal fastslå at det validerte foretaket forplikter seg til å fortsette 

virksomheten i henhold til de standardene som er validert med vellykket resultat. 

11.6.5.4.  Det validerte foretaket kan avgi en erklæring på om det er enig eller uenig i det samsvarsnivået som 

valideringsrapporten angir. En slik erklæring skal inngå som en integrert del av valideringsrapporten. 

11.6.5.5.  Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte 

foretakets initialer på hver side skal være bevis for valideringsrapportens integritet. 

11.6.5.6.  Valideringsrapporten skal være på engelsk og om relevant leveres til vedkommende myndighet og til 

det validerte foretaket senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet. 

11.7.  GJENSIDIG ANERKJENNELSE AV OPPLÆRING 

11.7.1.  Alle kvalifikasjoner som en person har opparbeidet i en medlemsstat for å oppfylle kravene i henhold 

til forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal anerkjennes i andre 

medlemsstater. 

TILLEGG 11-A 

ERKLÆRING OM UAVHENGIGHET — VALIDERER AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

a)  Jeg bekrefter at jeg upartisk og objektivt har fastslått det validerte foretakets samsvarsnivå. 

b)  Jeg bekrefter at jeg ikke er ansatt i det validerte foretaket og heller ikke har vært det de siste to årene. 

c)  Jeg bekrefter at jeg ikke har noen økonomisk eller annen direkte eller indirekte interesse i resultatet av 

valideringen, det validerte foretaket eller dets tilknyttede foretak. 

d)  Jeg bekrefter at jeg ikke har og heller ikke har hatt de siste 12 måneder noe forretningsmessig forhold i form 

av f.eks. opplæring eller rådgivning, utover valideringen, til det validerte foretaket på områder knyttet til 

luftfartssikkerhet. 

e)  Jeg bekrefter at rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU er utarbeidet på grunnlag av en inngående 

kontroll og vurdering av relevant sikkerhetsdokumentasjon, herunder det validerte foretakets 

sikkerhetsprogram eller tilsvarende, og kontroller på stedet. 

f)  Jeg bekrefter at rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU er utarbeidet på grunnlag av en vurdering 

av alle områder som er relevante for sikkerheten, og som validereren er pålagt å avgi en uttalelse om basert 

på den relevante EU-sjekklisten. 

g)  Jeg bekrefter at jeg har anvendt en metode som muliggjør separate rapporter om validering av 

luftfartssikkerhet i EU for hvert foretak som valideres, og sikrer at kontrollene og vurderingene utføres 

objektivt og upartisk i tilfeller der flere foretak valideres samtidig. 
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h)  Jeg bekrefter at jeg ikke har mottatt økonomiske eller andre goder, annet enn et rimelig honorar for 

valideringen og godtgjørelse for utgifter til reise og opphold. 

Jeg påtar meg det hele og fulle ansvar for rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU. 

Navn på personen som utfører valideringen: 

Navn på validereren av luftfartssikkerhet i EU: 

Dato: 

Underskrift: 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 654/2013 

av 10. juli 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til sjekklister for  

validering av luftfartssikkerheten i EU for foretak i tredjestater(*) 

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 (EU) nr. 185/2010 av  

4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 

gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 

luftfartssikkerhet(2) inneholder nærmere regler for 

validering av luftfartssikkerheten i EU. 

2) Sjekklister er virkemiddelet som validerere av 

luftfartssikkerhet i EU skal bruke til å vurdere 

sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 11.7.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 30. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1. 

Det er nødvendig å tilføye ytterligere to sjekklister til de 

eksisterende listene for at ordningen for validering av 

luftfartssikkerhet i EU skal være fullstendig gjennom-

ført 

3) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, 

nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 300/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/38 

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

Utferdiget i Brussel 10. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  Følgende tillegg innsettes etter tillegg 6-C: 

«TILLEGG 6-C2 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV SIKKERHETSGODKJENTE FRAKTLEVERANDØRER I 

TREDJESTATER SOM ER VALIDERT FOR LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

Foretak i tredjestater har mulighet til å bli en del av et ACC3s (luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller 

luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) sikre forsyningskjede ved å søke om å bli utpekt til 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). En RA3 er et 

foretak som håndterer frakt og er lokalisert i en tredjestat, og som er validert og godkjent som dette på grunnlag av 

en validering av luftfartssikkerheten i EU. 

En RA3 skal sikre at det er foretatt sikkerhetskontroll, herunder eventuell gjennomsøking, av forsendelser med 

bestemmelsessted i Den europeiske union, og at forsendelsene har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende 

fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til forsendelsene blir lastet om bord i et luftfartøy eller overlevert 

på annen måte til et ACC3 eller en annen RA3. 

Forutsetningene for å transportere luftfrakt eller luftpost til Unionen (*) eller Island, Norge og Sveits er fastsatt i 

forordning (EU) nr. 185/2010. 

Sjekklisten er det instrumentet som skal brukes av validerere av luftfartssikkerhet i EU for å vurdere 

sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost (**) med bestemmelsessted i EU/EØS som transporteres av foretaket 

som søker om å bli utpekt til RA3, eller på dettes ansvar. Sjekklisten skal brukes bare i tilfellene angitt i nr. 6.8.4.1 

bokstav b) i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010. I tilfellene angitt i nr. 6.8.4.1 bokstav a) i nevnte vedlegg 

skal validereren av luftfartssikkerhet i EU bruke sjekklisten for ACC3-er. 

Dersom validereren av luftfartssikkerhet i EU kommer fram til at foretaket har oppfylt målene som er nevnt i denne 

sjekklisten, skal en valideringsrapport overleveres til det validerte foretaket. Av denne valideringsrapporten skal det 

framgå at foretaket er utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU (RA3). RA3-en skal kunne bruke rapporten i sine forretningsforbindelser med ACC3-er. 

Valideringsrapporten skal minst inneholde følgende: 

a)  Den utfylte sjekklisten (tillegg 6-C2 fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010) undertegnet av 

validereren av luftfartssikkerhet i EU og om relevant med merknader fra det validerte foretaket. 

b)  Forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H2 fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010) undertegnet av det 

validerte foretaket. 

c)  En erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010) i forhold til 

det validerte foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets 

initialer på hver side skal være bevis for valideringsrapportens integritet. Valideringsrapporten skal være på 

engelsk. 

Del 5 – Gjennomsøking og del 6 – Høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM) skal vurderes mot kravene i 

kapittel 6.7 og 6.8 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010. Grunnleggende standarder for de delene som ikke 

kan vurderes mot kravene i forordning (EU) nr. 185/2010, er standarder og anbefalt praksis (SARP) i vedlegg 17 til 

Konvensjon om internasjonal sivil luftfart og veiledningsmaterialet i ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 

8973-Restricted). 

Dersom validereren av luftfartssikkerhet i EU kommer fram til at foretaket ikke har oppfylt målene i denne 

sjekklisten, skal foretaket få en kopi av den utfylte sjekklisten med angivelse av manglene.  
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Merknader til utfyllingen: 

1)  Alle deler av sjekklisten skal fylles ut. Dersom opplysninger ikke er tilgjengelig, skal dette forklares. 

2)  Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er oppfylt. 

DEL 1 

Identifikasjon av det validerte foretaket og validereren 

1.1.  Valideringsdato(er) 

 Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 01.10.2012 til 02.10.2012 

 dd/mm/åååå  

1.2.  Dato for forrige validering dersom det er relevant 

 dd/mm/åååå  

 Tidligere RA3-registreringsnummer, dersom dette 

foreligger 

 

 AEO-sertifikat / C-TPAT-status / annen 

sertifisering, dersom dette foreligger 

 

1.3.  Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

 Navn  

 Selskap/organisasjon/myndighet  

 Entydig alfanumerisk identifikasjonskode (UAI)  

 E-postadresse  

 Telefonnummer – inkludert landkode  

1.4.  Foretakets navn 

 Navn  

 Foretaksnummer (f.eks. registreringsnummer i et 

handelsregister, om relevant) 

 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 Poststed  

 Postnummer  

 Delstat (dersom det er relevant)  

 Land  

 Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.5.  Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres) 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 Poststed  

 Postnummer  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/335 

 

 Delstat (dersom det er relevant)  

 Land  

 Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.6.  Virksomhetens art – mer enn én type virksomhet kan være aktuell 

a)  Bare luftfrakt 

b)  Lufttransport og andre transportmåter 

c)  Speditør med fraktlokaler 

d)  Speditør uten fraktlokaler 

e)  Lokal representant 

f)  Annet 

 

1.7.  Hender det at søkeren... 

a)  mottar frakt fra en annen sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør i en tredjestat 

 

b)  mottar frakt fra kjente avsendere i en tredjestat  

c)  mottar frakt fra registrerte avsendere i en 

tredjestat 

 

d)  mottar frakt som er unntatt fra gjennomsøking  

e)  gjennomsøker frakt  

f)  lagrer frakt  

g)  annet, angi nærmere  

1.8.  Anslått antall ansatte på anlegget 

 Antall  

1.9.  Navn og stillingsbetegnelse for person med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost i tredjestaten 

 Navn  

 Stillingsbetegnelse  

 E-postadresse  

 Telefonnummer – inkludert landkode  

DEL 2 

Organisasjon og ansvar for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren i en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU/EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroller. Frakt og 

post som leveres av en RA3 til et ACC3 eller en annen RA3, kan mottas som sikret frakt eller post bare dersom 

RA3-en gjennomfører denne sikkerhetskontrollen. Opplysninger om slike kontroller finnes i de etterfølgende 

delene av denne sjekklisten. 

RA3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at det foretas egnet sikkerhetskontroll av all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS, og at den sikrede frakten eller posten beskyttes til den overleveres til et ACC3 eller 

en annen RA3. Sikkerhetskontrollene skal bestå av en av følgende: 

a)  Fysisk gjennomsøking som skal være tilstrekkelig til at det i rimelig grad sikres at ingen forbudte gjenstander er 

skjult i forsendelsen.  
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b)  En annen sikkerhetskontroll som er ledd i en forsyningskjedes sikkerhetssystem, som i rimelig grad sikrer at 

ingen forbudte gjenstander er skjult i forsendelsen, og som er gjennomført av en annen RA3, KC3 eller AC3 

utpekt av RA3-en. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

2.1.  Har foretaket utarbeidet et sikkerhetsprogram? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, gå direkte til nr. 2.5.  

2.2.  Foretakets sikkerhetsprogram 

 Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

 Versjon  

 Er sikkerhetsprogrammet framlagt for og/eller 

godkjent av vedkommende myndighet i foretakets 

hjemstat? Dersom JA, beskriv framgangsmåten. 

 

2.3.  Omfatter sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad punktene i sjekklisten (del 3–9)? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, beskriv hvorfor og angi grunnene 

for dette 

 

2.4.  Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

2.5.  Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt eller luftpost gjennomgår en egnet 

sikkerhetskontroll før den overleveres til et ACC3 eller en annen RA3? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv prosessen  

2.6.  Har foretaket innført et styringssystem (f.eks. virkemidler, instrukser) for å sikre at den nødvendige 

sikkerhetskontrollen gjennomføres? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv styringssystemet og angi om 

det er godkjent, kontrollert eller stilt til rådighet av 

vedkommende myndighet eller et annet foretak. 

 

 Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at 

sikkerhetskontrollen gjennomføres i samsvar med 

kravene. 

 

2.7.  Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet 

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 3 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: For å sikre at den nødvendige sikkerhetskontrollen gjennomføres, skal RA3-en utpeke ansvarlig og kvalifisert 

personell til å arbeide innenfor sikring av luftfrakt og luftpost. Personell med adgang til sikret luftfrakt skal inneha 

alle de kvalifikasjoner som kreves for å utføre sine plikter og skal ha fått hensiktsmessig opplæring. 
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For å oppnå dette målet skal RA3-en ha innført prosedyrer for å sikre at alt personell (fast og midlertidig ansatte, 

vikarer, sjåfører osv.) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for 

sikkerhetskontroll, 

a)  har gjennomgått innledende og periodiske kontroller før ansettelse og/eller vandelskontroller som minst 

oppfyller kravene som stilles av de lokale myndigheter for de RA3-lokalene som valideres, og 

b)  har gjennomført innledende og periodisk sikkerhetsopplæring slik at de er klar over sitt sikkerhetsansvar i 

samsvar med de krav som stilles av de lokale myndigheter for de RA3-lokalene som valideres. 

Merknader: 

– En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell 

fortid der dette er tillatt i henhold til lovgivningen, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre 

sikkerhetskontroller og/eller gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-

vedlegg 17). 

– En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke 

ansettelsesforhold, utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at 

personen undertegner en erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene 

(iht. Unionens definisjon). 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

3.1.  Er det innført en prosedyre som sikrer at alt personell som har direkte adgang uten følge til sikret 

luftfrakt/luftpost, gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid 

kontrollen før ansettelse omfatter, og hvilket 

foretak som utfører kontrollen. 

 

3.2. Omfatter prosedyren følgende elementer? 

 Vandelskontroll 

 Kontroll før ansettelse 

 Kontroll av strafferegisteret 

 Intervjuer 

 Annet (spesifiser) 

 Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som 

er ansvarlig for at oppgavene utføres, og eventuelt 

det tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

3.3.  Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med 

gjennomføringen av sikkerhetskontroll på stedet gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av 

bakgrunn og kvalifikasjoner? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid 

kontrollen før ansettelse omfatter, og hvilket 

foretak som utfører kontrollen. 

 

3.4.  Omfatter prosedyren følgende elementer? 

 Vandelskontroll 

 Kontroll før ansettelse 

 Kontroll av strafferegisteret 

 Intervjuer 

 Annet (spesifiser) 
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 Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som 

er ansvarlig for at oppgavene utføres, og eventuelt 

det tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

3.5.  Får personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost sikkerhetsopplæring før de gis 

adgang til sikret luftfrakt/luftpost? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og 

varighet 

 

3.6.  Får personell som tar imot, gjennomsøker og/eller beskytter luftfrakt/luftpost særskilt arbeidsrelatert 

opplæring? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og 

varighet 

 

3.7.  Får personell som nevnt i nr. 3.5 og 3.6 periodisk opplæring? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og 

hvor ofte den gjentas 

 

3.8. Konklusjon: Sikrer tiltakene for ansettelse og opplæring av personell at alt personell med adgang til sikret 

luftfrakt/luftpost er blitt ansatt og opplært i samsvar med en standard som er tilstrekkelig til at de er klar 

over sitt sikkerhetsansvar? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 4 

Mottaksprosedyrer 

Mål: RA3-en kan motta frakt eller post fra en annen RA3, en KC3, en AC3 eller fra en ukjent avsender. RA3-en 

skal ha innført egnede mottaksprosedyrer for frakt og post for å kunne fastslå om en forsendelse kommer fra en 

sikker forsyningskjede eller ikke, og dermed hvilke sikkerhetstiltak den skal omfattes av. 

En RA3 kan vedlikeholde en database som minst inneholder følgende opplysninger om hver sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandør eller kjente avsender som har gjennomgått validering av luftfartssikkerhet i EU i samsvar med 

nr. 6.8.4.1, og som den mottar frakt eller post direkte fra for levering til et ACC3 og transport til Unionen: 

a)  Nærmere opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse. 

b)  Virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger. 

c)  Kontaktopplysninger, også om den eller de personer som har ansvar for sikkerheten. 

d)  Eventuelt foretaksnummer. 

e)  Valideringsrapporten, dersom denne foreligger. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1 og 6.8.4.3. 

Merknad: En RA3 kan motta frakt fra en AC3 som sikret frakt bare dersom vedkommende RA3 selv har utpekt 

denne avsenderen til AC3 og innestår for frakten som denne avsenderen leverer.  
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4.1. Fastslår foretaket ved mottak av en forsendelse om den kommer fra en annen RA3, en KC3, en AC3 eller 

fra en ukjent avsender? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan?  

4.2.  Oppretter og vedlikeholder foretaket en database som inneholder opplysninger om hver RA3, KC3 og AC3 

som den mottar frakt eller post direkte fra for levering til et ACC3 og transport til Unionen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvilke opplysninger som er 

oppført i databasen. 

 

 Dersom NEI, hvordan vet foretaket at frakten 

kommer fra en annen RA3, KC3 eller AC3? 

 

4.3.  Utpeker foretaket avsendere som AC3-er? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv prosedyren og 

beskyttelsestiltakene som foretaket krever av 

avsenderen. 

 

4.4.  Når foretaket mottar en forsendelse, kontrollerer det om bestemmelsesstedet for forsendelsen er en lufthavn 

i EU/EØS? 

 JA eller NEI – forklar  

4.5.  Dersom JA — iverksetter foretaket de samme sikkerhetskontroller for all luftfrakt eller luftpost når 

bestemmelsesstedet er en lufthavn i EU/EØS? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv prosedyren  

4.6.  Når foretaket mottar en forsendelse, fastslår det om den er å anse som høyrisikoluftfrakt og 

høyrisikoluftpost (HRCM) (se definisjon i del 6), også for forsendelser som leveres med andre 

transportmåter enn lufttransport? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan? Beskriv prosedyren  

4.7.  Når det validerte foretaket mottar en sikret forsendelse, fastslår det om den har vært beskyttet mot inngrep 

fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, gi nærmere opplysninger 

(forseglinger, låser, inspeksjon osv.) 

 

4.8.  Er personen som foretar leveringen, pålagt å vise et offisielt identifikasjonsdokument med foto? 

 JA eller NEI  

4.9.  Er det innført en prosedyre for å identifisere forsendelser som må gjennomsøkes? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan?  

4.10. Konklusjon: Er mottaksprosedyrene tilstrekkelige til at det kan fastslås om luftfrakt/luftpost med en lufthavn 

i EU/EØS som bestemmelsessted kommer fra en sikker forsyningskjede eller må gjennomsøkes? 
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 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 5 

Gjennomsøking 

Mål: Dersom RA3-en mottar frakt og post som ikke kommer fra en sikker forsyningskjede, skal RA3-en 

gjennomsøke disse forsendelsene på en egnet måte før de kan leveres til et ACC3 som sikret frakt. RA3-en skal ha 

innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, beregnet på omlasting, 

transitt eller lossing i en lufthavn i Unionen, gjennomsøkes ved bruk av de tiltak eller metoder som beskrives i 

Unionens regelverk og i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder ulovlige 

gjenstander. 

Dersom gjennomsøking av luftfrakt eller luftpost gjennomføres av eller på vegne av vedkommende myndighet i 

tredjestaten, skal RA3-en opplyse om dette og angi hvordan tilstrekkelig gjennomsøking er sikret. 

Merknad: Selv om nr. 6.8.3.2 åpner for at bestemmelsene i nr. 6.8.3.1 fram til 30. juni 2014 kan gjennomføres ved 

minst å oppfylle ICAOs standarder, legger en validering av luftfartssikkerhet i EU EUs krav til gjennomsøking til 

grunn selv om valideringen gjennomføres før 1. juli 2014. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

5.1.  Utføres gjennomsøking av et annet foretak på vegne av foretaket? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA: 

 Angi foretakenes art, og gi nærmere opplysninger: 

– Privat selskap utfører gjennomsøking 

– Offentlig selskap 

– Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

– Annet 

 Angi arten av avtalen/kontrakten mellom det 

validerte foretaket og foretaket som gjennomfører 

gjennomsøkingen på foretakets vegne. 

 

5.2.  Hvilke metoder benyttes ved gjennomsøking av luftfrakt og luftpost? 

 Spesifiser, med opplysninger om utstyr som 

benyttes ved gjennomsøking av luftfrakt og 

luftpost (f.eks. produsent, type, 

programvareversjon, standard, serienummer osv.) 

for alle anvendte metoder. 

 

5.3.  Er utstyret eller metoden (f.eks. bombehunder) som benyttes, oppført på EUs, ECACs eller TSAs nyeste 

samsvarsliste? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, gi nærmere opplysninger.  

 Dersom NEI, gi nærmere opplysninger om 

godkjenning av utstyret og dato for godkjenning 

samt om det er i samsvar med EUs 

utstyrsstandarder. 
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5.4.  Brukes utstyret i samsvar med produsentens driftsmodell (CONOPS), og blir utstyret regelmessig 

kontrollert og vedlikeholdt? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv prosessen  

5.5.  Blir forsendelsens art tatt i betraktning under gjennomsøkingen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvordan det sikres at den 

valgte gjennomsøkingsmetoden iverksettes på en 

måte som gir rimelig sikkerhet for at ingen 

forbudte gjenstander er skjult i forsendelsen. 

 

5.6.  Er det innført en prosedyre for håndtering av alarmer som gjennomsøkingsutstyret avgir? (På noe utstyr 

(f.eks. røntgenutstyr) utløses alarmen av operatøren selv.) 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv prosedyren for håndtering av 

alarmer som i rimelig grad sikrer at ingen 

forbudte gjenstander er til stede. 

 

 Dersom NEI, beskriv hva som skjer med 

forsendelsen. 

 

5.7.  Er noen forsendelser unntatt fra sikkerhetsgjennomsøking? 

 JA eller NEI  

5.8.  Finnes det unntak som ikke er i samsvar med unionslisten? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

5.9.  Føres det kontroll med adgangen til gjennomsøkingsområdet for å sikre at bare autorisert og kvalifisert 

personell gis adgang? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  

5.10. Er det innført en ordning for kvalitetskontroll og/eller testing? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  

5.11. Konklusjon: Gjennomsøkes luftfrakt/luftpost ved bruk av et av tiltakene eller en av metodene angitt i 

nr. 6.2.1 i beslutning 2010/774/EU på en måte som gir rimelig sikkerhet for at den ikke inneholder forbudte 

gjenstander? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsaken  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 6 

Høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM) 

Mål: Forsendelser som har opprinnelse i eller blir omlastet på steder som Unionen har identifisert som 

høyrisikoområder, eller som ser ut til å ha blitt utsatt for vesentlige ulovlige inngrep, skal anses som høyrisikofrakt 
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eller høyrisikopost (HRCM). Slike forsendelser skal gjennomsøkes i tråd med særskilte instrukser. RA3-en skal ha 

innført en prosedyrer for å sikre at HRCM med bestemmelsessted i EU/EØS identifiseres og gjennomgår 

hensiktsmessige kontroller i henhold til Unionens regelverk. 

ACC3-et som mottar luftfrakt eller luftpost for transport fra RA3-en, har fullmakt til å underrette RA3-en om den 

nyeste informasjonen om høyrisikoområder. 

RA3-en skal iverksette de samme tiltakene uten hensyn til om det mottar høyrisikofrakt eller høyrisikopost fra et 

annet luftfartsselskap eller via andre transportmåter. 

Referanse: Nr. 6.7. 

Merknad: HRCM som er klarert for transport til EU/EØS, skal gis sikkerhetsstatus «SHR», som betyr at 

forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de kravene som stilles i 

forbindelse med høy risiko. 

6.1.  Vet personellet som har ansvar for å utføre sikkerhetskontroller, hvilken luftfrakt og luftpost som skal 

behandles som høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost (HRCM)? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  

6.2.  Har foretaket innført prosedyrer for å identifisere HRCM? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  

6.3.  Omfattes HRCM av gjennomsøkingsprosedyrer for HRCM i samsvar med Unionens regelverk? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi hvilke prosedyrer som benyttes  

6.4.  Utsteder foretaket etter gjennomsøking en erklæring om sikkerhetsstatus «SHR» i dokumentasjonen som 

følger forsendelsen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvordan sikkerhetsstatus 

utstedes og i hvilket dokument 

 

6.5.  Konklusjon: Har foretaket innført en prosedyre som er relevant og tilstrekkelig til å sikre at all HRCM er 

blitt korrekt håndtert før lasting? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsaken  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 7 

Beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost 

Mål: RA3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep fra det punktet sikkerhetsgjennomsøking eller 

annen sikkerhetskontroll er gjennomført, eller fra det punktet forsendelsene mottas etter at det er gjennomført 

gjennomsøking eller sikkerhetskontroll, og fram til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en annen RA3. 

Dersom tidligere sikret luftfrakt og luftpost ikke beskyttes senere, kan den ikke lastes eller overleveres til et ACC3 

eller en annen RA3 som sikret frakt eller post. 

Beskyttelsen kan oppnås med forskjellige midler, for eksempel fysiske (barrierer, avlåste rom osv.), menneskelige 

(patruljer, kvalifisert personell, osv.) og tekniske (videoovervåking, innbruddsalarmer osv.).  
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Sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS skal være atskilt fra luftfrakt og luftpost som ikke er 

sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

7.1.  Er det et annet foretak som sørger for beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost på vegne av det validerte 

foretaket? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA: 

 Angi foretakenes art, og gi nærmere opplysninger: 

– Privat selskap utfører gjennomsøking 

– Offentlig selskap 

– Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

– Annet 

 

7.2.  Er det innført sikkerhetskontroll og beskyttelse for å hindre ulovlige inngrep under gjennomsøkingen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA: 

 Angi hvilken eller hvilke former for beskyttelse 

som er innført: 

– Fysisk (gjerde, avsperring, bygning med solid 

konstruksjon osv.) 

– Menneskelig (patruljering osv.) 

– Teknologisk (videoovervåking, alarmanlegg 

osv.) 

 Og forklar hvordan de(n) er gjennomført. 

 

7.3.  Er den sikrede luftfrakten/luftposten tilgjengelig bare for autoriserte personer? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA: 

 Angi hvordan alle adgangspunkter (herunder 

dører og vinduer) til identifiserbar og sikret 

luftfrakt/luftpost kontrolleres. 

 

7.4.  Er det innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS som har 

gjennomgått sikkerhetskontroller, er beskyttet mot inngrep fra uvedkommende i tidsrommet fra 

forsendelsene ble sikret og fram til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en annen RA3? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvordan den beskyttes 

(fysisk, menneskelig, teknologisk osv.). 

 Angi også om bygningen har solid konstruksjon, 

og hvilke typer materialer som er brukt, om 

mulig. 

 

 Dersom NEI, angi årsakene.  

7.5.  Konklusjon: Er beskyttelsen av forsendelser tilstrekkelig robust til å forhindre ulovlige inngrep? 

 JA eller NEI  
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 Dersom NEI, angi årsaken  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 8 

Dokumentasjon 

Mål: En forsendelses sikkerhetsstatus skal angis i elektronisk format eller på papir i dokumentasjonen som 

følger forsendelsen, i form av et luftfraktbrev, et tilsvarende postdokument eller en særskilt erklæring. 

Sikkerhetsstatusen skal utstedes av RA3-en. 

Referanse: Nr. 6.3.2.6 bokstav d) og nr. 6.8.3.4. 

Merk: Følgende sikkerhetsstatuser kan angis: 

– «SPX», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly og postfly, eller 

– «SCO», som betyr at forsendelsen kan transporteres bare med fraktfly eller postfly, eller 

– «SHR», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly eller postfly i samsvar med krav 

som stilles i forbindelse med høy risiko. 

8.1.  Angir foretaket i følgedokumentasjonen (f.eks. luftfraktbrev) status for frakten og hvordan den er oppnådd? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, forklar  

8.2.  Konklusjon: Er dokumentasjonsprosessen tilstrekkelig til å sikre at frakt eller post leveres med nødvendig 

følgedokumentasjon som angir korrekt sikkerhetsstatus? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsaken  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i 

EU 

 

DEL 9 

Transport 

Mål: Luftfrakt og luftpost skal beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i tidsrommet fra 

den ble sikret, og fram til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en RA3. Dette omfatter beskyttelse under 

transport til luftfartøyet, til ACC3-et eller til en annen RA3. Dersom tidligere sikret luftfrakt og luftpost ikke 

beskyttes under transport, kan den ikke lastes eller overleveres til et ACC3 eller en annen RA3 som sikret frakt 

eller post. 

Under transport til et luftfartøy, et ACC3 eller en annen RA3 er RA3-en ansvarlig for å beskytte de sikrede 

forsendelsene. Dette omfatter tilfeller der transporten foretas av et annet foretak, for eksempel en speditør, på dens 

vegne. Dette omfatter ikke tilfeller der ansvaret for transport av forsendelsene ligger hos et ACC3 eller en annen 

RA3. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

9.1.  Hvordan overleveres luftfrakten/luftposten til et ACC3 / en annen RA3? 

a)  Det validerte foretakets egen transport?  

 JA eller NEI  
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b)  Transport fra en annen RA3 / et ACC3?  

JA eller NEI  

c)  Underleverandør som det validerte foretaket 

bruker? 

 

JA eller NEI  

9.2.  Er luftfrakten/luftposten pakket i forseglet emballasje? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan?  

9.3.  Blir kjøretøyet forseglet eller låst før transport? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan?  

9.4.  Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene og registreres 

numrene? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvordan?  

9.5.  Dersom det er relevant, undertegner vedkommende transportør transportørerklæringen? 

 JA eller NEI  

9.6.  Har personen som transporterer frakten, gjennomgått særskilt sikkerhetskontroll og sikkerhetsopplæring før 

vedkommende fikk fullmakt til å transportere sikret luftfrakt og/eller luftpost? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvilken form for 

sikkerhetskontroll (kontroll før ansettelse, 

vandelskontroll osv.) og hvilken type opplæring 

(sikkerhetsopplæring osv.). 

 

9.7.  Konklusjon: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende under 

transport? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 10 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert de ni tidligere delene av denne sjekklisten skal validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslå 

om kontrollen på stedet bekrefter at det er iverksatt sikkerhetskontroll i samsvar med målene i denne sjekklisten for 

luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS. 

To ulike tilfeller er mulig. Validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslår at foretaket 

a)  har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. Validereren skal gi det validerte foretaket originalen av 

valideringsrapporten og angi at foretaket er utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i en tredjestat som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU, 

b)  ikke har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. I så fall har foretaket ikke fullmakt til å levere sikret 

luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 eller en annen RA3. Foretaket skal motta 

en kopi av den utfylte sjekklisten der manglene er angitt.  
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Generelt må validereren av luftfartssikkerhet i EU avgjøre om frakt og post som håndteres av det validerte 

foretaket, behandles på en slik måte at den på det tidspunktet den leveres til et ACC3 eller en annen RA3, kan 

vurderes som sikker å fly til EU/EØS i samsvar med gjeldende regler i Unionen. 

Validereren av luftfartssikkerhet i EU må ta hensyn til at vurderingen bygger på en overordnet målbasert 

samsvarsmetode. 

10.1.  Generell konklusjon:  

 Vurdering (og underretning) 

 (Uthev det alternativet som gjelder) 

 Dersom det står «Bestått», anses foretaket å være 

utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i en 

tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i 

EU (RA3). 

Bestått / Ikke bestått 

 Dersom den samlede vurderingen er «Ikke bestått», angis nedenfor områdene der foretaket ikke oppnådde 

den påkrevde sikkerhetsstandarden eller har en særskilt sårbarhet. Det skal også angis hvilke justeringer 

som må gjøres for å oppnå den påkrevde standarden og dermed bestå. 

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

 Kommentarer fra foretaket  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket, navnet på kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Dato for besøk/intervju 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 _____________  

(*) EU-medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, 

Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Det forente kongerike. 

(**) Luftfrakt/luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU/EØS i denne sjekklisten for validering er det 

samme som luftfrakt/luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits.» 

2)  Følgende tillegg innsettes etter tillegg 6-C3: 

«TILLEGG 6-C4 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV KJENTE AVSENDERE I TREDJESTATER SOM ER VALIDERT FOR 

LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

Foretak i tredjestater har mulighet til å bli en del av et ACC3s (luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller 

luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) sikre forsyningskjede ved å søke om å bli utpekt til kjent 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/347 

 

avsender i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3). En KC3 er et foretak som håndterer frakt 

og er lokalisert i en tredjestat, og som er validert og godkjent som dette på grunnlag av en validering av 

luftfartssikkerheten i EU. 

En KC3 skal sikre at det er foretatt sikkerhetskontroll av forsendelser med bestemmelsessted i Unionen, og at 

forsendelsene har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til 

overlevering til et ACC3 eller en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU (RA3). 

Forutsetningene for å transportere luftfrakt eller luftpost til Unionen (EU) eller Island, Norge og Sveits er fastsatt i 

forordning (EU) nr. 185/2010, som endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 859/2011 og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1082/2012(*). 

Sjekklisten er det instrumentet som skal brukes av validereren av luftfartssikkerhet i EU for å vurdere 

sikkerhetsnivået som gjelder for luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS som transporteres av 

foretaket som søker om å bli utpekt til KC3, eller på dettes ansvar. Sjekklisten skal brukes bare i tilfellene angitt i 

nr. 6.8.4.1 bokstav b) i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010. I tilfellene angitt i nr. 6.8.4.1 bokstav a) i nevnte 

vedlegg skal validereren av luftfartssikkerhet i EU bruke sjekklisten for ACC3-er. 

Dersom validereren av luftfartssikkerhet i EU kommer fram til at foretaket har oppfylt målene i denne sjekklisten, 

skal en valideringsrapport overleveres til det validerte foretaket. Av denne valideringsrapporten skal det framgå at 

foretaket er utpekt til kjent avsender i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3). KC3-en skal 

kunne bruke rapporten i sine forretningsforbindelser med ACC3-er og RA3-er. Valideringsrapporten skal minst 

inneholde følgende: 

a)  Den utfylte sjekklisten (tillegg 6-C4 fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010) undertegnet av 

validereren av luftfartssikkerhet i EU og eventuelt med merknader fra det validerte foretaket. 

b)  Forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H3 fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010) undertegnet av det 

validerte foretaket. 

c)  En erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010) i forhold til 

det validerte foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets 

initialer på hver side skal være bevis for valideringsrapportens integritet. Valideringsrapporten skal være på 

engelsk. 

Grunnleggende standarder for de delene som ikke kan vurderes mot kravene i forordning (EU) nr. 185/2010, er 

standarder og anbefalt praksis (SARP) i vedlegg 17 til Konvensjon om internasjonal sivil luftfart og 

veiledningsmaterialet i ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 8973-Restricted). 

Dersom det framkommer av valideringen av luftfartssikkerhet i EU at foretaket ikke har oppfylt målene i denne 

sjekklisten, skal foretaket få en kopi av den utfylte sjekklisten, med en angivelse av manglene. 

Merknader til utfyllingen: 

1)  Alle deler av sjekklisten skal fylles ut. Dersom opplysninger ikke er tilgjengelig, skal dette forklares. 

2)  Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er oppfylt. 

DEL 1 

Organisasjon og ansvarsforhold 

1.1.  Valideringsdato(er) 

 Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 01.10.2012 til 02.10.2012 

 dd/mm/åååå  

1.2.  Dato for forrige validering, dersom det er relevant 

 dd/mm/åååå  

 Tidligere KC3-registreringsnummer dersom dette 

foreligger 
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 AEO-sertifikat / C-TPAT-status / annen 

sertifisering, dersom dette foreligger 

 

1.3. Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

 Navn  

 Selskap/organisasjon/myndighet  

 Entydig alfanumerisk identifikasjonskode (UAI)  

 E-postadresse  

 Telefonnummer – inkludert landkode  

1.4.  Foretakets navn 

 Navn  

 Foretaksnummer (f.eks. registreringsnummer i et 

handelsregister, om relevant) 

 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 Poststed  

 Postnummer  

 Delstat (dersom det er relevant)  

 Land  

 Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.5.  Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres) 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 Poststed  

 Postnummer  

 Delstat (dersom det er relevant)  

 Land  

 Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.6.  Virksomhetens art – typer frakt som håndteres 

 Av hvilken art er virksomheten – og av hvilken 

type er frakten som håndteres i søkerens lokaler? 

 

1.7.  Er søkeren ansvarlig for…? 

a)  Produksjon 

b)  Emballering 

c)  Lagring 

d)  Ekspedisjon 

e)  Annet, angi nærmere 

 

1.8.  Anslått antall ansatte på anlegget  

Antall  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/349 

 

1.9.  Navn og stillingsbetegnelse for person med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost i tredjestaten 

 Navn  

 Stillingsbetegnelse  

 E-postadresse  

 Telefonnummer – inkludert landkode  

DEL 2 

Organisasjon og ansvar for den kjente avsenderen i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU/EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroller. Frakt og 

post som leveres av en KC3 til et ACC3 eller en RA3, kan mottas som sikret frakt eller post bare dersom KC3-en 

gjennomfører en slik sikkerhetskontroll. Opplysninger om denne kontrollen finnes i de følgende delene av denne 

sjekklisten. 

KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at det utføres egnet sikkerhetskontroll av all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS, og at sikret frakt eller post beskyttes til den overleveres til et ACC3 eller en annen 

RA3. KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at det utføres egnet sikkerhetskontroll av all luftfrakt og 

luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, og at sikret frakt eller post beskyttes til den overleveres til et ACC3 

eller en annen RA3. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

2.1. Har foretaket utarbeidet et sikkerhetsprogram? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, gå direkte til nr. 2.5  

2.2.  Opplysninger om foretakets sikkerhetsprogram 

 Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

 Versjon  

 Er sikkerhetsprogrammet framlagt for og/eller 

godkjent av vedkommende myndighet i staten 

der foretaket er lokalisert? Dersom JA, beskriv 

framgangsmåten. 

 

2.3.  Omfatter sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad elementene nevnt i sjekklisten (del 4-11)? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene til dette  

2.4.  Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

2.5.  Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

gjennomgår en egnet sikkerhetskontroll før den overleveres til et ACC3 eller en RA3? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv prosessen  
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2.6.  Har foretaket innført et styringssystem (f.eks. virkemidler, instrukser osv.) for å sikre at den nødvendige 

sikkerhetskontrollen gjennomføres? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv styringssystemet og angi 

om det er godkjent, kontrollert eller stilt til 

rådighet av vedkommende myndighet eller et 

annet foretak. 

 

 Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer 

at sikkerhetskontrollen gjennomføres i samsvar 

med kravene. 

 

2.7.  Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet 

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfarts-

sikkerhet i EU 

 

DEL 3 

Identifiserbar luftfrakt/luftpost 

Mål: Å fastslå punktet (eller stedet) der frakt/post blir identifiserbar som luftfrakt/luftpost, dvs. når/hvor 

frakten/posten kan identifiseres som luftfrakt/luftpost. 

3.1.  Fastslå ved inspeksjon av produksjon, emballering, lagring, utvelgelse, ekspedisjon og andre relevante 

områder hvor og hvordan en forsendelse av luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS kan 

identifiseres som luftfrakt/luftpost. 

 Gi nærmere opplysninger  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

N.B. Det skal gis nærmere opplysninger om beskyttelse av identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep i del 6-9. 

DEL 4 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: For å sikre at den nødvendige sikkerhetskontrollen gjennomføres, skal KC3-en utpeke ansvarlig og kvalifisert 

personell til å arbeide innenfor sikring av luftfrakt eller luftpost. Personell med adgang til identifiserbar luftfrakt 

innehar alle de kvalifikasjoner som kreves for å utføre sine plikter og har fått hensiktsmessig opplæring. 

For å oppnå dette målet skal KC3-en ha innført prosedyrer for å sikre at alt personell (fast og midlertidig ansatte, 

vikarer, sjåfører osv.) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for 

sikkerhetskontroll, 

a)  har gjennomgått innledende og periodiske kontroller før ansettelse og/eller vandelskontroller som minst 

oppfyller kravene som stilles av de lokale myndigheter for de KC3-lokalene som valideres, og 

b)  har gjennomført innledende og periodisk sikkerhetsopplæring slik at de er klar over sitt sikkerhetsansvar i 

samsvar med de krav som stilles av de lokale myndigheter for de KC3-lokalene som valideres. 

Merknader: 

– En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell 

fortid der dette er tillatt i henhold til lovgivningen, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre 

sikkerhetskontroller og/eller gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-

vedlegg 17).  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/351 

 

– En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke 

ansettelsesforhold, utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at 

personen undertegner en erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene 

(iht. Unionens definisjon). 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

4.1. Er det innført en prosedyre som sikrer at alt personell med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost 

gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av vandelskontroll og kvalifikasjoner? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid 

kontrollen før ansettelse omfatter, og hvilket 

foretak som utfører kontrollen. 

 

4.2.  Omfatter prosedyren følgende elementer? 

 Vandelskontroll 

 Kontroll før ansettelse 

 Kontroll av strafferegisteret 

 Intervjuer 

 Annet (spesifiser) 

 Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som 

er ansvarlig for at oppgavene utføres, og eventuelt 

det tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

4.3.  Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med 

gjennomføringen av sikkerhetskontroll på stedet gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av 

bakgrunn og kvalifikasjoner? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid 

kontrollen før ansettelse omfatter, og hvilket 

foretak som utfører kontrollen. 

 

4.4.  Omfatter prosedyren følgende elementer? 

 Vandelskontroll 

 Kontroll før ansettelse 

 Kontroll av strafferegisteret 

 Intervjuer 

 Annet (spesifiser) 

 Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som 

er ansvarlig for at oppgavene utføres, og eventuelt 

det tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

4.5.  Får personell som har adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost opplæring før de gis adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og 

varighet 

 

4.6.  Får personellet nevnt i nr. 4.5 periodisk opplæring? 

 JA eller NEI  
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 Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og 

hvor ofte den gjentas 

 

4.7.  Konklusjon: Sikrer tiltakene for ansettelse og opplæring av personell at alt personell med adgang til 

identifiserbar luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS er ansatt og opplært i samsvar med en 

standard som er tilstrekkelig til at de er klar over sitt sikkerhetsansvar? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 5 

Fysisk sikkerhet 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted 

i EU/EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep. Dersom slik frakt eller post ikke 

beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket må vise hvordan anlegget eller lokalene beskyttes, og at det er innført relevante adgangskontroll-

prosedyrer. Det er avgjørende at områder der identifiserbar luftfrakt/luftpost behandles eller lagres, kontrolleres. 

Alle dører, vinduer og andre adgangspunkter som skal sikre luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, 

skal være sikret eller omfattet av adgangskontroll. 

Fysisk sikkerhet kan være, men er ikke begrenset til 

– fysiske hindringer, for eksempel gjerder eller avsperringer, 

– teknologi med bruk av alarmer og/eller videoovervåking, 

– personell, for eksempel egne ansatte som utfører overvåking. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

5.1.  Er alle adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt/luftpost omfattet av adgangskontroll, og er adgangen 

begrenset til autoriserte personer? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan blir adgangen kontrollert? 

Forklar og gi nærmere opplysninger. Flere svar er 

mulig. 

 Av sikkerhetspersonell 

 Av annet personell 

 Manuell kontroll dersom personer kan få adgang 

til området 

 Elektroniske adgangskontrollsystemer 

 Annet, angi nærmere 

 

 Dersom JA, hvordan sikres det at en person har 

adgangstillatelse til området? Forklar og gi nærmere 

opplysninger. Flere svar er mulig. 

– Bruk av selskapsidentifikasjonskort 

– Bruk av en annen type identifikasjonskort, for 

eksempel pass eller førerkort 

– Liste over godkjente personer som brukes av 

(sikkerhets)personell 

– Elektronisk adgangstillatelse, f. eks. ved bruk av 

brikke 
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– Utdeling av nøkler eller adgangskoder bare til 

godkjent personell 

– Annet, angi nærmere 

 

5.2.  Er alle adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt/luftpost sikret? Dette omfatter adgangspunkter som ikke er 

i bruk hele tiden, og punkter som vanligvis ikke brukes som adgangspunkter, for eksempel vinduer. 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan er disse punktene sikret? 

Forklar og gi nærmere opplysninger. Flere svar er 

mulig. 

– Sikkerhetspersonell som er til stede 

– Elektroniske adgangskontrollsystemer som gir 

adgang til én person om gangen 

– Avsperringer, f.eks. lemmer eller låser 

– Videoovervåking 

– Innbruddsalarm 

 

5.3.  Finnes det ytterligere tiltak for å bedre sikkerheten i lokalene generelt? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, forklar og beskriv disse 

 Gjerder og avsperringer 

 Videoovervåking 

 Innbruddsalarm 

 Overvåking og patruljering 

 Annet, angi nærmere 

 

5.4.  Har bygningen solid konstruksjon? 

 JA eller NEI  

5.5.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å hindre at uvedkommende får adgang til de delene av 

anlegget og lokalene der identifiserbar luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS behandles eller 

lagres? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i 

EU 

 

DEL 6 

Produksjon 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted 

i EU/EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep i produksjonsprosessen. Dersom slik 

frakt eller post ikke beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til produksjonsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med produksjonsprosessen. 

Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i produksjons-

prosessen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende 

eller ulovlige inngrep fra denne fasen.  
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Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS i løpet av produksjonsprosessen. 

6.1.  Blir adgang til produksjonsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, forklar hvordan adgangen 

kontrolleres og begrenses til autoriserte personer 

 

6.2.  Føres det tilsyn med produksjonsprosessen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med 

den 

 

6.3.  Er det innført kontroll for å hindre ulovlige inngrep i produksjonsfasen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  

6.4.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under produksjonen? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 7 

Emballering 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted 

i EU/EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep i emballeringsprosessen. Dersom 

slik frakt eller post ikke beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til emballeringsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med emballerings-

prosessen. Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i 

emballeringsprosessen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. Alle ferdigvarer skal kontrolleres før emballering. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS i løpet av emballeringsprosessen. 

7.1.  Blir adgang til emballeringsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, forklar hvordan adgangen 

kontrolleres og begrenses til autoriserte personer 

 

7.2.  Føres det tilsyn med emballeringsprosessen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med 

den 

 

7.3.  Er det innført kontroll for å hindre ulovlige inngrep i emballeringsfasen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  
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7.4.  Beskriv den ferdige ytre emballasjen: 

a)  Er den ferdige ytre emballasjen solid? 

 JA eller NEI  

 Gi nærmere opplysninger  

b)  Er den ferdige ytre emballasjen forseglet? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvilken prosess som brukes 

til å forsegle emballasjen, for eksempel ved hjelp 

av nummererte forseglinger, særlige stempler 

eller forseglingsteip osv. 

 

 Dersom NEI, beskriv hvilke tiltak som er truffet 

for å sikre at forsendelsen er intakt. 

 

7.5.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under emballeringen? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 8 

Lagring 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep under lagring. Dersom slik frakt eller 

post ikke beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til lagringsområdet kontrolleres. Dersom produktet blir identifiserbart som 

luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS under lagringen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å 

beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS i løpet av lagringsprosessen. 

8.1.  Blir adgang til lagringsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, forklar hvordan adgangen 

kontrolleres og begrenses til autoriserte personer 

 

8.2.  Blir ferdig og emballert luftfrakt/luftpost lagret på en sikker måte og kontrollert for ulovlige inngrep? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  

 Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at 

ferdig og emballert luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS beskyttes mot 

inngrep fra uvedkommende og ulovlige inngrep. 
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8.3.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under lagring? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 9 

Ekspedisjon 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted 

i EU/EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep i ekspedisjonsprosessen. Dersom slik 

frakt eller post ikke beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til ekspedisjonsområdet kontrolleres. Dersom produktet blir identifiserbart som 

luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i ekspedisjonsprosessen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak 

for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS i løpet av ekspedisjonsprosessen. 

9.1.  Blir adgang til ekspedisjonsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres 

og begrenses til autoriserte personer 

 

9.2.  Hvem har adgang til ekspedisjonsområdet? Flere svar er mulig. 

 Foretakets ansatte 

 Sjåfører 

 Besøkende 

 Underleverandører 

 Andre, angi nærmere 

 

9.3.  Føres det tilsyn med ekspedisjonsprosessen? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med 

den 

 

9.4.  Er det innført kontroll som hindrer ulovlige inngrep i ekspedisjonsområdet? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv  

9.5.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i ekspedisjonsprosessen? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i 

EU 
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DEL 10 

Forsendelser fra andre kilder 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at frakt eller post som ikke har sin opprinnelse hos KC3-en, ikke 

skal videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

En KC3 kan videresende forsendelser som ikke har sin opprinnelse hos KC3-en, til en RA3 eller et ACC3, forutsatt 

at 

a)  de holdes atskilt fra forsendelser som har sin opprinnelse hos avsenderen selv, og 

b)  opprinnelsesstedet er tydelig angitt på forsendelsen eller i følgedokumentasjonen. 

Alle slike forsendelser skal gjennomsøkes av en RA3 eller et ACC3 før de lastes om bord i et luftfartøy. 

10.1. Mottar foretaket forsendelser av frakt eller post som er beregnet på lufttransport, fra andre foretak? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan holdes disse forsendelsene 

atskilt fra selskapets egen frakt eller post, og 

hvordan identifiseres de for den sikkerhets-

godkjente fraktleverandøren/transportøren? 

 

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfarts-

sikkerhet i EU 

 

DEL 11 

Transport 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted 

i EU/EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep under transport. Dersom slik frakt 

eller post ikke beskyttes, kan den ikke mottas av et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Under transport er KC3-en ansvarlig for å beskytte sikrede forsendelser. Dette omfatter tilfeller der transporten 

foretas av et annet foretak, for eksempel en speditør, på dens vegne. Dette omfatter ikke tilfeller der ansvaret for 

transport av forsendelsene ligger hos et ACC3 eller en RA3. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS under transport. 

11.1.  Hvordan overleveres luftfrakten/luftposten til ACC3-et eller RA3-en? 

a)  Det validerte foretakets egen transport?  

 JA eller NEI  

b)  ACC3-ets/RA3-ens transport?  

 JA eller NEI  

c)  Underleverandør som det validerte foretaket 

bruker? 

 

 JA eller NEI  

11.2.  Er luftfrakten/luftposten pakket i forseglet emballasje? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan?  
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11.3.  Blir kjøretøyet forseglet eller låst før transport? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvordan?  

11.4.  Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene og registreres 

numrene? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvordan?  

11.5.  Dersom det er relevant, undertegner vedkommende transportør transportørerklæringen? 

 JA eller NEI  

11.6.  Har personen som transporterer frakten, gjennomgått særskilt sikkerhetskontroll og sikkerhetsopplæring før 

vedkommende fikk fullmakt til å transportere sikret luftfrakt og/eller luftpost? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, beskriv hvilken form for sikkerhets-

kontroll (kontroll før ansettelse, vandelskontroll 

osv.) og hvilken type opplæring (sikkerhets-

opplæring osv.) 

 

11.7.  Konklusjon: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende under 

transport? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, angi årsakene  

 Kommentarer fra foretaket  

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

DEL 12 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert de elleve tidligere delene av denne sjekklisten skal validereren av luftfartssikkerhet i EU 

fastslå om kontrollen på stedet bekrefter at det er iverksatt sikkerhetskontroll i samsvar med målene i denne 

sjekklisten for luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS. 

To ulike tilfeller er mulig. Validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslår at foretaket 

a)  har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. Validereren skal gi det validerte foretaket originalen av 

valideringsrapporten og angi at foretaket er utpekt til kjent avsender i en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU (KC3), 

b)  ikke har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. I så fall har foretaket ikke fullmakt til å levere 

luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 eller en annen RA3 uten at den blir 

gjennomsøkt av en godkjent part. Foretaket skal motta en kopi av den utfylte sjekklisten der manglene er angitt. 

Generelt må validereren av luftfartssikkerhet i EU avgjøre om frakt og post som håndteres av det validerte 

foretaket, behandles på en slik måte at den på det tidspunktet den leveres til et ACC3 eller en annen RA3, kan 

vurderes som sikker å fly til EU/EØS i samsvar med gjeldende regler i Unionen. 

Validereren av luftfartssikkerhet i EU må ta hensyn til at vurderingen bygger på en overordnet målbasert 

samsvarsmetode.  
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12.1.  Generell konklusjon:  

 Vurdering (og underretning) 

 (Uthev det alternativet som gjelder) 

 Dersom det står «Bestått», anses foretaket å være 

utpekt til kjent avsender i en tredjestat som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3). 

Bestått / Ikke bestått 

 Dersom den samlede vurderingen er «Ikke bestått», angis nedenfor områdene der foretaket ikke oppnådde 

den påkrevde sikkerhetsstandarden eller har en særskilt sårbarhet. Det skal også angis hvilke justeringer 

som må gjøres for å oppnå den påkrevde standarden og dermed bestå. 

 Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet 

i EU 

 

 Kommentarer fra foretaket  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket, navnet på kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Dato for besøk/intervju 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

(*) EUT L 324 av 22.11.2012, s. 25.» 

3)  Følgende tillegg innsettes etter tillegg 6-H1: 

«TILLEGG 6-H2 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — SIKKERHETSGODKJENT FRAKTLEVERANDØR I EN TREDJESTAT 

SOM ER VALIDERT FOR LUFTFARTSSIKKERHET I EU (RA3) 

På vegne av [navn på RA3] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU/EØS med hensyn 

til sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten. 

[RA3-ens navn] kan først utpekes til «sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU» (RA3), når en validerer av luftfartssikkerhet i EU som er oppført i Unionens database for 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere, har gjennomført en validering av luftfartssikkerhet i EU 

med resultatet «Bestått».  
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Dersom rapporten fastslår et tilfelle av manglende overholdelse av sikkerhetstiltakene den omhandler, kan dette 

medføre at en allerede innvilget utpeking av [RA3ens navn] som RA3 for de aktuelle lokalene tilbakekalles, noe 

som vil hindre [RA3-ens navn] i å levere sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 

eller en annen RA3. 

Rapporten er gyldig i fem år og vil derfor utløpe senest  ...........................................................................................  

På vegne av [RA3-ens navn] erklærer jeg følgende: 

a)  [RA3-ens navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke 

standardene som rapporten bekrefter. 

b)  Eventuelle endringer i [RA3-ens navn]s virksomhet som ikke krever fullstendig ny validering, vil bli angitt i 

originalrapporten ved at opplysningene tilføyes, samtidig som tidligere opplysninger fortsatt er synlige. Dette 

kan gjelde følgende endringer: 

1)  Det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles en annen enn den person som er navngitt i nr. 1.8 i tillegg 

6-C2 til forordning (EU) nr. 185/2010. 

2)  Alle andre endringer i lokaler eller prosedyrer som trolig kan få vesentlig innvirkning på sikkerheten. 

c)  [RA3-ens navn] vil underrette ACC3-et og RA3-ene som den leverer sikret luftfrakt og/eller luftpost til, dersom 

[RA3-ens navn] legger ned sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller 

kravene som valideres i denne rapporten. 

d)  [RA3-ens navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter er i samsvar med målene 

fastsatt i sjekklisten, og der det er relevant, gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å bli 

utpekt til RA3 dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste validering av [RA3-

ens navn]s virksomhet. 

På vegne av [RA3-ens navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæringen. 

Navn: 

Stilling i foretaket: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-H3 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — KJENT AVSENDER FRA EN TREDJESTAT SOM ER VALIDERT FOR 

LUFTFARTSSIKKERHET I EU (KC3) 

På vegne av [KC3-ens navn] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU/EØS(*) med 

hensyn til sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten(**). 

[KC3-ens navn] kan utpekes til «kjent avsender fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU» (RA3), 

først når en validerer av luftfartssikkerhet i EU som er oppført i Unionens database for sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandører og kjente avsendere, har gjennomført en validering av luftfartssikkerhet i EU med resultatet 

«Bestått». 

Dersom rapporten fastslår et tilfelle av manglende overholdelse av sikkerhetstiltakene den omhandler, kan dette 

medføre at en allerede innvilget utpeking av [KC3ens navn] som KC3 for de aktuelle lokalene tilbakekalles, noe 

som vil hindre [KC3-ens navn] i å levere sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 

eller en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). 

Rapporten er gyldig i fem år og vil derfor utløpe senest  .....................................................................................  

På vegne av [KC3-ens navn] erklærer jeg følgende: 

a)  [KC3-ens navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke 

standardene som rapporten bekrefter. 

b)  Eventuelle endringer i [KC3-ens navn]s virksomhet som ikke krever fullstendig ny validering, vil bli angitt i 

originalrapporten ved at opplysningene tilføyes, samtidig som tidligere opplysninger fortsatt er synlige. Dette 

kan gjelde følgende endringer: 

1)  Det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.9 i 

tillegg 6-C4 til forordning (EU) nr. 185/2010. 

2)  Alle andre endringer i lokaler eller prosedyrer som trolig kan få vesentlig innvirkning på sikkerheten.  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/361 

 

c)  [KC3-ens navn] vil underrette ACC3-et og RA3-ene som den leverer sikret luftfrakt og/eller luftpost til, dersom 

[KC3-ens navn] nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller 

kravene som valideres i denne rapporten. 

d)  [KC3-ens navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter er i samsvar med målene 

fastsatt i sjekklisten, og der det er relevant, gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å bli 

utpekt til KC3 dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste validering av [KC3-

ens navn]s virksomhet. 

På vegne av [KC3-ens navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæringen. 

Navn: 

Stilling i foretaket: 

Dato: 

Underskrift: 

 ____________  

(*) Lufthavner i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, 

Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, 

Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Det forente kongerike samt Island, Norge og 

Sveits.  

(**) Forordning (EU) nr. 185/2010 som endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 859/2011 og (EU) 

nr. 1082/2012.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 800/2013 

av 14. august 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Operatører og personell som deltar i driften av visse 

luftfartøyer, må oppfylle de relevante grunnleggende 

kravene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 skal 

operatører som deltar i ikke-kommersiell drift av 

komplekse motordrevne luftfartøyer, erklære at de har 

kvalifikasjoner og midler til å ivareta ansvaret forbundet 

med driften av disse luftfartøyene, med mindre noe 

annet er fastsatt i gjennomføringsreglene. 

3)  Kommisjonen bør, i samsvar med forordning (EF)  

nr. 216/2008, vedta nødvendige gjennomføringsregler 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 24.8.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 32. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

for å fastsette vilkårene for sikker drift av luftfartøyer. 

4)  Denne forordningen endrer kommisjonsforordning (EU) 

nr. 965/2012(2) og tar inn særlige forhold knyttet til 

ikke-kommersiell drift. 

5)  For å sikre en smidig overgang og et høyt 

sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Den europeiske union 

bør gjennomføringstiltakene avspeile det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, herunder beste praksis, samt 

vitenskapelig og teknisk utvikling innen luftfarten. Det 

bør derfor tas hensyn til de tekniske kravene og 

administrative framgangsmåtene som er vedtatt av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (heretter 

kalt «ICAO») og de felles luftfartsmyndighetene fram til 

30. juni 2009, og til eksisterende lovgivning vedrørende 

særlige nasjonale forhold. 

6)  Luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter må 

få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye rammereg-

lene. 

7)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå har utarbeidet et utkast 

til gjennomføringsregler og framlagt det for Kommi-

sjonen i form av en uttalelse, i samsvar med artikkel 19 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i for-

ordning (EF) nr. 216/2008.  

  

(2) EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1. 

2022/EØS/40/39 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/363 

 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 nr. 1 tilføyes ordene «og ikke-kommersiell 

drift med fly, helikoptre, ballonger og seilfly» etter 

«kommersiell lufttransport med fly og helikopter». 

2)  I artikkel 1 omnummereres nr. 3 til nr. 5, og nye nr. 3 og 4 

skal lyde:  

«3.  Denne forordningen fastsetter også nærmere regler 

for ikke-kommersiell drift samt vilkår og framgangsmåter 

for erklæringer fra og tilsyn med operatører som deltar i 

ikke-kommersiell drift med komplekse motordrevne 

luftfartøyer. 

4. Andre luftfartsoperasjoner, herunder operasjoner der 

et luftfartøy benyttes til spesialoppgaver eller -tjenester, 

skal fortsatt drives i samsvar med gjeldende nasjonal 

lovgivning fram til de tilhørende gjennomføringsreglene 

er vedtatt og får anvendelse.» 

3)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. «ytelsesbasert navigasjon (PBN)» område-

navigasjon basert på ytelseskrav til luftfartøyer som 

navigerer langs en ATS-rute, etter en instrumentinn-

flygingsprosedyre eller i et nærmere angitt luftrom.» 

b)  I andre ledd endres «V» til «VII». 

4)  I artikkel 5 nr. 2 første punktum utgår «CAT». 

5)  I artikkel 5 nr. 2 bokstav b) endres «fly og helikoptre» til 

«fly, helikoptre, ballonger og seilfly». 

6)  I artikkel 5 skal nye nr. 3, 4 og 5 lyde: 

«3.  Operatører av komplekse motordrevne fly og 

helikoptre som deltar i ikke-kommersiell drift, skal 

erklære at de har kvalifikasjoner og midler til å ivareta 

ansvaret forbundet med driften av luftfartøyet, og at de vil 

bruke luftfartøyet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg 

III og VI. 

4. Operatører av ikke-komplekse motordrevne fly og 

helikoptre samt ballonger og seilfly som deltar i ikke-

kommersiell drift, skal bruke luftfartøyet i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg VII. 

5. Som unntak fra nr. 1, 3 og 4 skal utdannings-

institusjoner som har sitt hovedforetak i en medlemsstat 

og er godkjent i samsvar med kommisjonsforordning (EU)  

nr. 290/2012(*), når de driver flygeopplæring til, i eller fra 

Unionen, bruke 

a)  komplekse motordrevne fly og helikoptre i samsvar 

med bestemmelsene i vedlegg VI, 

b)  ikke-komplekse motordrevne fly og helikoptre samt 

ballonger og seilfly i samsvar med bestemmelsene i 

vedlegg VII. 

_____________ 

(*) EUT L 100 av 5.4.2012, s. 1.» 

7)  I artikkel 6 skal nytt nr. 7 lyde: 

«7.  Som unntak fra SPA.PBN.100 PBN i vedlegg V får 

vilkårene i medlemsstatenes nasjonale lovgivning fortsatt 

anvendelse på ikke-kommersiell drift med ikke-komplekse 

motordrevne fly i et nærmere angitt luftrom, på ruter eller 

i henhold til prosedyrer der det er fastsatt spesifikasjoner 

for ytelsesbasert navigasjon (PBN), inntil de tilhørende 

gjennomføringsreglene er vedtatt og får anvendelse.» 

8)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Den eksisterende teksten blir nr. 1. 

b)  I bokstav a) endres «for fly» til «for kommersiell 

lufttransport med fly». 

c)  I bokstav b) endres «for helikoptre» til «for kom-

mersiell lufttransport med helikoptre». 

d)  Nytt nr. 2 skal lyde: 

«2.  Ikke-kommersiell drift med komplekse motor-

drevne fly og helikoptre skal fortsatt være i samsvar 

med gjeldende nasjonal lovgivning om flygetidsbe-

grensning, inntil de tilhørende gjennomføringsreglene 

er vedtatt og får anvendelse.»  
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9)  I artikkel 10 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene 

beslutte at de ikke vil anvende 

a)  bestemmelsene i vedlegg III på ikke-kommersiell drift 

med komplekse motordrevne fly og helikoptre før  

25. august 2016, og 

b)  bestemmelsene i vedlegg V, VI og VII på ikke-

kommersiell drift med fly, helikoptre, seilfly og 

ballonger før 25. august 2016.» 

10) I vedlegg I endres overskriften til «Definisjoner av termer 

som benyttes i vedlegg II–VII». Følgende nye definisjoner 

skal settes inn i alfabetisk rekkefølge, og de eksisterende 

definisjonene skal omnummereres i samsvar med dette: 

«11) «innflygingsprosedyre med vertikal veiledning 

(APV)» instrumentinnflyging der det drives 

veiledning lateralt og vertikalt, men som ikke 

oppfyller kravene som er fastsatt for presisjons-

innflyging og landing, med en beslutningshøyde 

(DH) på minst 250 fot og en rullebanesikt (RVR) på 

minst 600 meter.» 

«43) «ELA1-luftfartøy» følgende bemannede europeiske 

lette luftfartøyer: 

a)  Et fly med en største tillatte startmasse 

(MTOM) på høyst 1 200 kg som ikke er 

klassifisert som et komplekst motordrevet 

luftfartøy. 

b)  Et seilfly eller motordrevet seilfly med høyst 

1 200 kg MTOM. 

c)  En ballong konstruert med et løftegass- eller 

varmluftsvolum på høyst 3 400 m3 for varm-

luftsballonger, 1 050 m3 for gassballonger og 

300 m3 for forankrede gassballonger,» 

«44) «ELA2-luftfartøy» følgende bemannede europeiske 

lette luftfartøyer: 

a)  Et fly med en største tillatte startmasse 

(MTOM) på høyst 2 000 kg som ikke er 

klassifisert som et komplekst motordrevet 

luftfartøy. 

b)  Et seilfly eller motordrevet seilfly med høyst 

2 000 kg MTOM. 

c)  En ballong. 

d)  Et svært lett rotorluftfartøy med høyst 600 kg 

MTOM, med en enkel konstruksjon som er 

beregnet på å transportere høyst to personer og 

ikke drives med turbin- og/eller rakettmotorer; 

fartøyet er begrenset til VFR-drift på dagtid,» 

«126) «flyplass der værforholdene tillater landing» en 

egnet flyplass der værrapporter eller værvarsler, 

eller en kombinasjon av dem, tyder på at 

værforholdene på det forutsatte tidspunktet vil 

svare til eller være bedre enn flyplassens 

driftsmessige minstekriterier, og rapportene om 

rullebaneforholdene viser at en sikker landing vil 

være mulig,» 

11)  I vedlegg II, ARO.GEN.200 bokstav c), tilføyes «eller 

avgir erklæringer til» etter «sertifisert av». 

12) I vedlegg II, ARO.GEN.220 bokstav a), innsettes følgende 

nye punkter, og de øvrige punktene omnummereres i 

samsvar med dette: 

«5.  erklæringsprosesser og løpende tilsyn med organi-

sasjoner som har avgitt erklæring,» 

«8.  tilsyn med ikke-kommersielle operatørers drift av 

ikke-komplekse motordrevne luftfartøyer,» 

13) I vedlegg II, ARO.GEN.220 bokstav b), tilføyes «og 

erklæringer den har mottatt» til slutt i punktet. 

14) I vedlegg II skal ARO.GEN.300 bokstav a) lyde: 

«a)  Vedkommende myndighet skal kontrollere 

1)  at krav gjeldende for organisasjoner er oppfylt 

før det utstedes et organisasjonssertifikat eller en 

godkjenning, alt etter hva som er relevant,  
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2)  at organisasjoner den har sertifisert eller har 

mottatt en erklæring fra, fortsatt oppfyller 

gjeldende krav, 

3)  at ikke-kommersielle operatører av ikke-

komplekse motordrevne luftfartøyer fortsatt 

oppfyller gjeldende krav, og 

4)   at hensiktsmessige sikkerhetstiltak, pålagt av 

vedkommende myndighet som fastlagt i 

ARA.GEN.135 bokstav c) og d), gjennomføres.» 

15) I vedlegg II, ARO.GEN.305, blir bokstav d) og e) 

henholdsvis bokstav e) og f), og ny bokstav d) skal lyde: 

«d)  For organisasjoner som avgir erklæring om sin 

virksomhet til vedkommende myndighet, skal det, 

når tilsynsprogrammet utarbeides, tas hensyn til 

organisasjonens egenart, virksomhetens kompleksitet 

og resultatene fra tidligere tilsyn, og tilsynet skal 

bygge på en risikovurdering. Det skal omfatte 

revisjoner og inspeksjoner, herunder inspeksjoner på 

bakken og uanmeldte inspeksjoner, alt etter hva som 

er relevant.» 

16)  I vedlegg II skal nytt ARO.GEN.345 etter ARO.GEN.330 

lyde: 

«ARO.GEN.345 Erklæring — organisasjoner 

a)  Etter å ha mottatt erklæring fra en organisasjon som 

driver eller har til hensikt å drive virksomhet som 

krever erklæring, skal vedkommende myndighet 

kontrollere at erklæringen inneholder alle 

opplysninger som kreves i henhold til del-ORO, og 

skal gi organisasjonen bekreftelse på at erklæringen er 

mottatt. 

b)  Dersom erklæringen ikke inneholder opplysningene 

som kreves, eller inneholder opplysninger som tyder 

på manglende samsvar med gjeldende krav, skal 

vedkommende myndighet gi organisasjonen melding 

om det manglende samsvaret og be om ytterligere 

opplysninger. Om nødvendig skal vedkommende 

myndighet gjennomføre en inspeksjon av organi-

sasjonen. Dersom det manglende samsvaret bekreftes, 

skal vedkommende myndighet treffe tiltak som 

fastsatt i ARO.GEN.350.» 

17)  I vedlegg II, ARO.GEN.350 bokstav b) og c), tilføyes 

ordene «eller av innholdet i en erklæring» etter 

«sertifikat». 

18)  I vedlegg II, ARO.GEN.350 bokstav e), tilføyes ordene 

«eller avgir erklæring om sin virksomhet til» etter 

«sertifisert av». 

19)  I vedlegg II skal ARO.OPS.200 bokstav b) lyde: 

«b)  Når vedkommende myndighet har forvisset seg om 

at operatøren oppfyller gjeldende krav, skal den 

utstede eller endre godkjenningen. Godkjenningen 

skal være angitt i 

1)  driftsspesifikasjonene som fastsatt i tillegg II, for 

kommersiell lufttransport, eller 

2)  listen over særskilte godkjenninger som fastsatt i 

tillegg V, for ikke-kommersiell drift.» 

20)  I vedlegg II tilføyes et nytt tillegg V med overskriften 

«Liste over særskilte godkjenninger» som fastsatt i 

vedlegg I til denne forordningen. 

21)  I vedlegg III, ORO.GEN.005, tilføyes ordene «eller ikke-

kommersiell drift med komplekse motordrevne 

luftfartøyer» til slutt i punktet. 

22)  I vedlegg III, ORO.GEN.105, tilføyes ordene «eller 

erklæring» etter «sertifisering». 

23)  I vedlegg III, ORO.GEN.110 bokstav a) og c), tilføyes 

ordene «eller erklæring» etter «sertifikat». 

24)  I vedlegg III, ORO.GEN.120, skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  En operatør som er pålagt å avgi erklæring om sin 

virksomhet, skal oversende en liste til vedkommende 

myndighet over de alternative samsvarskriteriene den 

benytter til å fastslå samsvar med forordning (EF)  

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler.» 

25)  I vedlegg III, ORO.GEN.140 bokstav a), tilføyes ordene 

«eller erklæring» etter «sertifisering».  
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26)  I vedlegg III skal ORO.AOC.125 lyde: 

«a)  En innehaver av et AOC kan drive ikke-kommersiell 

transport med et luftfartøy som ellers benyttes til 

kommersiell lufttransport, som oppført i driftsspesifi-

kasjonene i dets AOC, forutsatt at operatøren 

1)  gir en nærmere beskrivelse av denne transporten 

i driftshåndboken, herunder 

i) angivelse av gjeldende krav, 

ii) tydelig angivelse av eventuelle forskjeller 

mellom driftsprosedyrene for kommersiell og 

ikke-kommersiell drift, 

iii) en metode til å sikre at alt personell som deltar i 

driften, er fullt ut kjent med tilhørende 

prosedyrer, 

2)  framlegger de angitte forskjellene mellom 

driftsprosedyrene nevnt i bokstav a) punkt 1 ii) 

for vedkommende myndighet til forhåndsgod-

kjenning. 

b)  En AOC-innehaver som driver transport som nevnt i 

bokstav a), behøver ikke framlegge en erklæring i 

samsvar med denne delen.» 

27)  I vedlegg III, etter ORO.AOC.150, skal nytt kapittel DEC 

lyde: 

«KAPITTEL DEC 

ERKLÆRING 

ORO.DEC.100 Erklæring 

 En ikke-kommersiell operatør av et komplekst motor-

drevet luftfartøy skal 

a)  før driften begynner, gi vedkommende myndighet alle 

relevante opplysninger på skjemaet i tillegg I til dette 

vedlegget, 

b)  oversende en liste til vedkommende myndighet over 

de alternative samsvarskriteriene som benyttes, 

c)  sikre fortsatt samsvar med gjeldende krav, og med 

opplysningene i erklæringen, 

d)  umiddelbart melde fra til vedkommende myndighet 

om alle endringer i erklæringen eller i sam-

svarskriteriene den benytter, ved å framlegge en 

endret erklæring på skjemaet i tillegg I til dette 

vedlegget, og 

e)  melde fra til vedkommende myndighet når den 

innstiller driften.» 

28)  I vedlegg III skal ORO.MLR.100 bokstav b) lyde: 

«b)  Driftshåndbokens innhold skal gjenspeile kravene i 

dette vedlegget, vedlegg IV (del-CAT), vedlegg V 

(del-SPA) og vedlegg VI (del-NCC), alt etter hva 

som er relevant, og skal ikke være i strid med 

vilkårene nedfelt i driftsspesifikasjonene i god-

kjenningssertifikatet for luftfartsselskaper (AOC) 

eller i erklæringen og den tilhørende listen over 

særskilte godkjenninger, alt etter hva som er 

relevant.» 

29)  I vedlegg III skal ORO.MLR.101 ha følgende overskrift: 

«Driftshåndbok — struktur for kommersiell lufttransport» 

30)  I vedlegg III skal ORO.MLR.115 bokstav a) lyde: 

«a)  Følgende dokumentasjon skal oppbevares i minst to 

år: 

1)  For CAT-operatører, dokumentasjon over den 

virksomheten som er nevnt i ORO.GEN.200. 

2)  For ikke-kommersiell drift med komplekse 

motordrevne luftfartøyer, en kopi av operatørens 

erklæring, nærmere opplysninger om god-

kjenninger som innehas, og driftshåndbok.» 

31)  I vedlegg III skal ORO.FC.005 lyde: 

«I dette kapittelet fastsettes de kravene som operatøren 

skal oppfylle med hensyn til flygebesetningens opplæring, 

erfaring og kvalifikasjoner; dette omfatter følgende: 

a)  Avsnitt 1, der det er oppført felles krav som gjelder 

både for ikke-kommersiell drift av komplekse motor-

drevne luftfartøyer og for kommersiell lufttransport.  
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b)  Avsnitt 2, der det er oppført tilleggskrav som gjelder 

for kommersiell lufttransport.» 

32)  I vedlegg III, etter ORO.FC.005, tilføyes et nytt avsnitt 

med overskriften «Avsnitt 1 — Felles krav». 

33)  [Denne endringen berører ikke den norske språkver-

sjonen.] 

34)  I vedlegg III, ORO.FC.145, skal bokstav c) lyde: «For 

kommersiell lufttransport skal opplærings- og kontroll-

programmer, herunder studieplaner og bruk av 

individuelle opplæringsinnretninger for flysimulering 

(FSTD), godkjennes av vedkommende myndighet.» 

35)  I vedlegg III, etter ORO.FC.145, tilføyes et nytt avsnitt 

med overskriften «Avsnitt 2 — Tilleggskrav for 

kommersiell lufttransport». 

36)  I vedlegg III skal ORO.CC.005 lyde: 

«I dette kapittelet fastsettes de kravene som skal oppfylles 

av en operatør som bruker et luftfartøy med kabinbe-

setning; disse omfatter følgende: 

a)  Avsnitt 1, der det er oppført felles krav som gjelder for 

all virksomhet. 

b)  Avsnitt 2, der det er oppført tilleggskrav som gjelder 

bare for kommersiell lufttransport.» 

37)  I vedlegg III kapittel CC avsnitt 1 skal overskriften lyde: 

«Felles krav» 

38)  I vedlegg III tilføyes et nytt tillegg med overskriften 

«Erklæring», som fastsatt i vedlegg II til denne forord-

ningen. 

39)  I vedlegg V skal SPA.GEN.100 lyde: 

«a)  Vedkommende myndighet for utstedelse av en 

særskilt godkjenning er 

1)  for en operatør av kommersiell lufttransport, 

myndigheten i medlemsstaten der operatøren har 

sitt hovedforetak, 

2)  for en ikke-kommersiell operatør, myndigheten i 

staten der operatøren er etablert eller bosatt. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) punkt 2) får gjeldende krav 

i henhold til dette vedlegget for godkjenning av 

følgende operasjoner ikke anvendelse for en ikke-

kommersiell operatør som bruker luftfartøyer 

registrert i en tredjestat, dersom slike godkjenninger 

utstedes av en registreringsstat som er en tredjestat: 

1)  Ytelsesbasert navigasjon (PBN). 

2)  Minstespesifikasjoner for navigasjonsytelse 

(MNPS). 

3)  Luftrom med redusert minste vertikalatskillelse 

(RVSM).» 

40)  I vedlegg V skal SPA.GEN.110 lyde: 

«Omfanget av den virksomheten som en operatør er 

godkjent til å drive, skal dokumenteres og spesifiseres 

a)  for operatører med godkjenningssertifikat for luftfarts-

selskap (AOC), i driftsspesifikasjonene for AOC, 

b)  for alle andre operatører, i listen over særskilte 

godkjenninger.» 

41)  I vedlegg V, SPA.DG.100, tilføyes ordene «vedlegg VI 

(del-NCC) og vedlegg VII (del-NCO)» etter «vedlegg IV 

(del-CAT)». 

42)  Nytt vedlegg VI (del-NCC) og vedlegg VII (del-NCO) 

tilføyes som angitt i henholdsvis vedlegg III og vedlegg 

IV til denne forordningen. 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 25. august 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG I 

«Tillegg V 

Liste over særskilte godkjenninger 

Ikke-kommersiell drift 

(med forbehold for de vilkårene som er angitt i godkjenningen og gjengitt i driftshåndboken eller flyets håndbok) 

Utstedende myndighet(1): 

Liste over særskilte godkjenninger nr.(2): 

Operatørens navn: 

Dato(3): 

Underskrift: 

Luftfartøymodell og registreringsmerker(4): 

Typer av spesialtransport (SPO), dersom det er relevant: 

 (5)  ............................  

Særskilte godkjenninger(6): Spesifikasjon(7) Merknader 

   

…   

…   

…   

…   

(1) Sett inn navn og kontaktopplysninger. 

(2) Sett inn relevant nummer. 

(3) Utstedelsesdato for særskilte godkjenninger (dd-mm-åååå) og underskrift – vedkommende myndighets representant. 

(4) Sett inn betegnelse i henhold til CAST (Commercial Aviation Safety Team) / ICAO for luftfartøyets fabrikat, modell og serie, eller 

referanseserie, dersom en serie er angitt (f.eks. Boeing-737-3K2 eller Boeing-777-232). CAST/ICAO-taksonomien er å finne på: 

http://www.intlaviationstandards.org/. Registreringsmerkene bør stå oppført enten i listen over særskilte godkjenninger eller i 

driftshåndboken. I sistnevnte tilfelle skal det i listen over særskilte godkjenninger vises til motsvarende side i driftshåndboken. 

(5) Angi type virksomhet, f.eks. landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, overvåking og patruljering, eller reklameflyging. 

(6) Før opp godkjent virksomhet i denne kolonnen, f. eks. farlig gods, LVO, RVSM, RNP, MNPS. 

(7) Før opp de lempeligste kriteriene for hver godkjenning, f.eks. beslutningshøyde og RVR-minsteverdier for CAT II. 

EASA-skjema 140 utgave 1.» 
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VEDLEGG II 

«Tillegg 

ERKLÆRING 

i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner 

Operatør 

Navn: 

Stedet der operatøren er etablert eller bosatt, og stedet operasjonene ledes fra: 

Ansvarlig leders navn og kontaktopplysninger: 

Drift av luftfartøy 

Dato for driftsstart / dato da endringen får anvendelse: 

Type(r) drift: 

Del-NCC: (angi om det er passasjerer og/eller frakt) 

Type(r) luftfartøy, registrering(er) og hovedbase: 

Nærmere opplysning om godkjenninger som innehas (liste over særskilte godkjenninger vedlegges erklæringen 

dersom det er relevant) 

Liste over alternative samsvarskriterier, med henvisning til de akseptable samsvarskriteriene de erstatter (vedlegges 

erklæringen) 

Erklæringer 

Dokumentasjonen vedrørende ledelsessystemet, herunder driftshåndboken, avspeiler gjeldende krav i del-ORO, 

del-NCC og del-SPA. 

Alle flygninger vil bli gjennomført i samsvar med de prosedyrene og instruksene som er angitt i driftshåndboken. 

Alle luftfartøyer i bruk har gyldig luftdyktighetsbevis og er i samsvar med kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2042/2003. 

Alle medlemmer av flygebesetningen og kabinbesetningen, alt etter hva som er relevant, har opplæring i samsvar 

med gjeldende krav. 

(Dersom det er relevant) 

Operatøren har gjennomført og godtgjort samsvar med en offisielt anerkjent industristandard. 

Henvisning til standarden: 

Sertifiseringsorgan: 

Dato for siste samsvarskontroll: 

Eventuell driftsendring av betydning for opplysningene i erklæringen vil bli meldt til vedkommende myndighet. 

Operatøren bekrefter at opplysningene i erklæringen er riktige. 

Dato samt ansvarlig leders navn og underskrift» 
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG VI 

IKKE-KOMMERSIELL LUFTFARTSOPERASJONER MED KOMPLEKSE MOTORDREVNE 

LUFTFARTØYER 

[DEL-NCC] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

NCC.GEN.100 Vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet er den myndigheten som er utpekt av medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak 

eller er bosatt. 

NCC.GEN.105 Besetningens ansvar 

a)  Besetningsmedlemmet har ansvar for en korrekt utførelse av sine oppgaver som 

1)  er knyttet til luftfartøyets sikkerhet og sikkerheten for dem som er om bord, og 

2)  er angitt i instrukser og prosedyrer i driftshåndboken. 

b)  Under de kritiske fasene av en flygning, eller når fartøysjefen mener det er nødvendig av hensyn til sikkerheten, 

skal besetningsmedlemmet sitte på sin plass og ikke gjøre annet enn det som kreves av hensyn til luftfartøyets 

driftssikkerhet. 

c)  Under flygingen skal et flygebesetningsmedlem ha sikkerhetsbeltet fastspent når han/hun sitter på sin plass. 

d)  Under flygingen skal til enhver tid minst ett kvalifisert flygebesetningsmedlem sitte ved luftfartøyets 

betjeningsinnretninger.  

e)  Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy 

1)  dersom vedkommende vet eller antar at han/hun lider av tretthet som omhandlet i punkt 7.f i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 216/2008, eller på annen måte føler seg uopplagt i en slik grad at flygingen kan settes i fare, 

eller  

2)  når vedkommende er under påvirkning av psykotrofe stoffer eller alkohol, eller av andre grunner som nevnt i 

punkt 7.g i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

f)  Et besetningsmedlem som utfører oppgaver for mer enn én operatør, skal 

1)  føre sin egen oversikt over flyge- og tjenestetid og hviletid som nevnt i vedlegg III (del-ORO) kapittel FTL til 

forordning (EU) nr. 965/2012, og 

2)  gi hver operatør de opplysningene som er nødvendige for å planlegge aktiviteter i samsvar med gjeldende FTL-

krav. 

g)  Besetningsmedlemmet skal melde fra til fartøysjefen om 

1)  enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan innvirke på fartøyets 

luftdyktighet eller driftssikkerhet, herunder nødsystemene, og 

2)  enhver hendelse som har satt, eller kunne ha satt, flysikkerheten i fare. 

NCC.GEN.106 Fartøysjefens ansvar og myndighet 

a)  Fartøysjefen har ansvar for 

1)  luftfartøyets sikkerhet samt sikkerheten til alle besetningsmedlemmer, passasjerer og frakt som er om bord når 

luftfartøyet er i drift, som nevnt i punkt 1.c i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, 

2)  å innlede, fortsette, avslutte eller omdirigere en flygning av hensyn til sikkerheten,  
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3)  å sikre at alle instrukser, driftsprosedyrer og sjekklister blir fulgt i samsvar med driftshåndboken og som nevnt i 

punkt 1.b i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, 

4)  å begynne en flygning først når han/hun har forsikret seg om at alle driftsmessige begrensninger som nevnt i 

punkt 2.a.3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 er overholdt, slik at 

i) luftfartøyet er luftdyktig, 

ii) luftfartøyet er behørig registrert, 

iii) de instrumentene og det utstyret som kreves for å kunne gjennomføre flygningen, er installert i 

luftfartøyet og er operative, med mindre drift med utstyr som ikke er operativt, er tillatt i henhold til 

minsteutstyrslisten (MEL) eller et tilsvarende dokument som fastsatt i NCC.IDE.A.105 eller 

NCC.IDE.H.105, 

iv) luftfartøyets masse og tyngdepunkt er slik at flygingen kan utføres innenfor de grensene som er fastsatt i 

luftdyktighetsdokumentasjonen, 

v) all kabinbagasje, bagasje i lasterommet og frakt er korrekt lastet og sikret, 

vi) luftfartøyets driftsmessige begrensninger som angitt i luftfartøyets flygehåndbok (AFM) ikke overskrides 

på noe tidspunkt under flygingen, 

vii) hvert medlem av flygebesetningen har gyldig sertifikat i samsvar med forordning (EU) nr. 1178/2011, og 

viii) flygebesetningsmedlemmene har nødvendige rettigheter og oppfyller kravene til kompetanse og aktuell 

erfaring, 

5)  ikke å begynne en flygning dersom et flygebesetningsmedlem er ute av stand til å utføre sine oppgaver, for 

eksempel på grunn av skade, sykdom, tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, 

6)  ikke å fortsette flygingen forbi nærmeste flyplass eller operasjonssted med værforhold som tillater landing, når 

et medlem av flygebesetningen har vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver, for eksempel på grunn av 

tretthet, sykdom eller oksygenmangel, 

7)  å treffe beslutning om å godta flyet med funksjonsfeil i samsvar med listen over godtatte konfigurasjonsavvik 

(CDL) eller minsteutstyrslisten (MEL), 

8)  å registrere bruksdata og alle kjente eller antatte feil i luftfartøyet når en flygning eller en serie flygninger er 

avsluttet, i luftfartøyets tekniske loggbok eller reisedagbok, og 

9)  å sikre at ferdsskriverne 

i) ikke er deaktivert eller avskrudd under flyging, og 

ii) dersom det skjer en ulykke eller en rapporteringspliktig hendelse, 

a)  ikke bevisst slettes, 

b)  deaktiveres umiddelbart etter at flygingen er over, og 

c)  kun reaktiveres med samtykke fra myndigheten som foretar etterforskning. 

b)  Fartøysjefen har myndighet til å nekte å ta med, eller til å sette av, enhver person, bagasje eller frakt som kan 

utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for luftfartøyet eller for dem som er om bord. 

c)  Fartøysjefen skal snarest mulig rapportere til den relevante enheten for lufttrafikktjenester (ATS) om farlige vær- 

eller flygeforhold som kan sette andre luftfartøyers sikkerhet i fare. 

d)  Uten hensyn til bestemmelsen i bokstav a) punkt 6 kan fartøysjefen på en flygning med flere besetningsmedlemmer 

fortsette flygingen forbi nærmeste flyplass med værforhold som tillater landing, dersom det finnes tilfredsstillende 

prosedyrer som minsker risikoen.  
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e)  Fartøysjefen skal, i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe alle tiltak han/hun mener 

er nødvendige, forholdene tatt i betraktning, i samsvar med punkt 7.d i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

I slike tilfeller kan han/hun avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder av hensyn til sikkerheten. 

f)  Fartøysjefen skal umiddelbart rapportere en ulovlig handling til vedkommende myndighet og underrette den utpekte 

lokale myndigheten. 

g)  Fartøysjefen skal snarest mulig gi nærmeste relevante myndighet melding om en eventuell ulykke der luftfartøyet 

er involvert, og som fører til alvorlig personskade eller dødsfall, eller til betydelig skade på luftfartøy eller 

eiendom. 

NCC.GEN.110 Overholdelse av lover, forskrifter og prosedyrer 

a)  Fartøysjefen skal overholde lover, forskrifter og prosedyrer i statene der operasjonene utføres. 

b)  Fartøysjefen skal være kjent med de lovene, forskriftene og prosedyrene som er relevante for vedkommendes 

oppgaver og gjelder for områdene som skal overflys, flyplassene eller operasjonsstedene som skal benyttes, og de 

tilhørende flysikringsanleggene som nevnt i punkt 1.a i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

NCC.GEN.115 Felles språk 

Operatøren skal sørge for at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk. 

NCC.GEN.120 Taksing av fly 

Operatøren skal sikre at et fly takses i trafikkområdet på en flyplass bare dersom den som sitter ved betjenings-

innretningene, 

a)  er en behørig kvalifisert flyger eller 

b)  er utpekt av operatøren og 

1)  er opplært til å takse flyet, 

2)  er opplært til å bruke radiotelefoni dersom radiokommunikasjon er påkrevd, 

3)  har mottatt instruksjon om flyplassens utforming, ruter, skilt, merking, lys, signaler og instrukser fra 

flygekontrolltjenesten (ATC), fraseologi og prosedyrer, og 

4)   kan overholde de driftsstandardene som gjelder for sikker forflytning av flyet på flyplassen. 

NCC.GEN.125 Innkopling av rotor — helikoptre 

En helikopterrotor skal bare slås på med sikte på flyging med en kvalifisert flyger ved betjeningsinnretningene. 

NCC.GEN.130 Bærbare elektroniske innretninger 

Operatøren skal ikke tillate at noen om bord bruker en bærbar elektronisk innretning (PED) som kan virke negativt inn 

på ytelsen til luftfartøyets systemer og utstyr. 

NCC.GEN.135 Informasjon om nød- og overlevingsutstyr om bord 

Operatøren skal til enhver tid ha tilgjengelig lister over nød- og overlevingsutstyr om bord som umiddelbart kan 

oversendes til redningssentralene (RCC). 

NCC.GEN.140 Dokumenter, håndbøker og informasjon som skal finnes om bord 

a)  Følgende dokumenter, håndbøker og informasjon skal finnes om bord på hver flygning, i original eller som kopi, 

med mindre annet er angitt: 

1) Flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokument(er). 

2) Registreringsbevis i original. 

3) Luftdyktighetsbevis (CofA) i original. 
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4) Støysertifikat. 

5) Erklæring som angitt i vedlegg III (del-ORO), ORO.DEC.100, til forordning (EU) nr. 965/2012. 

6) Liste over særskilte godkjenninger, dersom det er relevant. 

7) Luftfartøyets radiolisens, dersom det er relevant. 

8) Ansvarsforsikringsbevis(er). 

9) Reisedagbok eller tilsvarende for luftfartøyet. 

10) Nærmere opplysninger om levert ATS-reiseplan, dersom det er relevant. 

11) Oppdaterte og egnede luftfartskart for den foreslåtte flygeruten og alle ruter det er rimelig å forvente at 

flygingen kan omdirigeres til. 

12) Opplysninger om prosedyrer og visuelle signaler brukt av avskjærende luftfartøy og luftfartøy som avskjæres. 

13) Opplysning om søk- og redningstjenester i området der den planlagte flygingen skal finne sted. 

14) Aktuelle deler av driftshåndboken som er relevante for besetningsmedlemmenes oppgaver, og som skal være 

lett tilgjengelige for besetningsmedlemmene. 

15) MEL eller CDL. 

16) Relevante meldinger til flygere (NOTAM) og AIS-orienteringsdokumenter. 

17) Relevante meteorologiske opplysninger. 

18) Frakt- og/eller passasjerlister, dersom det er relevant. 

19) Annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen, eller som kreves av statene som berøres av 

flygingen. 

b)  Ved tap eller tyveri av dokumenter angitt i bokstav a) punkt 2–8 kan flygingen fortsette til den når fram til 

bestemmelsesstedet eller et sted der erstatningsdokumenter kan skaffes til veie. 

NCC.GEN.145 Oppbevaring, framlegging og bruk av ferdsskriverregistreringer 

a)  Etter en ulykke eller en rapporteringspliktig hendelse skal operatøren av et luftfartøy oppbevare de originale 

registrerte dataene i 60 dager, med mindre myndigheten som foretar etterforskning, bestemmer noe annet. 

b)  Operatøren skal gjennomføre driftskontroller og evalueringer av registreringer fra ferdsskriver (FDR – flight data 

recorder), taleregistrator (CVR – cockpit voice recorder) og datalinje for å sikre utstyrets fortsatte 

funksjonsdyktighet. 

c)  Operatøren skal oppbevare registreringene i ferdsskriverens driftstid i henhold til kravene i NCC.IDE.A.165 eller 

NCC.IDE.H.165, men i forbindelse med prøving og vedlikehold av ferdsskriveren kan inntil én time av det eldste 

registrerte materialet på prøvingstidspunktet slettes. 

d)  Operatøren skal oppbevare og holde ved like dokumentasjon med nødvendige opplysninger for å kunne konvertere 

rådata fra ferdsskriveren til parametrer uttrykt i tekniske enheter. 

e)  Operatøren skal stille til rådighet alle ferdsskriverregistreringer som er oppbevart, dersom vedkommende 

myndighet bestemmer det. 

f)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010 

1)  skal CVR-registreringer ikke benyttes til andre formål enn til etterforskning av en ulykke eller en 

rapporteringspliktig hendelse uten samtykke fra alle berørte besetningsmedlemmer og alt berørt 

vedlikeholdspersonell, og 

2)  skal FDR-registreringer eller datalinjeregistreringer ikke benyttes til andre formål enn til etterforskning av en 

ulykke eller rapporteringspliktig hendelse, med mindre slike registreringer 

i) utelukkende benyttes av operatøren til formål knyttet til luftdyktighet eller vedlikehold, 
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ii) anonymiseres, eller 

iii) offentliggjøres etter sikre framgangsmåter. 

NCC.GEN.150 Transport av farlig gods 

a)  Lufttransport av farlig gods skal gjennomføres i samsvar med vedlegg 18 til Chicago-konvensjonen, sist endret og 

utvidet ved tekniske forskrifter for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (ICAO Doc 9284-AN/905), med 

tillegg og senere tilføyelser og beriktigelser. 

b)  Farlig gods skal bare transporteres av en operatør som er godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel G 

til forordning (EU) nr. 965/2012, med mindre godset 

1)  ikke omfattes av de tekniske forskriftene, i samsvar med disse forskriftenes del 1, eller 

2)  tas med av passasjerer eller besetningsmedlemmer, eller er i bagasje i samsvar med de tekniske forskriftenes  

del 8. 

c)  Operatøren skal innføre prosedyrer for å sikre at alle rimelige tiltak treffes for å hindre at farlig gods utilsiktet tas 

med om bord. 

d)  Operatøren skal gi personellet nødvendig informasjon, slik at de kan ivareta sitt ansvar i samsvar med de tekniske 

forskriftene. 

e)  Operatøren skal, i samsvar med de tekniske forskriftene, umiddelbart rapportere eventuelle ulykker eller hendelser 

med farlig gods til vedkommende myndighet og til relevant myndighet i staten der ulykken eller hendelsen fant 

sted. 

f)  Operatøren skal sørge for at passasjerene får informasjon om farlig gods i samsvar med de tekniske forskriftene. 

g)  Operatøren skal sørge for at det finnes oppslag om transport av farlig gods på mottakssteder for frakt, i samsvar 

med de tekniske forskriftene. 

KAPITTEL B 

DRIFTSPROSEDYRER 

NCC.OP.100 Bruk av flyplasser og operasjonssteder 

Operatøren skal bare benytte flyplasser og operasjonssteder som egner seg til den aktuelle typen luftfartøy og drift. 

NCC.OP.105 Angivelse av avsidesliggende flyplasser — fly 

Hva angår valg av alternative flyplasser og bruk av drivstoff, skal operatøren anse en flyplass som avsidesliggende 

dersom flygetiden til nærmeste egnede alternative bestemmelsesflyplass er 

a)  60 minutter for fly med stempelmotorer eller 

b)  90 minutter for fly med turbinmotorer. 

NCC.OP.110 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — generelle bestemmelser 

a)  For flygninger i henhold til instrumentflygeregler (IFR) skal operatøren fastsette driftsmessige minstekriterier for 

hver avgangs-, ankomst- og alternativflyplass som skal benyttes. Disse minstekriteriene skal 

1)  ikke være lavere enn det som er fastsatt av staten der flyplassen ligger, med mindre vedkommende stat eksplisitt 

har godtatt dette, og 

2)  ved flyging i dårlig sikt, være godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med vedlegg V (del-SPA) 

kapittel E til forordning (EU) nr. 965/2012. 

b)  Ved fastsettelse av de driftsmessige minstekriteriene skal operatøren ta hensyn til følgende: 

1)  Luftfartøyets type, ytelse og flygeegenskaper. 

2)  Flygebesetningens sammensetning, kompetanse og erfaring. 

3)  Dimensjoner og egenskaper for rullebaner og område for siste innflyging og start (FATO) som kan bli valgt. 
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4)   Tilgjengelige visuelle og ikke-visuelle bakkebaserte hjelpemidlers egnethet og ytelse. 

5)  Tilgjengelig utstyr om bord i luftfartøyet til navigasjon og/eller kontroll av flygeveien under start, innflyging, 

utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging. 

6)  Hindringer i de områdene for innflyging, avbrutt innflyging og utflyging som kreves til å iverksette 

beredskapsprosedyrer. 

7)  Hinderfri høyde/høyde for instrumentinnflyging. 

8)  Hjelpemidler til å fastslå og rapportere om meteorologiske forhold. 

9)  Flygeteknikken som skal benyttes under siste fase av innflygingen. 

c)  Minstekriteriene for en bestemt type innflygings- og landingsprosedyre skal benyttes bare dersom samtlige av 

følgende vilkår er oppfylt: 

1)  Bakkeutstyret som kreves for den planlagte prosedyren, er operativt. 

2)  Luftfartøysystemene som kreves for den aktuelle typen innflyging, er operative. 

3)  De nødvendige kriteriene for luftfartøyets ytelse er oppfylt. 

4)   Besetningen er behørig kvalifisert. 

NCC.OP.111 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — NPA-, APV- og CAT I-operasjoner 

a)  Den beslutningshøyden (DH) som skal benyttes ved en ikke-presisjonsinnflyging (NPA) fløyet med CDFA-teknikk 

(kontinuerlig nedstigning i siste innflygingsfase), innflygingsprosedyre med vertikal veiledning (APV) eller 

kategori I-flyging (CAT I), skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Minste høyde der hjelpemiddelet for innflygingen kan brukes uten nødvendig visuell referanse. 

2)  Hinderfri høyde (OCH) for den aktuelle kategorien luftfartøy. 

3)  Offentliggjort DH for innflygingsprosedyren, dersom det er relevant. 

4)   Systemets minsteverdier som angitt i tabell 1. 

5)  Minste beslutningshøyde dersom den er angitt i AFM eller et tilsvarende dokument. 

b)  Minste nedstigningshøyde (MDH) for en NPA-flygning uten CDFA-teknikk skal ikke være lavere enn den høyeste 

av følgende verdier: 

1)  OCH for den aktuelle kategorien luftfartøy. 

2)  Systemets minsteverdier som angitt i tabell 1. 

3)  Minste MDH dersom den er angitt i AFM. 

Tabell 1 

Systemets minsteverdier 

Anlegg Laveste DH/MDH (fot) 

Instrumentlandingssystem (ILS) 200 

Globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS) / system for satellittbaserte 

korreksjonssignaler (SBAS) (innflyging med lateral presisjon med 

vertikal veiledning (LPV)) 

200 

GNSS (lateralnavigasjon (LNAV)) 250 

GNSS / barovertikal navigasjon (VNAV) (LNAV/VNAV) 250 

Retningsindikator (LOC) med eller uten avstandsmåler (DME) 250 
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Anlegg Laveste DH/MDH (fot) 

Innflyging med overvåkingsradar (SRA) (avsluttes ved ½ NM) 250 

SRA (avsluttes ved 1 NM) 300 

SRA (avsluttes ved 2 NM eller mer) 350 

VHF retningsbestemmende radiofyr (VOR) 300 

VOR/DME 250 

Rundtstrålende radiofyr (NDB) 350 

NDB/DME 300 

VHF retningspeiler (VDF) 350 

NCC.OP.112 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling med fly 

a)  MHD for sirkling med fly skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Offentliggjort sirklings-OCH for den aktuelle kategorien fly. 

2)  Minste sirklingshøyde etter tabell 1. 

3)  DH/MDH for den foregående instrumentinnflygingsprosedyren. 

b)  Minstesikten for sirkling med fly skal være den høyeste av følgende verdier: 

1)  Sirklingssikt for den aktuelle kategorien fly, dersom den er offentliggjort. 

2)  Minstesikt etter tabell 2. 

3)  Rullebanesikt/konvertert meteorologisk sikt (RVR/CMV) for den foregående instrumentinnflygingsprosedyren. 

Tabell 1 

MDH og minstesikt for sirkling for hver flykategori 

 Flykategori 

A B C D 

MDH (fot) 400 500 600 700 

Minste meteoro-

logiske sikt (m) 

1500 1600 2400 3600 

NCC.OP.113 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling over land med helikopter 

MDH for sirkling over land med helikopter skal ikke være lavere enn 250 fot og den meteorologiske sikten ikke under 

800 m. 

NCC.OP.115 Prosedyrer for avgang og innflyging 

a)  Fartøysjefen skal benytte de avgangs- og innflygingsprosedyrene som er fastsatt av staten der flyplassen ligger, 

dersom slike prosedyrer er offentliggjort for den rullebanen eller det FATO som skal benyttes. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan fartøysjefen godta at en ATC-klarering avviker fra en offentliggjort prosedyre, men 

bare  
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1)  dersom kriteriene for hinderklaring overholdes og det tas full høyde for driftsforholdene, eller 

2)  når luftfartøyet blir radardirigert av en ATC-enhet. 

c)  Siste fase av innflygingen skal uansett flys visuelt eller i samsvar med de offentliggjorte prosedyrene for 

instrumentinnflyging. 

NCC.OP.120 Prosedyrer for støyreduksjon 

Operatøren skal utarbeide driftsprosedyrer som tar hensyn til at luftfartøyer skal avgi så lite støy som mulig, samtidig 

som det påses at sikkerhet prioriteres framfor støyreduksjon. 

NCC.OP.125 Minste hinderfrie høyder — IFR-flygninger 

a)  Operatøren skal angi en metode til å fastsette minste flygehøyder som gir nødvendig terrengklaring for alle 

rutesegmenter som skal flys i henhold til IFR. 

b)  Fartøysjefen skal fastsette minste flygehøyder for hver flygning etter denne metoden. Minste flygehøyder skal ikke 

være lavere enn dem som er offentliggjort av staten som overflys. 

NCC.OP.130 Drivstoff- og oljeforsyning — fly 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flygning bare dersom flyet har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For flygninger i henhold til visuellflygereglene (VFR): 

i) Om dagen, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 30 minutter i normal 

marsjhøyde, eller 

ii) om natten, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 45 minutter i normal 

marsjhøyde. 

2)  For IFR-flygninger: 

i) Når det ikke er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, og 

deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde, eller 

ii) når det er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, til en 

alternativ flyplass, og deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde. 

b)  Ved beregning av nødvendig drivstoff, også til uforutsett bruk, skal det tas hensyn til 

1)  varslede meteorologiske forhold, 

2)  forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser, 

3)  prosedyrer ved trykktap eller motorfeil i en motor under flygingen, når det er relevant, og 

4)   ethvert annet forhold som kan forsinke flyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Det skal ikke være noe til hinder for å endre en reiseplan under flyging og omdirigere flygingen til et annet 

bestemmelsessted, forutsatt at alle krav kan oppfylles fra det tidspunktet flygingen blir omdirigert. 

NCC.OP.131 Drivstoff- og oljeforsyning — helikoptre 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flygning bare dersom helikopteret har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For VFR-flygninger, å fly til tiltenkt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i minst 20 minutter i den 

hastighet som er mest drivstofføkonomisk.  
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2)  For IFR-flygninger: 

i) Når det ikke er krav om en alternativ flyplass, eller det ikke er noen tilgjengelig flyplass med værforhold 

som tillater landing, å fly til tiltenkt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i 30 minutter med 

ventehastighet på 450 m (1 500 fot) over bestemmelsesflyplassen/-operasjonsstedet under standard 

temperaturforhold, og foreta innflyging og landing, eller 

ii) når det er krav om en alternativ flyplass, å fly til tiltenkt landingsflyplass/-operasjonssted og foreta en 

innflyging og en avbrutt innflyging, og deretter 

a)  fly til den angitte alternative flyplassen, og 

b)  fly i 30 minutter med ventehastighet på 450 m (1 500 fot) over den alternative flyplassen / det 

alternative operasjonsstedet under standard temperaturforhold, og foreta innflyging og landing. 

b)  Ved beregning av nødvendig drivstoff, også til uforutsett bruk, skal det tas hensyn til 

1)  varslede meteorologiske forhold, 

2)  forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser, 

3)  prosedyrer ved trykktap eller motorfeil i en motor under flygingen, når det er relevant, og 

4)   ethvert annet forhold som kan forsinke luftfartøyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Det skal ikke være noe til hinder for å endre en reiseplan under flyging og omdirigere flygingen til et annet 

bestemmelsessted, forutsatt at alle krav kan oppfylles fra det tidspunktet flygingen blir omdirigert. 

NCC.OP.135 Stuing av bagasje og frakt 

Operatøren skal fastsette prosedyrer som sikrer 

a)  at bare håndbagasje som kan stues på en tilfredsstillende og sikker måte, tas med inn i passasjerkabinen, og 

b)  at all bagasje og frakt om bord som kan forårsake personskade eller skade på bagasjen eller blokkere midtganger og 

utganger dersom den forskyver seg, plasseres slik at den ikke forskyves. 

NCC.OP.140 Informasjon til passasjerene 

Fartøysjefen skal sikre 

a)  at passasjerene før start er gjort kjent med plasseringen og bruken av 

1)  sikkerhetsbelter, 

2)  nødutganger, og 

3)  kort med sikkerhetsorientering til passasjerene, 

og, dersom det er relevant 

4)   redningsvester, 

5)  oksygenutstyr, 

6)  redningsflåter, og 

7)  annet nødutstyr til bruk for den enkelte passasjer, 

og 

b)  at passasjerene, dersom det oppstår en nødssituasjon under flygingen, informeres om de nødtiltakene som skal 

treffes i den aktuelle situasjonen.  
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NCC.OP.145 Forberedelse til flyging 

a)  Før en flygning begynner, skal fartøysjefen med alle tilgjengelige og rimelige midler forvisse seg om at de 

anleggene på bakken eller til vanns, herunder kommunikasjonsutstyr og navigasjonshjelpemidler, som er 

tilgjengelige og direkte nødvendige under flygingen av hensyn til luftfartøyets driftssikkerhet, er egnet til den typen 

flyging det dreier seg om. 

b)  Før en flygning begynner, skal fartøysjefen kjenne til alle foreliggende meteorologiske opplysninger av betydning 

for den planlagte flygningen. Forberedelse til en flygning som ikke gjennomføres i nærheten av avgangsstedet, og 

til alle flygninger i henhold til IFR, skal omfatte 

1)  gjennomgang av foreliggende oppdaterte værrapporter og værvarsler og 

2)  planlegging av en alternativ prosedyre dersom flygingen ikke kan gjennomføres som forutsatt på grunn av 

værforholdene. 

NCC.OP.150 Alternative startflyplasser — fly 

a)  For IFR-flygninger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ startflyplass der værforholdene tillater 

landing, dersom værforholdene på avgangsflyplassen svarer til eller er dårligere enn gjeldende driftsmessige 

minstekriterier for flyplassen, eller det av andre grunner ikke vil være mulig å returnere til avgangsflyplassen. 

b)  Den alternative startflyplassen skal ligge innenfor følgende avstand fra avgangsflyplassen: 

1)  For fly med to motorer, høyst en avstand som tilsvarer én times flygetid i marsjhastighet med én motor under 

standardforhold uten vind, og 

2)  for fly med tre motorer eller mer, høyst en avstand som tilsvarer to timers flygetid i marsjhastighet med én 

motor ute av drift (OEI) i samsvar med AFM under standardforhold uten vind. 

c)  For at en flyplass skal velges som alternativ startflyplass, skal foreliggende opplysninger vise at forholdene på 

antatt tidspunkt for bruk vil svare til eller være bedre enn flyplassens minstekriterier for den aktuelle operasjonen. 

NCC.OP.151 Alternative bestemmelsesflyplasser — fly 

For IFR-flygninger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene 

tillater landing, med mindre 

a)  foreliggende oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at innflyging og landing kan gjennomføres under 

meteorologiske forhold for visuell flyging (VMC) i det tidsrommet som er kortest – enten tidsrommet fra én time 

før til én time etter beregnet ankomsttid, eller tidsrommet fra faktisk avgangstid til én time etter beregnet 

ankomsttid – eller 

b)  det tiltenkte landingsstedet er avsidesliggende og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den tiltenkte landingsflyplassen og 

2)  foreliggende oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de meteorologiske forholdene fra to timer før til 

to timer etter beregnet ankomsttid vil gi 

i) en skyhøyde på minst 300 m (1 000 fot) over det minimumet som angis for instrumentinnflyging, og 

ii) en sikt på minst 5,5 km eller på 4 km mer enn det minimumet som angis for prosedyren. 

NCC.OP.152 Alternative bestemmelsesflyplasser — helikoptre 

For IFR-flygninger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene 

tillater landing, med mindre 

a)  instrumentinnflyging kreves på den tiltenkte landingsflyplassen, og foreliggende oppdaterte meteorologiske 

opplysninger viser at de meteorologiske forholdene i det tidsrommet som er kortest – enten tidsrommet fra to timer 

før til to timer etter beregnet ankomsttid, eller tidsrommet fra faktisk avgangstid til to timer etter beregnet 

ankomsttid – vil gi  
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1)  en skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimumet som angis for instrumentinnflyging, og 

2)  en sikt på minst 1 500 m mer enn det minimumet som angis for prosedyren, eller 

b)  det tiltenkte landingsstedet er avsidesliggende og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den tiltenkte landingsflyplassen, 

2)  foreliggende oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de meteorologiske forholdene fra to timer før til 

to timer etter beregnet ankomsttid vil gi 

i) en skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimumet som angis for instrumentinnflyging, og 

ii) en sikt på minst 1 500 m mer enn det minimumet som angis for prosedyren, og 

3)  det er fastlagt et «point of no return» (PNR) for et bestemmelsessted offshore. 

NCC.OP.155 Påfylling av drivstoff mens passasjerer går om bord, er om bord eller går av 

a)  Luftfartøyet skal ikke tankes med flybensin (AVGAS) eller drivstoff med lavt oktantall, eller en blanding av disse 

drivstofftypene, mens passasjerer går om bord, er om bord eller går av. 

b)  For alle andre typer drivstoff skal det treffes nødvendige forholdsregler, og luftfartøyet skal være forsvarlig 

bemannet med kvalifisert personell som er klar til å iverksette og lede en evakuering av flyet, på en så praktisk og 

rask måte som mulig. 

NCC.OP.160 Bruk av hodetelefoner 

a)  Hvert flygebesetningsmedlem som er pålagt å tjenestegjøre i førerkabinen, skal ha på seg hodetelefoner med 

svanehalsmikrofon eller tilsvarende. Hodetelefonene skal være det primære utstyret for talekommunikasjon med 

ATS: 

1)  På bakken: 

i) Ved mottak av ATC-klarering om utflyging via talekommunikasjon og 

ii) når motorene er i gang. 

2)  Under flyging: 

i) Under gjennomgangshøyde eller 

ii) under 10 000 fot, alt etter hva som er høyest. 

Og 

3)  når fartøysjefen mener det er nødvendig. 

b)  Under de forholdene som er nevnt i bokstav a), skal svanehalsmikrofonen eller tilsvarende være plassert slik at den 

kan brukes til toveis radiokommunikasjon. 

NCC.OP.165 Transport av passasjerer 

Operatøren skal fastsette prosedyrer som sikrer 

a)  at passasjerer plasseres der de i tilfelle av en nødevakuering kan bidra til, og ikke hindre, evakueringen av 

luftfartøyet, 

b)  at alle passasjerer om bord befinner seg på et sete eller en liggeplass med sikkerhetsbeltet eller sikringsutstyret 

korrekt festet før og under taksing, start og landing, og når fartøysjefen mener det er nødvendig av hensyn til 

sikkerheten, og 

c)  at flere personer i ett sete tillates bare på bestemte seter, med én voksen og ett lite barn som er behørig sikret med et 

ekstra hoftebelte eller annet sikringsutstyr.  
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NCC.OP.170 Sikring av passasjerkabin og pantry(er) 

Fartøysjefen skal sikre 

a)  at alle utganger og rømningsveier er hinderfrie før taksing, start og landing, og 

b)  at alt utstyr og all bagasje er behørig sikret før start og landing, og når det anses nødvendig av hensyn til 

sikkerheten. 

NCC.OP.175 Røyking om bord 

Fartøysjefen skal forby røyking om bord 

a)  når det anses nødvendig av hensyn til sikkerheten, 

b)  når luftfartøyet tankes, 

c)  mens luftfartøyet er på bakken, med mindre operatøren har fastsatt prosedyrer som reduserer risikoen under 

virksomhet på bakken, 

d)  utenom utpekte røykeområder, i midtgang(er) og på toalett(er), 

e)  i lasterom og/eller andre områder der det fraktes last som ikke er lagret i flammesikre beholdere eller dekket med 

flammesikker presenning, og 

f)  i områder av kabinen der det tilføres oksygen. 

NCC.OP.180 Meteorologiske forhold 

a)  Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en VFR-flyging bare dersom de siste meteorologiske opplysningene viser 

at værforholdene langs ruten og på den tiltenkte bestemmelsesflyplassen på antatt tidspunkt for bruk vil svare til 

eller være bedre enn gjeldende minstekriterier for VFR-drift. 

b)  Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en IFR-flyging mot den tiltenkte bestemmelsesflyplassen bare dersom de 

siste meteorologiske opplysningene viser at værforholdene på bestemmelsesflyplassen, eller på minst én alternativ 

bestemmelsesflyplass, på antatt tidspunkt for ankomst svarer til eller er bedre enn gjeldende driftsmessige 

minstekriterier for flyplassen. 

c)  Dersom en flygning inneholder både VFR-segmenter og IFR-segmenter, skal de meteorologiske opplysningene 

nevnt i bokstav a) og b) gjelde i den grad det er relevant. 

NCC.OP.185 Is og annen forurensning — prosedyrer på bakken 

a)  Operatøren skal fastsette prosedyrer som skal følges når det er nødvendig med avising og forebygging av 

isdannelse på bakken, samt ved tilknyttede inspeksjoner av luftfartøyet av hensyn til luftfartøyets driftssikkerhet. 

b)  Fartøysjefen skal ikke påbegynne start med mindre luftfartøyet er fritt for ethvert belegg som kan virke negativt inn 

på luftfartøyets ytelse eller styrbarhet, bortsett fra det som tillates i henhold til prosedyrene nevnt i bokstav a) og i 

samsvar med AFM. 

NCC.OP.190 Is og annen forurensning — prosedyrer under flyging 

a)  Operatøren skal fastsette prosedyrer for flyging under forventet eller faktisk isdannelse. 

b)  Fartøysjefen skal begynne en flygning eller bevisst fly inn i områder med forventet eller faktisk isdannelse bare 

dersom luftfartøyet er sertifisert for og utstyrt til slike forhold som omhandlet i punkt 2.a.5 i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

c)  Dersom det er mer isdannelse enn det luftfartøyet er sertifisert for, eller dersom et luftfartøy som ikke er sertifisert 

for flyging under kjente isforhold, utsettes for isdannelse, skal fartøysjefen umiddelbart gå ut av området med 

isdannelse ved å skifte nivå/og eller rute, og skal om nødvendig varsle ATC om en nødssituasjon.  
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NCC.OP.195 Forhold ved start 

Før starten påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om 

a)  at været på flyplassen eller operasjonsstedet, og forholdene på tiltenkt rullebane eller FATO, ifølge foreliggende 

opplysninger ikke er til hinder for en sikker start og avgang, og 

b)  at gjeldende driftsmessige minstekriterier for flyplassen vil bli oppfylt. 

NCC.OP.200 Simulering av situasjoner under flyging 

a)  Når det er passasjerer eller frakt om bord, skal fartøysjefen ikke simulere 

1)  situasjoner som krever at det benyttes prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner, eller 

2)  flyging under meteorologiske forhold for instrumentflyging (IMC). 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan slike situasjoner simuleres med flygerelever om bord når en godkjent 

utdanningsorganisasjon gjennomfører opplæringsflygninger. 

NCC.OP.205 Drivstoffadministrasjon under flyging 

a)  Operatøren skal fastsette en prosedyre for å sikre drivstoffkontroll og drivstoffadministrasjon under flyging. 

b)  Fartøysjefen skal jevnlig kontrollere at det ikke er en mindre mengde nyttbart, gjenværende drivstoff under flyging 

enn det som kreves for å fortsette til en flyplass eller et operasjonssted der værforholdene tillater landing, samt 

planlagt drivstoffreserve i samsvar med NCC.OP.130 eller NCC.OP.131. 

NCC.OP.210 Bruk av tilleggsoksygen 

Fartøysjefen skal sikre at han/hun og flygebesetningsmedlemmer som utfører oppgaver av vesentlig betydning for 

luftfartøyets driftssikkerhet under flyging, bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når kabinhøyden er over 10 000 fot i 

over 30 minutter, og alltid når kabinhøyden er over 13 000 fot. 

NCC.OP.215 Terrengvarsling 

Dersom et flygebesetningsmedlem eller et terrengvarslingssystem oppdager at luftfartøyet befinner seg for nær bakken, 

skal flygeren som gjennomfører flygingen, umiddelbart treffe korrigerende tiltak for å oppnå sikre flygeforhold. 

NCC.OP.220 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS) 

Operatøren skal innføre driftsprosedyrer og opplæringsprogrammer når ACAS er installert og i funksjon. Når ACAS II 

benyttes, skal prosedyrene og opplæringen være i samsvar med forordning (EU) nr. 1332/2011. 

NCC.OP.225 Innflygings- og landingsforhold 

Før fartøysjefen begynner innflyging med sikte på landing, skal han/hun forvisse seg om at været på flyplassen eller 

operasjonsstedet, og forholdene på tiltenkt rullebane eller FATO, ifølge foreliggende opplysninger ikke er til hinder for 

en sikker innflyging, landing eller avbrutt innflyging. 

NCC.OP.230 Innflygingens begynnelse og fortsettelse 

a)  Fartøysjefen kan begynne en instrumentinnflygning uansett rapportert rullebanesikt/sikt (RVR/VIS). 

b)  Dersom rapportert RVR/VIS er under gjeldende minsteverdier, skal innflygingen ikke fortsettes 

1)  under 1 000 fot over flyplassen eller 

2)  inn i siste fase av innflygingen når beslutningshøyden (DA/H) eller minste nedstigningshøyde (MDA/H) er mer 

enn 1 000 fot over flyplassen.  
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c)  Dersom RVR ikke er tilgjengelig, kan RVR-verdiene beregnes ved omregning av rapportert sikt. 

d)  Dersom rapportert RVR/VIS faller under gjeldende minsteverdi når 1 000 fot over flyplassen er passert, kan 

innflygingen fortsettes til DA/H eller MDA/H. 

e)  Innflygingen kan fortsettes under DA/H eller MDA/H og landingen fullføres dersom den visuelle referansen som er 

hensiktsmessig for innflygingstypen og den tiltenkte rullebanen, oppnås ved DA/H eller MDA/H og deretter 

opprettholdes. 

f)  RVR i landingssonen skal alltid være avgjørende. 

KAPITTEL C 

LUFTFARTØYETS YTELSE OG DRIFTSBEGRENSNINGER 

NCC.POL.100 Driftsbegrensninger — alle luftfartøyer 

a)  Luftfartøyets last, masse og tyngdepunkt (CG) skal i alle faser av flygingen være i samsvar med de begrensningene 

som er oppført i AFM, eller i driftshåndboken dersom den er mer restriktiv. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking eller kombinasjoner av disse som angir driftsbegrensninger som i henhold til 

AFM skal vises visuelt, skal vises i luftfartøyet. 

NCC.POL.105 Masse og balanse, lasting 

a)  Operatøren skal bestemme ethvert luftfartøys masse og tyngdepunkt ved å foreta faktisk veiing før det settes i drift. 

Det skal tas hensyn til de akkumulerte virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen, og de skal 

behørig dokumenteres. Luftfartøyet skal veies på nytt dersom endringenes virkninger på massen og balansen ikke 

vites nøyaktig. 

b)  Veiingen skal utføres av luftfartøyets produsent, eller av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

c)  Operatøren skal bestemme massen for alt driftsutstyr og alle besetningsmedlemmer som medregnes i luftfartøyets 

tørre driftsmasse ved faktisk veiing, også av besetningens eventuelle bagasje, eller ved å benytte standardmasser. 

Det skal fastslås hvordan deres plassering innvirker på luftfartøyets tyngdepunkt. Når det benyttes standardmasser, 

skal følgende masseverdier for besetningsmedlemmer benyttes til å bestemme tørr driftsmasse: 

1)  85 kg, inklusive håndbagasje, for medlemmer av flygebesetning / teknisk besetning, og 

2)  75 kg for medlemmer av kabinbesetning. 

d)  Operatøren skal fastsette prosedyrer som setter fartøysjefen i stand til å bestemme nyttelastens masse, herunder 

eventuell ballast, ved 

1)  å foreta faktisk veiing 

2)  å bestemme nyttelastens masse i samsvar med standardmasser for passasjerer og bagasje, eller 

3)  å beregne passasjermasse på grunnlag av en uttalelse fra, eller på vegne av, hver enkelt passasjer og legge dette 

til en forutbestemt masse for å ta hensyn til håndbagasje og klær, når antallet tilgjengelige passasjerseter i 

luftfartøyet er 

i) under 10 for fly eller 

ii) under seks for helikoptre. 

e)  Når det benyttes standardmasser, skal følgende masseverdier benyttes: 

1)  For passasjerer, verdiene i tabell 1 og 2, der håndbagasje og et eventuelt lite barn som bæres av en voksen på ett 

passasjersete, er inkludert: 

Tabell 1 

Standardmasser for passasjerer — luftfartøyer med totalt 20 passasjerseter eller flere 

Passasjerseter 

20 og flere 30 og flere 

Mann Kvinne Alle voksne 

Voksne 88 kg 70 kg 84 kg 

Barn 35 kg 35 kg 35 kg 
  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/385 

 

Tabell 2 

Standardmasser for passasjerer — luftfartøyer med totalt inntil 19 passasjerseter 

Passasjerseter 1 – 5 6 – 9 10 – 19 

Mann 104 kg 96 kg 92 kg 

Kvinne 86 kg 78 kg 74 kg 

Barn 35 kg 35 kg 35 kg 

2)  For bagasje: 

i) For fly der det totale antallet tilgjengelige passasjerseter i flyet er 20 eller mer, standardmasseverdier for 

innsjekket bagasje i tabell 3. 

Tabell 3 

Standardmasser for bagasje — luftfartøyer med totalt 20 passasjerseter eller mer 

Type flyging Standardmasse for bagasje 

Innenriks 11 kg 

Innenfor Europa 13 kg 

Interkontinentalt 15 kg 

Alle andre 13 kg 

ii) For helikoptre der det totale antallet tilgjengelige passasjerseter i helikopteret er 20 eller mer, er 

standardmasseverdien for innsjekket bagasje 13 kg. 

f)  For luftfartøyer med inntil 19 passasjerseter skal den faktiske massen for innsjekket bagasje bestemmes 

1)  ved veiing eller 

2)  ved beregning, på grunnlag av en uttalelse fra eller på vegne av, hver enkelt passasjer. Når dette er 

uhensiktsmessig, skal det benyttes en minste standardmasse på 13 kg. 

g)  Operatøren skal fastsette prosedyrer som setter fartøysjefen i stand til å bestemme drivstoffmengdens masse ved 

hjelp av faktisk tetthet, eller dersom den ikke er kjent, tettheten beregnet etter en metode som er angitt i 

driftshåndboken. 

h)  Fartøysjefen skal sikre at lastingen av 

1)  luftfartøyet utføres under tilsyn av kvalifisert personell, og 

2)  nyttelast samsvarer med dataene som benyttes til å beregne luftfartøyets masse og balanse. 

i)  Operatøren skal fastsette prosedyrer som setter fartøysjefen i stand til å overholde ytterligere strukturelle 

begrensninger, som gulvstyrkebegrensninger, største last per løpemeter, største masse per lasterom og største antall 

seter. 

j)  Operatøren skal angi i driftshåndboken de prinsippene og metodene som benyttes i forbindelse med lasting, og det 

masse- og balansesystemet som oppfyller kravene i bokstav a)–i). Dette systemet skal omfatte alle typer planlagte 

operasjoner. 
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NCC.POL.110 Data og dokumentasjon med hensyn til masse og balanse 

a)  Operatøren skal før hver flygning fastlegge masse- og balansedata og utarbeide masse- og balansedokumentasjon 

som angir lasten og dens fordeling på en slik måte at luftfartøyets masse- og balansebegrensninger ikke overskrides. 

Masse- og balansedokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger: 

1) Luftfartøyets registrering og type. 

2) Rutenummer og dato, dersom det er relevant. 

3) Fartøysjefens navn. 

4) Navn på den som har utarbeidet dokumentet. 

5) Tørr driftsmasse og tilsvarende tyngdepunkt for luftfartøyet. 

6) Drivstoffmassen ved start og massen av drivstoff til flygingen. 

7) Massen av andre forbruksvarer enn drivstoff, dersom det er relevant. 

8) Lastens sammensetning, herunder passasjerer, bagasje, frakt og ballast. 

9) Startmasse, landingsmasse og masse uten drivstoff. 

10) Gjeldende tyngdepunktplasseringer. 

11) Grenseverdier for masse og tyngdepunkt. 

b)  Dersom data og dokumentasjon med hensyn til masse og balanse genereres ved hjelp av et edb-basert system for 

masse og balanse, skal operatøren verifisere utdataenes integritet. 

c)  Når luftfartøysjefen ikke fører tilsyn med lastingen av luftfartøyet, skal den som gjør dette, bekrefte ved sin 

underskrift eller tilsvarende at lasten og fordelingen av den er i samsvar med masse- og balansedokumentasjonen 

som fartøysjefen har utarbeidet. Fartøysjefen skal bekrefte at han/hun godkjenner dette, ved sin underskrift eller 

tilsvarende. 

d)  Operatøren skal angi prosedyrer for endring i lasten i siste øyeblikk, for å sikre 

1)  at alle endringer i siste øyeblikk, etter at dokumentasjonen av masse og balanse er fullført, føres inn i de 

reiseplandokumentene som inneholder masse- og balansedokumentasjonen, 

2)  at største tillatte endring i siste øyeblikk av passasjerantall eller lasteromslast blir oppgitt, og 

3)  at det utarbeides en ny masse- og balansedokumentasjon dersom dette antallet overskrides. 

NCC.POL.111 Data og dokumentasjon med hensyn til masse og balanse — lettelser 

Uten hensyn til NCC.POL.110 bokstav a) punkt 5) behøver tyngdepunktplasseringen ikke angis i masse- og 

balansedokumentasjonen dersom fordelingen av lasten er i samsvar med en forhåndsberegnet balansetabell, eller 

dersom det kan påvises at en korrekt balanse kan sikres for den planlagte driften, uansett faktisk last. 

NCC.POL.115 Ytelse — generell bestemmelse 

Fartøysjefen skal bruke luftfartøyet bare dersom ytelsen er tilstrekkelig til å overholde gjeldende lufttrafikkregler og 

eventuelle andre begrensninger som gjelder for flygingen, luftrommet eller flyplassene eller operasjonsstedene som 

benyttes, og det skal da tas hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart. 

NCC.POL.120 Startmassebegrensninger — fly 

Operatøren skal sikre 

a)  at flyets masse ikke overstiger massebegrensningene 

1)  ved start som fastsatt i NCC.POL.125, 

2)  underveis med én motor ute av drift som fastsatt i NCC.POL.130, og 
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3)  ved landing som fastsatt i NCC.POL.135, 

idet det tas hensyn til forventede reduksjoner av massen under flygingens forløp og til drivstoffdumping, 

b)  at massen når starten påbegynnes, aldri overstiger største tillatte startmasse oppført i AFM for flyplassens eller 

operasjonsstedets trykkhøyde, og, dersom den benyttes som parameter til å bestemme største tillatte startmasse, 

andre lokale atmosfæriske forhold, og 

c)  at beregnet masse på forventet tidspunkt for landing på tiltenkt landingsflyplass eller operasjonssted, og på en 

eventuell alternativ bestemmelsesflyplass, aldri overstiger største tillatte masse ved landing oppført i AFM for 

flyplassens eller operasjonsstedets trykkhøyde, og, dersom den benyttes som et parameter til å bestemme største 

tillatte masse ved landing, eventuelle andre lokale atmosfæriske forhold. 

NCC.POL.125 Start — fly 

a)  Ved fastsettelse av største tillatte startmasse skal operatøren ta hensyn til følgende: 

1)  Beregnet startstrekning skal ikke overstige tilgjengelig startstrekning med et hinderfritt stigeområde som ikke 

overstiger halvparten av tilgjengelig startrullestrekning. 

2)  Beregnet startrullestrekning skal ikke overstige tilgjengelig startrullestrekning. 

3)  Én enkelt verdi V1 skal benyttes til avbrutt og fortsatt start dersom V1 er angitt i AFM. 

4)   På en våt eller forurenset rullebane skal startmassen ikke overstige den som er tillatt for start på en tørr 

rullebane under de samme forholdene. 

b)  Ved motorsvikt under start skal fartøysjefen sikre 

1)  for et fly der V1 er angitt i AFM, at flyet kan avbryte starten og stanse innen tilgjengelig akselerasjon-stopp-

strekning, og 

2)  for et fly der netto startstigebane er angitt i AFM, at flyet kan fortsette starten og klare alle hindringer langs 

flygeveien med tilstrekkelig margin til at flyet har mulighet for å overholde NCC.POL.130. 

NCC.POL.130 Underveis — én motor ute av drift 

Fartøysjefen skal sikre at et flermotors fly, dersom en motor svikter på et punkt langs ruten, kan fortsette flygingen til 

tilfredsstillende flyplass eller operasjonssted uten på noe tidspunkt å fly under minste hinderfrie høyde. 

NCC.POL.135 Landing — fly 

Fartøysjefen skal sikre at flyet kan lande og stanse, eller at et seilfly kan bremse ned til tilfredsstillende lav hastighet, 

innenfor tilgjengelig landingsstrekning på alle flyplasser eller operasjonssteder etter klaring av alle hindringer i 

innflygingsbanen med sikker margin. Det skal tas hensyn til forventede variasjoner i innflygings- og landingsteknikk, 

dersom slike hensyn ikke er tatt i forbindelse med planlegging av ytelsesdata. 

KAPITTEL D 

INSTRUMENTER, DATA OG UTSTYR 

AVSNITT 1 

Fly 

NCC.IDE.A.100 Instrumenter og utstyr — generelle bestemmelser 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i henhold til dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygeveien, 

2)  benyttes til å overholde NCC.IDE.A.245, 

3)  benyttes til å overholde NCC.IDE.A.250, eller 

4)   er installert i flyet. 
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b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når det kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Reservesikringer. 

2)  Håndlamper. 

3)  Et presisjonsur. 

4)   Kartholder. 

5)  Førstehjelpsskrin. 

6)  Overlevings- og signalutstyr. 

7)  Drivanker og utstyr til fortøyning. 

8)  Barnesikringsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre gjeldende vedlegg, men som er med på en flygning, skal oppfylle følgende krav: 

1)  Opplysninger som framkommer ved hjelp av disse instrumentene eller dette utstyret eller tilbehøret, skal ikke 

brukes av flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller NCC.IDE.A.245 og 

NCC.IDE.A.250, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på flyets luftdyktighet, heller ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Instrumenter som benyttes av et flygebesetningsmedlem, skal være slik innrettet at flygebesetningsmedlemmet lett 

kan se hva instrumentene viser, fra sin plass, med minst mulig avvik fra den stillingen og synslinjen han/hun 

vanligvis har når blikket er rettet forover langs flygeveien. 

f)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig, slik at det kan tas i bruk umiddelbart. 

NCC.IDE.A.105 Minsteutstyr til flyging 

En flygning skal ikke påbegynnes når noen av flyets instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves til den 

planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  flyet brukes i samsvar med operatørens minsteutstyrsliste (MEL), 

b)  operatøren er godkjent av vedkommende myndighet til å bruke flyet innenfor begrensningene i 

referanseminsteutstyrslisten (MMEL), eller 

c)  flyet omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

NCC.IDE.A.110 Reservesikringer 

Fly skal ha reservesikringer med nødvendig styrke til å oppnå full beskyttelse av strømkretsene, til utskiftning av 

sikringer som det er tillatt å skifte ut under flyging. 

NCC.IDE.A.115 Driftslys 

Fly som benyttes om natten, skal være utstyrt med 

a)  et antikollisjonslys-system, 

b)  navigasjons-/posisjonslys, 

c)  et landingslys, 

d)  lys fra flyets elektriske system som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr av vesentlig betydning 

for flyets driftssikkerhet, 
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e)  lys fra flyets elektriske system som gir belysning i alle passasjerkabiner, 

f)  en håndlampe til hvert besetningsmedlems plass og 

g)  lys for å overholde internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, dersom flyet brukes som sjøfly. 

NCC.IDE.A.120 Flygninger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Fly som benyttes i henhold til VFR om dagen, skal ha utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)   Angitt flygehastighet. 

5)  Krengning. 

6)  Mach-tall når hastighetsbegrensninger uttrykkes i mach-tall. 

b)  Fly som benyttes under meteorologiske forhold for visuell flyging (VMC) over vann og uten land i sikte, eller 

under VMC om natten, eller under forhold der flyet ikke kan holdes i ønsket flygevei uten referanse til ytterligere 

ett eller flere instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a), være utstyrt med følgende: 

1)  Utstyr som måler og viser følgende: 

i) Svingning og krengning. 

ii) Flygestilling. 

iii) Vertikal hastighet. 

iv) Stabilisert kurs. 

2)  Utstyr som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 

3)  Utstyr til å hindre funksjonssvikt i fartsmålersystemet omhandlet i bokstav a) punkt 4 som skyldes kondens 

eller isdannelse. 

c)  Når det kreves to flygere til en flygning, skal flyet i tillegg ha separat utstyr som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Krengning, eller svingning og krengning, dersom det er relevant. 

4)   Flygestilling, dersom det er relevant. 

5)  Vertikal hastighet, dersom det er relevant. 

6)  Stabilisert kurs, dersom det er relevant. 

7)  Mach-tall når hastighetsbegrensninger uttrykkes i mach-tall, dersom det er relevant. 

NCC.IDE.A.125 Flygninger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Fly som benyttes i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  Utstyr som måler og viser følgende: 

1) Magnetisk kurs. 

2) Tid i timer, minutter og sekunder. 

3) Trykkhøyde. 

4) Angitt flygehastighet. 

5) Vertikal hastighet. 
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6) Svingning og krengning. 

7) Flygestilling. 

8) Stabilisert kurs. 

9) Utvendig lufttemperatur. 

10) Mach-tall når hastighetsbegrensninger uttrykkes i mach-tall. 

b)  Utstyr som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 

c)  Når det kreves to flygere til en flygning, ytterligere separat utstyr på annenflygerens plass som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Vertikal hastighet. 

4)   Svingning og krengning. 

5)  Flygestilling. 

6)  Stabilisert kurs. 

7)  Mach-tall når hastighetsbegrensninger uttrykkes i mach-tall, dersom det er relevant. 

d)  Utstyr til å hindre funksjonssvikt i fartsmålersystemene omhandlet i bokstav a) punkt 4 og bokstav c) punkt 2 som 

skyldes kondens eller isdannelse. 

e)  En alternativ kilde til statisk trykk. 

f)  En kartholder i lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattflyging. 

g)  Ytterligere uavhengig utstyr som måler og viser høyden. 

h)  En nødstrømforsyning, uavhengig av det primære elektriske systemet, til å drive og gi lys til et indikatorsystem for 

flygestilling i minst 30 minutter. Nødstrømforsyningen skal automatisk tre i funksjon når det primære elektriske 

systemet svikter helt, og det skal angis klart på instrumentet at stillingsindikatoren går på nødstrøm. 

NCC.IDE.A.130 Ytterligere utstyr til drift med én flyger i henhold til IFR 

Fly som benyttes i henhold til IFR med én flyger, skal være utstyrt med autopilot som minst har høydehold- og 

styrekursfunksjon. 

NCC.IDE.A.135 Terrengvarslingssystem (TAWS) 

Turbindrevne fly med en største sertifiserte startmasse (MCTOM) på mer enn 5 700 kg eller en største godkjente 

passasjersetekapasitet (MOPSC) på mer enn ni, skal være utstyrt med en TAWS som oppfyller kravene til 

a)  utstyr i klasse A, som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis (CofA) første 

gang etter 1. januar 2011, eller 

b)  utstyr i klasse B, som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. 

januar 2011 eller tidligere. 

NCC.IDE.A.140 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS) 

Med mindre det er bestemt noe annet i forordning (EU) nr. 1332/2011, skal turbindrevne fly med en MCTOM på mer 

enn 5 700 kg eller en MOPSC på mer enn 19 være utstyrt med ACAS II. 
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NCC.IDE.A.145 Flybåret værradarutstyr 

Følgende fly skal ha flybåret værradarsutstyr under flyging om natten eller under IMC i områder der tordenvær eller 

andre potensielt farlige værforhold som kan oppdages med flybåret værradarutstyr kan forventes langs ruten: 

a)  Fly med trykkabin. 

b)  Fly uten trykkabin med en MCTOM på mer enn 5 700 kg. 

c)  Fly uten trykkabin med en MOPSC på mer enn ni. 

NCC.IDE.A.150 Ytterligere utstyr til flyging om natten under forhold med isdannelse 

a)  Fly som benyttes om natten under forhold med forventet eller faktisk isdannelse, skal ha utstyr til å belyse eller 

oppdage isdannelsen. 

b)  Utstyret til å belyse isdannelse skal ikke blende eller gi reflekser som kan gjøre det vanskelig for 

besetningsmedlemmene å utføre sine oppgaver. 

NCC.IDE.A.155 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Fly som benyttes av mer enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem med hodetelefoner 

og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmer. 

NCC.IDE.A.160 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en taleregistrator i førerkabinen (CVR): 

1)  Fly med en MCTOM på mer enn 27 000 kg som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 

eller senere, og 

2)  fly med en MCTOM på mer enn 2 250 kg 

i) som er sertifisert for drift med en minstebesetning på minst to flygere, 

ii) som er utstyrt med turbojetmotor(er) eller mer enn én turbopropmotor, og 

iii) som fikk utstedt et typesertifikat første gang 1. januar 2016 eller senere. 

b)  CVR skal kunne lagre registrerte data fra minst de to foregående timene. 

c)  CVR skal, med referanse til en tidsramme, registrere følgende: 

1)  Talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen. 

2)  Flygebesetningsmedlemmenes talekommunikasjon ved hjelp av flytelefonsystemet og høyttaleranlegget, 

dersom det er installert. 

3)  Lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon som er 

i bruk. 

4)   Tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal automatisk begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og skal 

fortsette å gjøre opptak til flygingen er avsluttet og flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  I tillegg til det som er angitt i bokstav d), skal taleregistratoren, avhengig av strømforsyningen, begynne å gjøre 

opptak så tidlig som mulig under kontrollene i førerkabinen før motorstart ved flygingens begynnelse, og skal 

fortsette fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter at motorene er stanset når flygingen er avsluttet. 

f)  CVR skal ha en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres i vann. 
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NCC.IDE.A.165 Ferdsskriver 

a)  Fly med en MCTOM på mer enn 5 700 kg som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 eller 

senere, skal være utstyrt med en ferdsskriver som benytter en digital metode til registrering og lagring av data, og 

som har et system for enkel framhenting av disse dataene fra lagringsmediet. 

b)  Ferdsskriveren skal registrere de parametrene som kreves for å foreta en nøyaktig bestemmelse av flyets flygevei, 

hastighet, flygestilling, motorkraft, konfigurasjon og drift, og skal kunne lagre registrerte data fra minst de  

25 foregående timene. 

c)  Data skal hentes fra kilder i flyet som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 

flygebesetningen. 

d)  Ferdsskriveren skal automatisk begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og stoppe 

automatisk når flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  Ferdsskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

NCC.IDE.A.170 Datalinjeregistrering 

a)  Fly som første gang får utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere, som har mulighet til å drive 

datalinjekommunikasjon, og som skal være utstyrt med en taleregistrator, skal eventuelt registrere følgende på en 

registrator: 

1)  Meldinger over datalinje i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra flyet, herunder meldinger i 

tilknytning til følgende: 

i) Etablering av datalinje. 

ii) Kommunikasjon mellom flygeleder og flyger. 

iii) Rettet overvåkning («addressed surveillance»). 

iv) Flygeinformasjon. 

v) Utsending av overvåkingsdata fra luftfartøyet («aircraft broadcast surveillance»), i den grad det er praktisk 

mulig med systemets arkitektur. 

vi) Systemovervåkingsdata, i den grad det er praktisk mulig med systemets arkitektur. 

vii) Grafikk, i den grad det er praktisk mulig med systemets arkitektur. 

2)  Opplysninger som muliggjør korrelasjon med registreringer som er knyttet til datalinjekommunikasjon og er 

lagret et annet sted enn i flyet. 

3)  Opplysninger om datalinjekommunikasjonens varighet og prioritet, når det tas hensyn til systemets arkitektur. 

b)  Registratoren skal benytte en digital metode til registrering og lagring av data og informasjon, og et system for 

enkel framhenting av disse dataene. Registreringsmetoden skal gjøre det mulig å sammenholde dataene med 

dataene som er registrert på bakken. 

c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for CVR i NCC.IDE.A.160. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

e)  Kravene til start- og stoppfunksjonen i registratoren er de samme som kravene til start- og stoppfunksjonen i en 

taleregistratoren i henhold til NCC.IDE.A.160 bokstav d) og e). 

NCC.IDE.A.175 Kombinert ferdsskriver og taleregistrator 

Kravene til taleregistrator og ferdsskriver kan oppfylles ved 

a)  én kombinert ferdsskriver og taleregistrator dersom flyet skal utstyres med en taleregistrator eller en ferdsskriver, 

eller 

b)  to kombinerte ferdsskrivere og taleregistratorer dersom flyet skal utstyres med en taleregistrator og en ferdsskriver. 
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NCC.IDE.A.180 Seter, sikkerhetsbelter, sikringsutstyr og barnesikringsinnretninger 

a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  et sete eller en liggeplass for alle personer om bord som er 24 måneder eller eldre, 

2)  et sikkerhetsbelte for hvert passasjersete og sikkerhetsseler for hver liggeplass, 

3)  en barnesikringsinnretning (CRD) for alle personer om bord som er under 24 måneder, 

4)   et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen med utstyr som automatisk vil holde vedkommendes overkropp fast 

ved rask retardasjon, 

i)  for hvert flygebesetningssete og hvert sete ved siden av et flygersete og 

ii)  for hvert observatørsete i førerkabinen, 

og 

5)  et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen, på setene for det påkrevde minste antall kabinbesetningsmedlemmer, 

for fly som fikk utstedt eget CofA første gang etter 31. desember 1980. 

b)  Et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen, skal 

1)  ha en ettpunkts utløsermekanisme og 

2)  ha to skulderseler og et sikkerhetsbelte som kan brukes for seg, på flygebesetningsseter, seter ved siden av et 

flygersete og seter for det påkrevde minste antall kabinbesetningsmedlemmer. 

NCC.IDE.A.185 Skiltene «Fest sikkerhetsbeltet» og «Røyking forbudt» 

Fly der ikke alle passasjerseter er synlige fra flygebesetningens sete(r), skal være utstyrt med et signalsystem som 

forteller alle passasjerer og kabinbesetningen når sikkerhetsbeltene skal være festet, og når røyking er forbudt. 

NCC.IDE.A.190 Førstehjelpsskrin 

a)  Fly skal være utstyrt med førstehjelpsskrin i samsvar med tabell 1. 

Tabell 1 

Påkrevd antall førstehjelpsskrin 

Antall installerte passasjerseter Påkrevd antall førstehjelpsskrin 

0 – 100 1 

101 – 200 2 

201 – 300 3 

301 – 400 4 

401 – 500 5 

501 eller flere 6 

b)  Førstehjelpsskrin skal 

1)  være lett tilgjengelige og 

2)  holdes ved like. 
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NCC.IDE.A.195 Tilleggsoksygen — fly med trykkabin 

a)  Fly med trykkabin som benyttes i flygehøyder der det er behov for oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal 

ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly med trykkabin som benyttes i flygehøyder der trykkhøyden i passasjerkabinen er over 10 000 fot, skal ha nok 

oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer og 

i) 100 % av passasjerene i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i kabinen på over 15 000 fot, men uansett ikke 

under 10 minutters forsyning, 

ii) minst 30 % av passasjerene i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i passasjerkabinen på mellom 14 000 og 

15 000 fot, i tilfelle av trykktap og idet det tas hensyn til omstendighetene, og 

iii) minst 10 % av passasjerene i ethvert tidsrom over 30 minutter med en trykkhøyde i kabinen på mellom 

10 000 og 14 000 fot, og 

2)  alle personer i passasjerkabinen i minst 10 minutter i fly som benyttes i trykkhøyder over 25 000 fot, eller som 

benyttes i lavere høyder, men under forhold som gjør at de ikke kan gå trygt ned til en trykkhøyde på 13 000 fot 

innen 4 minutter. 

c)  Fly med trykkabin som benyttes i flygehøyder over 25 000 fot, skal i tillegg være utstyrt med 

1)  en innretning som gir flygebesetningen en varselindikasjon om trykktap, og 

2)  oksygenmasker som medlemmer av flygebesetningen raskt kan iføre seg. 

NCC.IDE.A.200 Tilleggsoksygen — fly uten trykkabin 

a)  Fly uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der det er behov for oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal 

ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der trykkhøyden i passasjerkabinen er over 10 000 fot, skal ha nok 

oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer og minst 10 % av passasjerene i ethvert tidsrom over 30 minutter med en 

trykkhøyde i passasjerkabinen på mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i passasjerkabinen på over 

13 000 fot. 

NCC.IDE.A.205 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Fly skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen og 

2)  i hver passasjerkabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel i de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet til de typene brann som 

kan tenkes å forekomme i kabinen der brannslokkingsapparatet forutsettes brukt, og til å minimalisere faren for 

giftig gasskonsentrasjon i rom der det oppholder seg personer. 
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NCC.IDE.A.206 Brannøks og brekkjern 

a)  Fly med MCTOM på mer enn 5 700 kg eller MOPSC på mer enn ni skal være utstyrt med minst én brannøks eller 

ett brekkjern plassert i førerkabinen. 

b)  I fly med MOPSC på mer enn 200 skal ytterligere én brannøks eller ett brekkjern plasseres i eller nær det bakerste 

pantryområdet. 

c)  Brannøkser og brekkjern som er plassert i passasjerkabinen, skal ikke være synlige for passasjerene. 

NCC.IDE.A.210 Markering av gjennombruddspunkter 

Dersom områder på flykroppen er markert slik at redningsmannskaper kan bryte seg inn i en nødssituasjon, skal de 

være markert som vist i figur 1. 

Figur 1 

Markering av gjennombruddspunkter 

 

NCC.IDE.A.215 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en ELT uansett type, dersom det fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. juli 2008 eller tidligere, 

2)  en automatisk ELT, dersom det fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang etter 1. juli 2008. 

b)  En ELT skal uansett type kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

NCC.IDE.A.220 Flyging over vann 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord, eller tilsvarende individuell 

flyteinnretning for hver person om bord som er under 24 måneder, plassert slik at de er lett tilgjengelige for 

brukeren fra hans eller hennes sete eller liggeplass: 

1)  Landfly som flys over vann i en avstand av mer enn 50 NM fra land, eller som starter eller lander på en flyplass 

eller et operasjonssted der start- eller innflygingsbanen etter fartøysjefens mening er lagt på en slik måte over 

vann at en nødlanding på vann ville være sannsynlig, og 

2)  sjøfly som flys over vann. 

b)  Hver redningsvest eller tilsvarende individuelle flyteinnretning skal være forsynt med elektrisk lys, slik at det blir 

lettere å lokalisere personer. 

c)  Sjøfly som flys over vann, skal være utstyrt med 

1)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å gjøre det lettere å fortøye, forankre eller manøvrere flyet på 

vann, og som er egnet ut fra flyets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper, og 
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2)  utstyr som avgir de lydsignalene som er foreskrevet i internasjonale regler til forebygging av sammenstøt til 

sjøs, dersom det er relevant. 

d)  Fartøysjefen på et fly som flys i en avstand fra land der nødlanding er mulig, lenger enn tilsvarende 30 minutter ved 

normal marsjhastighet eller 50 NM, alt etter hva som er kortest, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke 

vil overleve en nødlanding på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal være om bord: 

1)  Utstyr til å sende nødsignaler. 

2)  Tilstrekkelig antall redningsflåter til alle personer om bord, plassert slik at de er lett tilgjengelige i en 

nødssituasjon. 

3)  Redningsutstyr, herunder midler til å opprettholde livet, tilpasset flygingen som skal gjennomføres. 

NCC.IDE.A.230 Overlevingsutstyr 

a)  Fly som flys over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, skal være utstyrt med 

1)  signalutstyr til å sende nødsignaler, 

2)  minst én overlevings-ELT(S) og 

3)  ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antall personer om bord. 

b)  Det er ikke nødvendig å ta med ytterligere overlevingsutstyr som angitt i bokstav a) punkt 3 dersom flyet 

1)  holder seg innenfor en avstand fra et område der søk og redning ikke er særlig vanskelig, tilsvarende 

i) 120 minutter ved marsjhastighet med én motor ute av drift (OEI) for fly som er i stand til å fortsette 

flygingen til en flyplass dersom kritisk(e) motor(er) svikter på et hvilket som helst punkt langs ruten eller 

planlagt avvik fra ruten, eller 

ii) 30 minutter ved marsjhastighet for alle andre fly, 

eller 

2)  holder seg innenfor en avstand som ikke er mer enn tilsvarende 90 minutter ved marsjhastighet fra et område 

som er egnet til nødlanding, for fly som er sertifisert i samsvar med gjeldende standard for luftdyktighet. 

NCC.IDE.A.240 Hodetelefoner 

a)  Fly skal være utstyrt med hodetelefoner med svanehalsmikrofon eller tilsvarende for hvert flygebesetningsmedlem, 

på deres plass i førerkabinen. 

b)  Fly som flys i henhold til IFR eller om natten, skal være utstyrt med en sendeknapp på den manuelle 

betjeningsinnretningen for høyde og krengning for hvert påkrevd flygebesetningsmedlem. 

NCC.IDE.A.245 Utstyr til radiokommunikasjon 

a)  Fly som flys i henhold til IFR eller om natten, eller når det kreves i henhold til gjeldende luftromskrav, skal ha 

radiokommunikasjonsutstyr som under normale forhold for radiooverføring skal kunne 

1)  gi mulighet for toveis kommunikasjon med sikte på tårnkontroll, 

2)  motta meteorologiske opplysninger på ethvert tidspunkt under flyging, 

3)  på ethvert tidspunkt under flyging gi mulighet for toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de 

frekvensene som relevant myndighet foreskriver, og 

4)   gi mulighet for kommunikasjon på luftfartens nødfrekvens 121,5 MHz. 

b)  Når det er behov for mer enn én kommunikasjonsenhet, skal de være uavhengige av hverandre, slik at en feil i én 

enhet ikke vil føre til feil i en annen. 
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NCC.IDE.A.250 Navigasjonsutstyr 

a)  Fly skal ha navigasjonsutstyr som sikrer at de kan fortsette en flygning i samsvar med 

1)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

2)  gjeldende luftromskrav. 

b)  Fly skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at det resterende utstyret gir sikker navigasjon i samsvar med 

bokstav a), eller at hensiktsmessige nødtiltak kan gjennomføres på en sikker måte, dersom det oppstår en feil i en 

utstyrsdel i enhver fase av flygingen. 

c)  Fly som benyttes til flygninger der landingen er tenkt å skje under IMC, skal ha passende utstyr som kan gi 

veiledning fram til et punkt der visuell landing kan gjennomføres. Dette utstyret skal kunne gi slik veiledning for 

hver flyplass der landingen er tenkt å skje under IMC, og for alle utpekte alternative flyplasser. 

NCC.IDE.A.255 Transponder 

Fly skal være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkningsradar med trykkhøyderapportering samt eventuelt 

annet SSR-transponderutstyr som kreves på ruten som flys. 

NCC.IDE.A.260 Håndtering av elektroniske navigasjonsdata 

a)  Operatøren skal bare benytte elektroniske navigasjonsdataprodukter som støtter et navigasjonsprogram der 

tilfredsstillende pålitelighetsstandarder for den forutsatte databruken er oppfylt. 

b)  Dersom de elektroniske navigasjonsdataproduktene støtter et navigasjonsprogram som er nødvendig for en 

operasjon der det i henhold til vedlegg V (del-SPA) til forordning (EU) nr. 965/2012 kreves godkjenning, skal 

operatøren godtgjøre overfor vedkommende myndighet at den anvendte prosessen og de leverte produktene 

oppfyller tilfredsstillende pålitelighetsstandarder for den tiltenkte databruken. 

c)  Operatøren skal føre løpende kontroll med både prosessen og produktene, enten direkte eller ved å kontrollere at 

tredjepartsleverandører oppfyller kravene. 

d)  Operatøren skal sikre at oppdaterte og uendrede elektroniske navigasjonsdata i tide distribueres til og settes inn i 

alle fly der dette kreves. 

AVSNITT 2 

Helikoptre 

NCC.IDE.H.100 Instrumenter og utstyr — generelle bestemmelser 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i henhold til dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygeveien, 

2)  benyttes til å overholde NCC.IDE.H.245, 

3)  benyttes til å overholde NCC.IDE.H.250 eller 

4)   er installert i helikopteret. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når det kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Håndlampe. 

2)  Et presisjonsur. 

3)  Kartholder. 

4)   Førstehjelpsskrin. 
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5)  Overlevings- og signalutstyr. 

6)  Drivanker og utstyr til fortøyning. 

7)  Barnesikringsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre gjeldende vedlegg, men som er med på en flygning, skal oppfylle følgende krav: 

1)  Opplysninger som framkommer ved hjelp av disse instrumentene eller dette utstyret eller tilbehøret, skal ikke 

brukes av flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller NCC.IDE.H.245 og 

NCC.IDE.H.250, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på helikopterets luftdyktighet, heller ikke ved feil eller 

funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Instrumenter som benyttes av et flygebesetningsmedlem, skal være slik innrettet at flygebesetningsmedlemmet lett 

kan se hva instrumentene viser, fra sin plass, med minst mulig avvik fra den stillingen og synslinjen han/hun 

vanligvis har når blikket er rettet forover langs flygeveien. 

f)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig, slik at det kan tas i bruk umiddelbart. 

NCC.IDE.H.105 Minsteutstyr til flyging 

En flygning skal ikke påbegynnes når noen av helikopterets instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves til 

den planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  helikopteret brukes i samsvar med operatørens minsteutstyrsliste (MEL), 

b)  operatøren er godkjent av vedkommende myndighet til å bruke helikopteret innenfor begrensningene i 

referanseminsteutstyrslisten (MMEL), eller 

c)  helikopteret omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

NCC.IDE.H.115 Driftslys 

Helikoptre som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  et antikollisjonslys-system, 

b)  navigasjons-/posisjonslys, 

c)  et landingslys, 

d)  lys fra helikopterets elektriske system som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr av vesentlig 

betydning for helikopterets driftssikkerhet, 

e)  lys fra helikopterets elektriske system som gir belysning i alle passasjerkabiner, 

f)  en håndlampe til hvert besetningsmedlems plass og 

g)  lys for å overholde internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, dersom helikopteret er et 

amfibiehelikopter. 

NCC.IDE.H.120 Flygninger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Helikoptre som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/399 

 

4)   Angitt flygehastighet. 

5)  Krengning. 

b)  Helikoptre som flys i henhold til VMC over vann og uten land i sikte, eller i henhold til VMC om natten, eller når 

sikten er under 1 500 m, eller under forhold der helikopteret ikke kan holdes i ønsket flygevei uten referanse til 

ytterligere ett eller flere instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a), være utstyrt med følgende: 

1)  Utstyr som måler og viser følgende: 

i) Flygestilling. 

ii) Vertikal hastighet. 

iii) Stabilisert kurs. 

2)  Utstyr som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 

3)  Utstyr til å hindre funksjonssvikt i fartsmålersystemet omhandlet i bokstav a) punkt 4 som skyldes kondens 

eller isdannelse. 

c)  Dersom det kreves to flygere til en flygning, skal helikopteret i tillegg ha separat utstyr som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Krengning. 

4)   Flygestilling, dersom det er relevant. 

5)  Vertikal hastighet, dersom det er relevant. 

6)  Stabilisert kurs, dersom det er relevant. 

NCC.IDE.H.125 Flygninger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Helikoptre som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  Utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)   Angitt flygehastighet. 

5)  Vertikal hastighet. 

6)  Krengning. 

7)  Flygestilling. 

8)  Stabilisert kurs. 

9)  Utvendig lufttemperatur. 

b)  Utstyr som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 

c)  Dersom det kreves to flygere til en flygning, ytterligere separat utstyr som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Vertikal hastighet. 

4)   Krengning. 
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5)  Flygestilling. 

6)  Stabilisert kurs. 

d)  Utstyr til å hindre funksjonssvikt i fartsmålersystemene omhandlet i bokstav a) punkt 4 og bokstav c) punkt 2 som 

skyldes kondens eller isdannelse. 

e)  En alternativ kilde til statisk trykk. 

f)  En kartholder i lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattflyging. 

g)  Ytterligere utstyr som måler og viser flygestilling, som et reserveinstrument. 

NCC.IDE.H.130 Ytterligere utstyr til drift med én flyger i henhold til IFR 

Helikoptre som flys i henhold til IFR med én flyger, skal være utstyrt med autopilot som minst har høydehold- og 

styrekursfunksjon. 

NCC.IDE.H.145 Flybåret værradarutstyr 

Helikoptre med MOPSC på mer enn ni som flys i henhold til IFR eller om natten, skal være utstyrt med flybåret 

værradarutstyr dersom aktuelle værrapporter angir at torden eller andre potensielt farlige værforhold som anses som 

påviselige med flybåren værradar, kan forventes å finnes langs ruten. 

NCC.IDE.H.150 Ytterligere utstyr til flyging om natten under forhold med isdannelse 

a)  Helikoptre som flys om natten under forhold med forventet eller faktisk isdannelse, skal ha utstyr til å belyse eller 

oppdage isdannelsen. 

b)  Utstyret til å belyse isdannelse skal ikke blende eller gi reflekser som kan gjøre det vanskelig for besetnings-

medlemmene å utføre sine oppgaver. 

NCC.IDE.H.155 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Helikoptre som flys av mer enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem med 

hodetelefoner og mikrofoner, til bruk for alle flygebesetningsmedlemmer. 

NCC.IDE.H.160 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Helikoptre med en MCTOM på mer enn 7 000 kg som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang  

1. januar 2016 eller senere, skal være utstyrt med en taleregistrator. 

b)  CVR skal kunne lagre registrerte data fra minst de to foregående timene. 

c)  CVR skal, med referanse til en tidsramme, registrere følgende: 

1)  Talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen. 

2)  Flygebesetningsmedlemmenes talekommunikasjon ved hjelp av flytelefonsystemet og høyttaleranlegget, 

dersom det er installert. 

3)  Lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver mikrofon for besetningen. 

4)   Tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal automatisk begynne å gjøre opptak før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og 

skal fortsette å gjøre opptak til flygingen er avsluttet og helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  I tillegg til det som er angitt i bokstav d), skal taleregistratoren, avhengig av strømforsyningen, begynne å gjøre 

opptak så tidlig som mulig under kontrollene i førerkabinen før motorstart ved flygingens begynnelse, og skal 

fortsette fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter at motorene er stanset når flygingen er avsluttet. 

f)  CVR skal ha en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres i vann. 
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NCC.IDE.H.165 Ferdsskriver 

a)  Helikoptre med en MCTOM på mer enn 3 175 kg som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 

2016 eller senere, skal være utstyrt med en ferdsskriver som benytter en digital metode til registrering og lagring av 

data, og som har et system for enkel framhenting av disse dataene fra lagringsmediet. 

b)  Ferdsskriveren skal registrere de parametrer som kreves for å foreta en nøyaktig bestemmelse av helikopterets 

flygevei, hastighet, flygestilling, motorkraft, konfigurasjon og drift, og skal kunne lagre registrerte data fra minst de 

ti foregående timene. 

c)  Data skal hentes fra kilder i helikopteret som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 

flygebesetningen. 

d)  FDR skal automatisk begynne å registrere data før helikopteret kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og skal 

stoppe automatisk når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  Ferdsskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

NCC.IDE.H.170 Datalinjeregistrering 

a)  Helikoptre som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere, og som har kapasitet 

til å registrere datalinjekommunikasjon og skal være utstyrt med en taleregistrator, skal i relevante tilfeller gjøre 

opptak av følgende: 

1)  Meldinger fra datalinjekommunikasjonen i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra helikopteret, 

herunder meldinger som gjelder følgende anvendelser: 

i) Etablering av datalinje. 

ii) Kommunikasjon mellom flygeleder og flyger. 

iii) Rettet overvåkning («addressed surveillance»). 

iv) Flygeinformasjon. 

v) Utsending av overvåkingsdata fra luftfartøyet («aircraft broadcast surveillance»), i den grad det er 

praktisk mulig med systemets arkitektur. 

vi) Systemovervåkingsdata, i den grad det er praktisk mulig med systemets arkitektur. 

vii) Grafikk, i den grad det er praktisk mulig med systemets arkitektur. 

2)  Opplysninger som muliggjør korrelasjon med registreringer som er knyttet til datalinjekommunikasjon og er 

lagret et annet sted enn i helikopteret. 

3)  Opplysninger om datalinjekommunikasjonens varighet og prioritet, når det tas hensyn til systemets arkitektur. 

b)  Registratoren skal benytte en digital metode til registrering og lagring av data og informasjon, og et system for 

enkel framhenting av disse dataene. Registreringsmetoden skal gjøre det mulig å sammenholde dataene med 

dataene som er registrert på bakken. 

c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for taleregistratoren i NCC.IDE.H.160. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

e)  Kravene til start- og stoppfunksjonen i registratoren er de samme som kravene til start- og stoppfunksjonen i en 

taleregistrator i henhold til NCC.IDE.H.160 bokstav d) og e). 

NCC.IDE.H.175 Kombinert ferdsskriver og taleregistrator 

Kravene til taleregistrator og ferdsskriver kan oppfylles med én kombinasjonsregistrator. 

NCC.IDE.H.180 Seter, sikkerhetsbelter, sikringsutstyr og barnesikringsinnretninger 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med følgende: 

1)  Et sete eller en liggeplass for alle personer om bord som er 24 måneder eller eldre. 
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2)  Et sikkerhetsbelte for hvert passasjersete og sikkerhetsseler for hver liggeplass. 

3)  For helikoptre som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang etter 31. desember 2012, et sikkerhetsbelte 

som sikrer overkroppen for alle passasjerer som er 24 måneder eller eldre. 

4)   En barnesikringsinnretning (CRD) for alle personer om bord som er under 24 måneder. 

5)  Et sikkerhetsbelte for hvert flygebesetningssete som sikrer overkroppen med utstyr som automatisk vil holde 

vedkommendes overkropp fast ved rask retardasjon. 

6)  Et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen, på setene for det påkrevde minste antall kabinbesetnings-

medlemmer, for helikoptre som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang etter 31. desember 1980. 

b)  Et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen, skal 

1)  ha en ettpunkts utløsermekanisme og 

2)  ha to skulderseler og et sikkerhetsbelte som kan brukes for seg, på flygebesetningsseter, seter ved siden av et 

flygersete og seter for det påkrevde minste antall kabinbesetningsmedlemmer. 

NCC.IDE.H.185 Skiltene «Fest sikkerhetsbeltet» og «Røyking forbudt» 

Helikoptre der ikke alle passasjerseter er synlige fra flygebesetningens sete(r), skal være utstyrt med et signalsystem 

som forteller alle passasjerer og kabinbesetningen når sikkerhetsbeltene skal være festet, og når røyking er forbudt. 

NCC.IDE.H.190 Førstehjelpsskrin 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med minst ett førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet/-skrinene skal 

1)  være lett tilgjengelig(e) og 

2)  holdes ved like. 

NCC.IDE.H.200 Tilleggsoksygen — helikoptre uten trykkabin 

a)  Helikoptre uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der det er behov for oksygentilførsel i samsvar med bokstav 

b), skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Helikoptre uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der trykkhøyden i passasjerkabinen er over 10 000 fot, skal 

ha nok oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer og minst 10 % av passasjerene i ethvert tidsrom over 30 minutter med en 

trykkhøyde i passasjerkabinen på mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i passasjerkabinen på over 

13 000 fot. 

NCC.IDE.H.205 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen og 

2)  i hver passasjerkabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 
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b)  Typen og mengden slokkemiddel i de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet til de typene brann som 

kan tenkes å forekomme i kabinen der brannslokkingsapparatet forutsettes brukt, og til å minimalisere faren for 

giftig gasskonsentrasjon i rom der det oppholder seg personer. 

NCC.IDE.H.210 Markering av gjennombruddspunkter 

Dersom det finnes områder på helikopterkroppen som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte 

seg inn i helikopteret, skal slike områder merkes som angitt i figur 1. 

Figur 1 

Markering av gjennombruddspunkter 

 

NCC.IDE.H.215 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med minst én automatisk nødpeilesender (ELT). 

b)  Helikoptre som flyr over vann til støtte for offshorevirksomhet, i et ugjestmildt miljø og i en avstand fra land 

tilsvarende mer enn ti minutters flyging ved normal marsjhastighet, der helikopteret ved svikt i den kritiske 

motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, skal være utstyrt med en ELT som kan utløses automatisk (ELT 

(AD)). 

c)  En ELT skal uansett type kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

NCC.IDE.H.225 Redningsvester 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord, eller tilsvarende individuell 

flyteinnretning for hver person om bord under 24 måneder, som skal has på eller være plassert slik at den er lett 

tilgjengelig for personen som skal bruke den, fra hans eller hennes sete eller liggeplass, når helikopteret 

1)  flyr over vann i en avstand fra land tilsvarende mer enn ti minutters flyging ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, 

2)  flyr over vann utover autorotasjonsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke kan 

opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

3)  starter eller lander på en flyplass eller et operasjonssted der start- eller innflygingsbanen er lagt over vann. 

b)  Hver redningsvest eller tilsvarende individuelle flyteinnretning skal være forsynt med elektrisk lys, slik at det blir 

lettere å lokalisere personer. 
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NCC.IDE.H.226 Overlevingsdrakter til besetningen 

Hvert besetningsmedlem skal være iført overlevingsdrakt når 

a)  helikopteret flyr over vann til støtte for offshorevirksomhet i en avstand fra land tilsvarende mer enn ti minutters 

flyging ved normal marsjhastighet, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant 

marsjhøyde, og 

1)  værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil være under pluss 

10 °C under flygingen, eller 

2)  forventet redningstid overstiger forventet overlevingstid, 

eller 

b)  fartøysjefen beslutter det på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til følgende forhold: 

1)  Flygninger over vann utover autorotasjonsavstand eller sikker nødlandingsavstand fra land, der helikopteret ved 

svikt i den kritiske motoren ikke kan opprettholde konstant marsjhøyde, og 

2)  værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil være under pluss 

10 °C under flygingen. 

NCC.IDE.H.227 Redningsflåter, nødpeilesendere og overlevingsutstyr på langdistanseflygninger over vann 

Helikoptre som flys 

a)  over vann i en avstand fra land tilsvarende mer enn ti minutters flyging ved normal marsjhastighet, der helikopteret 

ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

b)  over vann i en avstand tilsvarende mer enn tre minutters flyging ved normal marsjhastighet, der helikopteret ved 

svikt i den kritiske motoren ikke kan opprettholde konstant marsjhøyde, og dersom fartøysjefen beslutter det etter 

en risikovurdering, 

skal være utstyrt med følgende: 

1)  For helikoptre som transporterer under tolv personer, minst én redningsflåte med en nominell kapasitet på minst 

det høyeste antallet personer om bord, plassert slik at den er lett tilgjengelig i en nødssituasjon. 

2)  For helikoptre som transporterer over elleve personer, minst to redningsflåter som er plassert slik at de er lett 

tilgjengelige i en nødssituasjon, og som til sammen er tilstrekkelig til å romme alle personer som kan 

transporteres om bord; dersom en redningsflåte går tapt, skal den eller de gjenværende redningsflåtene ha 

tilstrekkelig overkapasitet til å romme alle personer i helikopteret. 

3)  Minst én overlevings-ELT (ELT(S)) for hver påkrevd redningsflåte. 

4)  Redningsutstyr, herunder midler til å opprettholde livet, tilpasset flygingen som skal gjennomføres. 

NCC.IDE.H.230 Overlevingsutstyr 

Helikoptre som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal være utstyrt med følgende: 

a)  Signalutstyr til å sende nødsignaler. 

b)  Minst én overlevings-ELT (ELT(S)). 

c)  Ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antall personer om bord. 

NCC.IDE.H.231 Ytterligere krav til helikoptre som gjennomfører offshoreoperasjoner i et ugjestmildt 

havområde 

Helikoptre som benyttes i offshoreoperasjoner i et ugjestmildt havområde i en avstand fra land tilsvarende mer enn ti 

minutters flyging ved normal marsjhastighet, skal oppfylle følgende krav: 

a)  Dersom værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil være under 

pluss 10 °C under flygingen, eller dersom forventet redningstid overstiger forventet overlevingstid, eller dersom 

flygingen skal finne sted om natten, skal alle personer om bord være iført overlevingsdrakt. 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/405 

 

b)  Alle redningsflåter som medbringes i samsvar med NCC.IDE.H.227, skal være installert slik at de kan brukes under 

de forholdene på havet som gjaldt da helikopterets nødlanding på vann, flyteevne og trimegenskaper ble evaluert 

med sikte på å oppfylle sertifiseringskravene for nødlanding på vann. 

c)  Helikopteret skal være utstyrt med et nødbelysningssystem med uavhengig strømforsyning som sikrer alminnelig 

kabinbelysning, slik at det blir lettere å evakuere helikopteret. 

d)  Alle nødutganger, herunder nødutganger for besetningen, og innretninger til å åpne dem skal være tydelig merket, 

til hjelp for personer om bord som benytter utgangene i dagslys eller i mørke. Merkingen skal være utformet slik at 

den fortsatt er synlig dersom helikopteret kantrer og kabinen havner under vann. 

e)  Alle dører som ikke kan tas av, og som er merket som nødutganger ved landing på vann, skal kunne festes i åpen 

stilling, slik at de ikke hindrer personer om bord i å forlate helikopteret, under alle forhold på havet opp til det 

maksimum som kreves når nødlanding på vann og flyteevne blir evaluert. 

f)  Alle dører, vinduer eller andre åpninger i passasjerkabinen som forutsettes brukt som nødutgang under vann, skal 

være slik utstyrt at de kan åpnes i en nødssituasjon. 

g)  Passasjerer og besetning skal alltid være iført redningsvest, med mindre de er iført en integrert overlevingsdrakt 

som oppfyller kravene til både overlevingsdrakter og redningsvester. 

NCC.IDE.H.232 Helikoptre som er sertifisert for flyging på vann — diverse utstyr 

Helikoptre som er sertifisert for flyging på vann, skal være utstyrt med 

a)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å gjøre det lettere å fortøye, forankre eller manøvrere flyet på 

vann, og som er egnet ut fra helikopterets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper, og 

b)  utstyr som avgir de lydsignalene som er foreskrevet i internasjonale regler til forebygging av sammenstøt til sjøs, 

der det er relevant. 

NCC.IDE.H.235 Alle helikoptre som flyr over vann — nødlanding på vann 

Helikoptre skal være konstruert for landing på vann eller sertifisert for nødlanding på vann i samsvar med relevante 

luftdyktighetsregler, eller ha flyteutstyr til nødssituasjoner, når de flyr over vann i et ugjestmildt område i en avstand 

fra land tilsvarende mer enn ti minutters flyging ved normal marsjhastighet. 

NCC.IDE.H.240 Hodetelefoner 

Dersom det kreves et radiokommunikasjons- og/eller radionavigasjonssystem, skal helikopteret være utstyrt med 

hodetelefoner med svanehalsmikrofon eller tilsvarende og en sendeknapp på flygebetjeningsinnretningene for hver 

påkrevd flyger og/eller hvert påkrevd besetningsmedlem ved vedkommendes tildelte plass. 

NCC.IDE.H.245 Utstyr til radiokommunikasjon 

a)  Helikoptre som flys i henhold til IFR eller om natten, eller når det kreves i henhold til gjeldende luftromskrav, skal 

ha radiokommunikasjonsutstyr som under normale forhold for radiooverføring skal kunne 

1)  gi mulighet for toveis kommunikasjon med sikte på tårnkontroll, 

2)  motta meteorologiske opplysninger, 

3)  på ethvert tidspunkt under flyging gi mulighet for toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de 

frekvensene som relevant myndighet foreskriver, og 

4)   gi mulighet for kommunikasjon på luftfartens nødfrekvens 121,5 MHz. 

b)  Dersom det kreves mer enn én kommunikasjonsenhet, skal de være uavhengige av hverandre, slik at en feil i én 

enhet ikke vil føre til feil i en annen. 

c)  Dersom det kreves et system for radiokommunikasjon, og i tillegg til det flytelefonsystemet for flygebesetningen 

som kreves i NCC.IDE.H.155, skal helikoptre være utstyrt med en sendeknapp på betjeningsinnretningene til hver 

påkrevd flyger og besetningsmedlem, på hans/hennes plass. 
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NCC.IDE.H.250 Navigasjonsutstyr 

a)  Helikoptre skal ha navigasjonsutstyr som sikrer at de kan fortsette en flygning i samsvar med 

1)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

2)  gjeldende luftromskrav. 

b)  Helikoptre skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at dersom en utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst 

punkt i flygingen, vil det resterende utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med bokstav a), eller 

hensiktsmessige nødtiltak kan gjennomføres på en sikker måte. 

c)  Helikoptre som benyttes til flygninger der landingen er planlagt å skje under IMC, skal være utstyrt med 

navigasjonsutstyr som kan gi veiledning fram til et punkt der visuell landing kan gjennomføres. Dette utstyret skal 

kunne gi slik veiledning for hver flyplass der landingen er tenkt å skje under IMC, og for alle utpekte alternative 

flyplasser. 

NCC.IDE.H.255 Transponder 

Helikoptre skal være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkningsradar med trykkhøyderapportering samt 

eventuelt annet SSR-transponderutstyr som kreves på ruten som flys.» 
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VEDLEGG IV 

«VEDLEGG VII 

IKKE-KOMMERSIELLE LUFTFARTSOPERASJONER MED IKKE-KOMPLEKSE MOTORDREVNE 

LUFTFARTØYER 

[DEL-NCO] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

NCO.GEN.100 Vedkommende myndighet 

a)  Vedkommende myndighet skal være den myndigheten som er utpekt av medlemsstaten der luftfartøyet er registrert. 

b)  Dersom luftfartøyet er registrert i en tredjestat, skal vedkommende myndighet være den myndigheten som er utpekt 

av medlemsstaten der operatøren er etablert eller bosatt. 

NCO.GEN.101 Samsvarskriterier 

En operatør kan benytte andre samsvarskriterier enn dem Byrået har vedtatt, for å sikre samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

NCO.GEN.102 Turmotorseilfly og motordrevne seilfly 

a)  Turmotorseilfly skal benyttes i samsvar med kravene til 

1)  fly, dersom de er motordrevne, og 

2)  seilfly, dersom de benyttes uten bruk av motor. 

b)  Turmotorseilfly skal være utstyrt i samsvar med de kravene som gjelder for fly, med mindre det er angitt noe annet 

i kapittel D. 

c)  Motordrevne seilfly, med unntak av turmotorseilfly, skal brukes og være utstyrt i samsvar med de kravene som 

gjelder for seilfly. 

NCO.GEN.105 Fartøysjefens ansvar og myndighet 

a)  Fartøysjefen har ansvar for 

1)  luftfartøyets sikkerhet samt sikkerheten til alle besetningsmedlemmer, passasjerer og frakt som er om bord når 

luftfartøyet er i drift, som nevnt i punkt 1.c i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, 

2)  å innlede, fortsette, avslutte eller omdirigere en flygning av hensyn til sikkerheten, 

3)  å sikre at alle driftsprosedyrer og sjekklister blir fulgt som nevnt i punkt 1.b i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008, 

4)   å begynne en flygning først når han/hun har forsikret seg om at alle driftsmessige begrensninger som nevnt i 

punkt 2.a.3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 er overholdt, slik at 

i) luftfartøyet er luftdyktig, 

ii) luftfartøyet er behørig registrert, 

iii) de instrumentene og det utstyret som kreves for å kunne gjennomføre flygingen, er installert i luftfartøyet 

og er operativt, med mindre drift med utstyr som ikke er operativt, er tillatt i henhold til 

minsteutstyrslisten (MEL) eller et tilsvarende dokument dersom det er relevant, som fastsatt i 

NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105, NCO.IDE.S.105 eller NCO.IDE.B.105, 

iv) luftfartøyets masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunktet er slik at flygingen kan utføres innenfor de 

grensene som er fastsatt i luftdyktighetsdokumentasjonen, 
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v) alt utstyr, all bagasje og all last er korrekt lastet og sikret, og en nødevakuering fortsatt er mulig, og 

vi) luftfartøyets driftsmessige begrensninger som angitt i luftfartøyets flygehåndbok (AFM) ikke overskrides 

på noe tidspunkt under flygingen, 

5)  ikke å begynne en flygning dersom han/hun er ute av stand til å utføre sine oppgaver, for eksempel på grunn av 

skade, sykdom, tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, 

6)  ikke å fortsette flygingen forbi nærmeste flyplass eller operasjonssted med værforhold som tillater landing, når 

han/hun har vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver, for eksempel på grunn av tretthet, sykdom eller 

oksygenmangel, 

7)  å treffe beslutning om å godta flyet med funksjonsfeil i samsvar med listen over godtatte konfigurasjonsavvik 

(CDL) eller minsteutstyrslisten (MEL), og 

8)  å registrere bruksdata og alle kjente eller antatte feil i luftfartøyet når en flygning eller en serie flygninger er 

avsluttet, i luftfartøyets tekniske loggbok eller reisedagbok. 

b)  Fartøysjefen skal sikre at alle besetningsmedlemmer i flygingens kritiske faser eller når det anses nødvendig av 

hensyn til sikkerheten, sitter på sin plass og ikke gjør annet enn det som kreves av hensyn til luftfartøyets 

driftssikkerhet. 

c)  Fartøysjefen har myndighet til å nekte å ta med, eller til å sette av, enhver person, bagasje eller frakt som kan 

utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for luftfartøyet eller for dem som er om bord. 

d)  Fartøysjefen skal snarest mulig rapportere til den relevante enheten for lufttrafikktjenester (ATS) om farlige vær- 

eller flygeforhold som kan sette andre luftfartøyers sikkerhet i fare. 

e)  Fartøysjefen skal, i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe alle tiltak han/hun mener 

er nødvendige, forholdene tatt i betraktning, i samsvar med punkt 7.d i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

I slike tilfeller kan han/hun avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder av hensyn til sikkerheten. 

f)  Under flyging skal fartøysjefen 

1)  unntatt for ballonger, ha sitt sikkerhetsbelte fastspent når han/hun sitter på sin plass, og 

2)  forbli ved luftfartøyets betjeningsinnretninger til enhver tid, med mindre en annen flyger overtar 

betjeningsinnretningene. 

g)  Fartøysjefen skal umiddelbart rapportere en ulovlig handling til vedkommende myndighet og underrette den 

utpekte lokale myndigheten. 

h)  Fartøysjefen skal snarest mulig gi nærmeste relevante myndighet melding om en eventuell ulykke der luftfartøyet 

er involvert, og som fører til alvorlig personskade eller dødsfall, eller til betydelig skade på luftfartøy eller 

eiendom. 

NCO.GEN.106 Fartøysjefens ansvar og myndighet – ballonger 

Fartøysjefen på en ballong har i tillegg til NCO.GEN.105 ansvar for 

a)  orientering før flyging til de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, og 

b)  at de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy. 

NCO.GEN.110 Overholdelse av lover, forskrifter og prosedyrer 

a)  Fartøysjefen skal overholde lover, forskrifter og prosedyrer i statene der operasjonene utføres. 
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b)  Fartøysjefen skal være kjent med de lovene, forskriftene og prosedyrene som er relevante for vedkommendes 

oppgaver og gjelder for områdene som skal overflys, flyplassene eller operasjonsstedene som skal benyttes, og de 

tilhørende flysikringsanleggene som nevnt i punkt 1.a i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

NCO.GEN.115 Taksing av fly 

Et fly skal takses i trafikkområdet på en flyplass bare dersom den som sitter ved betjeningsinnretningene, 

a)  er en behørig kvalifisert flyger eller 

b)  er utpekt av operatøren og 

1)  er opplært til å takse flyet, 

2)  er opplært til å bruke radiotelefoni dersom radiokommunikasjon er påkrevd, 

3)  har mottatt instruksjon om flyplassens utforming, ruter, skilt, merking, lys, signaler og instrukser fra 

flygekontrolltjenesten (ATC), fraseologi og prosedyrer, og 

4)   kan overholde de driftsstandardene som gjelder for sikker forflytning av flyet på flyplassen. 

NCO.GEN.120 Innkopling av rotor — helikoptre 

En helikopterrotor skal bare slås på med sikte på flyging med en kvalifisert flyger ved betjeningsinnretningene. 

NCO.GEN.125 Bærbare elektroniske innretninger 

Fartøysjefen skal ikke tillate at noen om bord bruker en bærbar elektronisk innretning (PED) som kan virke negativt 

inn på ytelsen til luftfartøyets systemer og utstyr. 

NCO.GEN.130 Opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord 

Med unntak for luftfartøyer som starter og lander på samme flyplass/operasjonssted, skal operatøren til enhver tid ha 

tilgjengelig lister over nød- og overlevingsutstyr om bord som umiddelbart kan oversendes til redningssentralene 

(RCC). 

NCO.GEN.135 Dokumenter, håndbøker og informasjon som skal finnes om bord 

a)  Følgende dokumenter, håndbøker og informasjon skal finnes om bord på hver flygning, i original eller som kopi, 

med mindre annet er angitt: 

1) Flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokument(er). 

2) Registreringsbevis i original. 

3) Luftdyktighetsbevis (CofA) i original. 

4) Støysertifikat, dersom det er relevant. 

5) Liste over særskilte godkjenninger, dersom det er relevant. 

6) Luftfartøyets radiolisens, dersom det er relevant. 

7) Ansvarsforsikringsbevis(er). 

8) Reisedagbok eller tilsvarende for luftfartøyet. 

9) Nærmere opplysninger om levert ATS-reiseplan, dersom det er relevant. 

10) Oppdaterte og egnede luftfartskart for den foreslåtte flygeruten og alle ruter det er rimelig å forvente at 

flygingen kan omdirigeres til. 
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11) Opplysninger om prosedyrer og visuelle signaler brukt av avskjærende luftfartøy og luftfartøy som avskjæres. 

12) MEL eller CDL, dersom det er relevant. 

13) Annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen, eller som kreves av statene som berøres av 

flygingen. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan, for flygninger 

1)  som forutsettes å starte og lande på samme flyplass/operasjonssted, eller 

2)  som holder seg innenfor en avstand eller et område fastsatt av vedkommende myndighet, 

de dokumentene og opplysningene som er nevnt i bokstav a) punkt 2–8, oppbevares på flyplassen eller 

operasjonsstedet. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) kan, for flygninger med ballonger eller seilfly, men ikke motordrevne seilfly (TMG), de 

dokumentene og opplysningene som er nevnt i bokstav a) punkt 2–8 og 11–13, oppbevares i servicekjøretøyet. 

d)  Fartøysjefen skal på anmodning fra vedkommende myndighet innen rimelig tid stille til rådighet den 

dokumentasjonen som kreves medbrakt om bord. 

NCO.GEN.140 Transport av farlig gods 

a)  Lufttransport av farlig gods skal gjennomføres i samsvar med vedlegg 18 til Chicago-konvensjonen, sist endret og 

utvidet ved tekniske forskrifter for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (ICAO Doc 9284-AN/905), med 

tillegg og senere tilføyelser og beriktigelser. 

b)  Farlig gods skal bare transporteres av en operatør som er godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel G 

til forordning (EU) nr. 965/2012, med mindre godset 

1)  ikke omfattes av de tekniske forskriftene, i samsvar med disse forskriftenes del 1, 

2)  medbringes av passasjerer eller fartøysjefen, eller er i bagasje, i samsvar med de tekniske forskriftenes del 8, 

eller 

3)  medbringes av operatører av ELA2-luftfartøy. 

c)  Fartøysjefen skal treffe alle rimelige tiltak for å hindre at farlig gods utilsiktet tas med om bord. 

d)  Fartøysjefen skal, i samsvar med de tekniske forskriftene, umiddelbart rapportere eventuelle ulykker eller hendelser 

med farlig gods til vedkommende myndighet og til relevant myndighet i staten der ulykken eller hendelsen fant 

sted. 

e)  Fartøysjefen skal sørge for at passasjerene får informasjon om farlig gods i samsvar med de tekniske forskriftene. 

NCO.GEN.145 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

Operatøren skal gjennomføre 

a)  alle sikkerhetstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med ARO.GEN.135 bokstav c), og 

b)  all relevant påbudt sikkerhetsinformasjon fra Byrået, herunder luftdyktighetspåbud. 

NCO.GEN.150 Reisedagbok 

Nærmere opplysninger om luftfartøyet, dets besetning og hver enkelt reise skal oppbevares for hver flygning eller serie 

av flygninger, i form av en reisedagbok eller tilsvarende. 
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NCO.GEN.155 Minsteutstyrsliste 

a)  Det kan utarbeides en minsteutstyrsliste (MEL – Minimum Equipment List), idet det tas hensyn til følgende: 

1)  Dokumentet skal muliggjøre drift av luftfartøyet, under nærmere angitte forhold, med bestemte instrumenter, 

utstyrsdeler eller funksjoner ute av drift når flygingen begynner. 

2)  Dokumentet skal utarbeides for hvert enkelt luftfartøy, og det skal da tas hensyn til relevante drifts- og 

vedlikeholdsforhold hos operatøren. 

3)  MEL skal bygge på den relevante referanseminsteutstyrslisten (MMEL), som definert i de dataene som er 

fastlagt i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(1), men skal ikke være mindre restriktiv enn 

MMEL. 

b)  MEL og eventuelle endringer i den skal meldes til vedkommende myndighet. 

KAPITTEL B 

DRIFTSPROSEDYRER 

NCO.OP.100 Bruk av flyplasser og operasjonssteder 

Operatøren skal bare benytte flyplasser og operasjonssteder som egner seg til den aktuelle typen luftfartøy og 

operasjon. 

NCO.OP.105 Angivelse av avsidesliggende flyplasser — fly 

Hva angår valg av alternative flyplasser og bruk av drivstoff, skal fartøysjefen anse en flyplass som avsidesliggende 

dersom flygetiden til nærmeste egnede alternative bestemmelsesflyplass er 

a)  60 minutter for fly med stempelmotorer eller 

b)  90 minutter for fly med turbinmotorer. 

NCO.OP.110 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — fly og helikoptre 

a)  For flygninger i henhold til instrumentflygeregler (IFR) skal fartøysjefen velge ut og benytte flyplassens 

driftsmessige minstekriterier for hver avgangs-, ankomst- og alternativflyplass. Disse minstekriteriene skal 

1)  ikke være lavere enn det som er fastsatt av staten der flyplassen ligger, med mindre vedkommende stat eksplisitt 

har godtatt dette, og 

2)  ved flyging i dårlig sikt godkjennes av vedkommende myndighet i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel E 

til forordning (EU) nr. 965/2012. 

b)  Ved valg av driftsmessige minstekriterier skal fartøysjefen ta hensyn til følgende: 

1)  Luftfartøyets type, ytelse og flygeegenskaper. 

2)  Egen kompetanse og erfaring. 

3)  Dimensjoner og egenskaper for rullebaner og område for siste innflyging og start (FATO) som kan bli valgt. 

4)   Tilgjengelige visuelle og ikke-visuelle bakkebaserte hjelpemidlers egnethet og ytelse. 

5)  Tilgjengelig utstyr om bord i luftfartøyet til navigasjon og/eller kontroll av flygeveien under start, innflyging, 

utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging. 

6)  Hindringer i de områdene for innflyging, avbrutt innflyging og utflyging som kreves til å iverksette 

beredskapsprosedyrer. 

7)  Hinderfri høyde/høyde for instrumentinnflyging. 

  

(1) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1. 
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8)  Hjelpemidler til å fastslå og rapportere om meteorologiske forhold. 

9)  Flygeteknikken som skal benyttes under siste fase av innflygingen. 

c)  Minstekriteriene for en bestemt type innflygings- og landingsprosedyre skal benyttes dersom 

1)  bakkeutstyret som kreves for den planlagte prosedyren, er operativt, 

2)  luftfartøysystemene som kreves for den aktuelle typen innflyging, er operative, 

3)  de nødvendige kriteriene for luftfartøyets ytelse er oppfylt, og 

4)   flygeren er behørig kvalifisert. 

NCO.OP.111 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — NPA-, APV- og CAT I-flygninger 

a)  Den beslutningshøyden (DH) som skal benyttes ved en ikke-presisjonsinnflyging (NPA) fløyet med CDFA-teknikk 

(kontinuerlig nedstigning i siste innflygingsfase), innflygingsprosedyre med vertikal veiledning (APV) eller 

kategori I-flyging (CAT I), skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Minste høyde der hjelpemiddelet for innflygingen kan brukes uten nødvendig visuell referanse. 

2)  Hinderfri høyde (OCH) for den aktuelle kategorien luftfartøy. 

3)  Offentliggjort DH for innflygingsprosedyren, dersom det er relevant. 

4)   Systemets minsteverdier som angitt i tabell 1. 

5)  Minste beslutningshøyde dersom den er angitt i AFM eller et tilsvarende dokument. 

b)  Minste nedstigningshøyde (MDH) for en NPA-flygning uten CDFA-teknikk skal ikke være lavere enn den høyeste 

av følgende verdier: 

1)  OCH for den aktuelle kategorien luftfartøy. 

2)  Systemets minsteverdier som angitt i tabell 1. 

3)  Minste MDH dersom den er angitt i AFM. 

Tabell 1 

Systemets minsteverdier 

Anlegg Laveste DH/MDH (fot) 

Instrumentlandingssystem (ILS) 200 

Globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS) / system 

for satellittbaserte korreksjonssignaler (SBAS) 

(innflyging med lateral presisjon med vertikal 

veiledning (LPV)) 

200 

GNSS (lateralnavigasjon (LNAV)) 250 

GNSS / barovertikal navigasjon (VNAV) (LNAV/ 

VNAV) 

250 

Retningsindikator (LOC) med eller uten avstandsmåler 

(DME) 

250 

Innflyging med overvåkingsradar (SRA) (avsluttes ved 

½ NM) 

250 
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Anlegg Laveste DH/MDH (fot) 

SRA (avsluttes ved 1 NM) 300 

SRA (avsluttes ved 2 NM eller mer) 350 

VHF retningsbestemmende radiofyr (VOR) 300 

VOR/DME 250 

Rundtstrålende radiofyr (NDB) 350 

NDB/DME 300 

VHF retningspeiler (VDF) 350 

NCO.OP.112 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling med fly 

a)  MHD for sirkling med fly skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Offentliggjort sirklings-OCH for den aktuelle kategorien fly. 

2)  Minste sirklingshøyde etter tabell 1. 

3)  DH/MDH for den foregående instrumentinnflygingsprosedyren. 

b)  Minstesikten for sirkling med fly skal være den høyeste av følgende verdier: 

1)  Sirklingssikt for den aktuelle kategorien fly, dersom den er offentliggjort. 

2)  Minstesikt etter tabell 2. 

3)  Rullebanesikt/konvertert meteorologisk sikt (RVR/CMV) for den foregående instrumentinnflygingsprosedyren. 

Tabell 1 

MDH og minstesikt for sirkling for hver flykategori 

 Flykategori 

A B C D 

MDH (fot) 400 500 600 700 

Minste meteoro-

logiske sikt (m) 

1500 1600 2400 3600 

NCO.OP.113 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling med helikopter 

MDH for sirkling over land med helikopter skal ikke være lavere enn 250 fot og den meteorologiske sikten ikke under 

800 m. 

NCO.OP.115 Prosedyrer for avgang og innflyging — fly og helikoptre 

a)  Fartøysjefen skal benytte de avgangs- og innflygingsprosedyrene som er fastsatt av staten der flyplassen ligger, 

dersom slike prosedyrer er offentliggjort for den rullebanen eller det FATO som skal benyttes. 

b)  Fartøysjefen kan avvike fra en offentliggjort avgangsrute, ankomstrute eller innflygingsprosedyre 

1)  forutsatt at kriteriene for hinderklaring overholdes, det tas full høyde for driftsforholdene og en eventuell ATC-

klarering overholdes, eller 
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2)  når luftfartøyet blir radardirigert av en ATC-enhet. 

NCO.OP.120 Prosedyrer for støyreduksjon — fly, helikoptre og motordrevne seilfly 

Fartøysjefen skal ta hensyn til offentliggjorte prosedyrer for støyreduksjon som gjør at luftfartøyet avgir så lite støy 

som mulig, samtidig som det påses at sikkerhet prioriteres framfor støyreduksjon. 

NCO.OP.121 Prosedyrer for støyreduksjon — ballonger 

Fartøysjefen skal ta hensyn til driftsprosedyrer som gjør at varmesystemet avgir så lite støy som mulig, samtidig som 

det påses at sikkerhet prioriteres framfor støyreduksjon. 

NCO.OP.125 Drivstoff- og oljeforsyning — fly 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flygning bare dersom flyet har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For flygninger i henhold til visuellflygereglene (VFR): 

i) Om dagen, ved start og landing på samme flyplass/operasjonssted og alltid innenfor synsvidde av 

flyplassen/operasjonsstedet, å fly den planlagte ruten og deretter fly i minst ti minutter i normal 

marsjhøyde. 

ii) Om dagen, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 30 minutter i normal 

marsjhøyde. 

iii) Om natten, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 45 minutter i normal 

marsjhøyde. 

2)  For IFR-flygninger: 

i) Når det ikke er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, og 

deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde, eller 

ii) når det er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den tiltenkte landingsflyplassen, til en 

alternativ flyplass, og deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde. 

b)  Ved beregning av nødvendig drivstoff, også til uforutsett bruk, skal det tas hensyn til 

1)  varslede meteorologiske forhold, 

2)  forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser, 

3)  prosedyrer ved trykktap eller motorfeil i en motor under flygingen, når det er relevant, og 

4)   ethvert annet forhold som kan forsinke flyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Det skal ikke være noe til hinder for å endre en reiseplan under flyging og omdirigere flygingen til et annet 

bestemmelsessted, forutsatt at alle krav kan oppfylles fra det tidspunktet flygingen blir omdirigert. 

NCO.OP.126 Drivstoff- og oljeforsyning — helikoptre 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flygning bare dersom helikopteret har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For VFR-flygninger, å fly til tiltenkt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i minst 20 minutter i den 

hastighet som er mest drivstofføkonomisk. 
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2)  For IFR-flygninger: 

i) Når det ikke er krav om en alternativ flyplass, eller det ikke er noen tilgjengelig flyplass med værforhold 

som tillater landing, å fly til tiltenkt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i 30 minutter med 

ventehastighet på 450 m (1 500 fot) over bestemmelsesflyplassen/-operasjonsstedet under standard 

temperaturforhold, og foreta innflyging og landing, eller 

ii) når det er krav om en alternativ flyplass, å fly til tiltenkt landingsflyplass/-operasjonssted og foreta en 

innflyging og en avbrutt innflyging, og deretter 

a)  fly til den angitte alternative flyplassen, og 

b)  fly i 30 minutter med ventehastighet på 450 m (1 500 fot) over den alternative flyplassen / det 

alternative operasjonsstedet under standard temperaturforhold, og foreta innflyging og landing. 

b)  Ved beregning av nødvendig drivstoff, også til uforutsett bruk, skal det tas hensyn til 

1)  varslede meteorologiske forhold, 

2)  forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser, 

3)  prosedyrer ved trykktap eller motorfeil i en motor under flygingen, når det er relevant, og 

4)   ethvert annet forhold som kan forsinke luftfartøyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Det skal ikke være noe til hinder for å endre en reiseplan under flyging og omdirigere flygingen til et annet 

bestemmelsessted, forutsatt at alle krav kan oppfylles fra det tidspunktet flygingen blir omdirigert. 

NCO.OP.127 Drivstoff- og ballastmengde og planlegging — ballonger 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flygning bare dersom det er tilstrekkelig drivstoffreserve, gass eller ballast til  

30 minutters flyging. 

b)  Beregningen av drivstoff-, gass- eller ballastmengde skal bygge på minst følgende driftsforhold for flygingen: 

1)  Data fra ballongprodusenten. 

2)  Forventede masser. 

3)  Forventede meteorologiske forhold. 

4)   Flysikringstjenestenes prosedyrer og restriksjoner. 

NCO.OP.130 Informasjon til passasjerene 

Fartøysjefen skal sørge for at passasjerene før flygingen, eller under flygingen når det er hensiktsmessig, informeres 

om nødutstyr og nødprosedyrer. 

NCO.OP.135 Forberedelse til flyging 

a)  Før en flygning begynner, skal fartøysjefen med alle tilgjengelige og rimelige midler forvisse seg om at de 

anleggene på bakken eller til vanns, herunder kommunikasjonsutstyr og navigasjonshjelpemidler, som er 

tilgjengelige og direkte nødvendige under flygingen av hensyn til luftfartøyets driftssikkerhet, er egnet til den typen 

flyging det dreier seg om. 

b)  Før en flygning begynner, skal fartøysjefen kjenne til alle foreliggende meteorologiske opplysninger av betydning 

for den planlagte flygningen. Forberedelse til en flygning som ikke gjennomføres i nærheten av avgangsstedet, og 

til alle flygninger i henhold til IFR, skal omfatte 

1)  gjennomgang av foreliggende oppdaterte værrapporter og værvarsler og 
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2)  planlegging av en alternativ prosedyre dersom flygingen ikke kan gjennomføres som forutsatt på grunn av 

værforholdene. 

NCO.OP.140 Alternative bestemmelsesflyplasser — fly 

For IFR-flygninger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene 

tillater landing, med mindre 

a)  foreliggende oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at innflyging og landing kan gjennomføres under 

meteorologiske forhold for visuell flyging (VMC) i det tidsrommet som er kortest – enten tidsrommet fra én time 

før til én time etter beregnet ankomsttid, eller tidsrommet fra faktisk avgangstid til én time etter beregnet 

ankomsttid – eller 

b)  det tiltenkte landingsstedet er avsidesliggende og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den tiltenkte landingsflyplassen og 

2)  foreliggende oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de meteorologiske forholdene fra to timer før til 

to timer etter beregnet ankomsttid vil gi 

i) en skyhøyde på minst 300 m (1 000 fot) over det minimumet som angis for instrumentinnflyging, og 

ii) en sikt på minst 5,5 km eller på 4 km mer enn det minimumet som angis for prosedyren. 

NCO.OP.141 Alternative bestemmelsesflyplasser — helikoptre 

For IFR-flygninger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene 

tillater landing, med mindre 

a)  instrumentinnflyging kreves på den tiltenkte landingsflyplassen, og foreliggende oppdaterte meteorologiske 

opplysninger viser at de meteorologiske forholdene i det tidsrommet som er kortest – enten tidsrommet fra to timer 

før til to timer etter beregnet ankomsttid, eller tidsrommet fra faktisk avgangstid til to timer etter beregnet 

ankomsttid – vil gi 

1)  en skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimumet som angis for instrumentinnflyging, og 

2)  en sikt på minst 1 500 m mer enn det minimumet som angis for prosedyren, eller 

b)  det tiltenkte landingsstedet er avsidesliggende og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den tiltenkte landingsflyplassen, 

2)  foreliggende oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de meteorologiske forholdene fra to timer før til 

to timer etter beregnet ankomsttid vil gi 

i) en skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimumet som angis for instrumentinnflyging, og 

ii) en sikt på minst 1 500 m mer enn det minimumet som angis for prosedyren, og 

3)  det er fastlagt et «point of no return» (PNR) for et bestemmelsessted offshore. 

NCO.OP.145 Påfylling av drivstoff mens passasjerer går om bord, er om bord eller går av 

a)  Luftfartøyet skal ikke tankes med flybensin (AVGAS) eller drivstoff med lavt oktantall, eller en blanding av disse 

drivstofftypene, mens passasjerer går om bord, er om bord eller går av. 

b)  For alle andre typer drivstoff skal luftfartøyet ikke tankes når passasjerer går om bord, er om bord eller går av, med 

mindre fartøysjefen eller annet kvalifisert personell er til stede og klar til å iverksette og lede en evakuering av flyet 

på en så praktisk og rask måte som mulig. 



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/417 

 

NCO.OP.150 Transport av passasjerer 

Unntatt for ballonger skal fartøysjefen sikre at alle passasjerer om bord befinner seg på et sete eller en liggeplass med 

sikkerhetsbeltet eller sikringsutstyret korrekt festet før og under taksing, start og landing, og når det anses nødvendig av 

hensyn til sikkerheten. 

NCO.OP.155 Røyking om bord — fly og helikoptre 

Fartøysjefen skal forby røyking om bord 

a)  når det anses nødvendig av hensyn til sikkerheten, og 

b)  når luftfartøyet tankes. 

NCO.OP.156 Røyking om bord — seilfly og ballonger 

Det er forbudt å røyke om bord i et seilfly eller en ballong. 

NCO.OP.160 Meteorologiske forhold 

a)  Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en VFR-flyging bare dersom de siste meteorologiske opplysningene viser 

at værforholdene langs ruten og på den tiltenkte bestemmelsesflyplassen på antatt tidspunkt for bruk vil svare til 

eller være bedre enn gjeldende minstekriterier for VFR-drift. 

b)  Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en IFR-flyging mot den tiltenkte bestemmelsesflyplassen bare dersom de 

siste meteorologiske opplysningene viser at værforholdene på bestemmelsesflyplassen, eller på minst én alternativ 

bestemmelsesflyplass, på antatt tidspunkt for ankomst svarer til eller er bedre enn gjeldende driftsmessige 

minstekriterier for flyplassen. 

c)  Dersom en flygning inneholder både VFR-segmenter og IFR-segmenter, skal de meteorologiske opplysningene 

nevnt i bokstav a) og b) gjelde i den grad det er relevant. 

NCO.OP.165 Is og annen forurensning — prosedyrer på bakken 

Fartøysjefen skal ikke påbegynne start med mindre luftfartøyet er fritt for ethvert belegg som kan virke negativt inn på 

luftfartøyets ytelse eller styrbarhet, bortsett fra det som er tillatt i henhold til AFM. 

NCO.OP.170 Is og annen forurensning — prosedyrer under flyging 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flygning eller bevisst fly inn i områder med forventet eller faktisk isdannelse bare 

dersom luftfartøyet er sertifisert for og utstyrt til slike forhold som omhandlet i punkt 2.a.5 i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  Dersom det er mer isdannelse enn det luftfartøyet er sertifisert for, eller dersom et luftfartøy som ikke er sertifisert 

for flyging under kjente isforhold, utsettes for isdannelse, skal fartøysjefen umiddelbart gå ut av området med 

isdannelse ved å skifte nivå/og eller rute, og skal om nødvendig varsle ATC om en nødssituasjon. 

NCO.OP.175 Forhold ved start — fly og helikoptre 

Før starten påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om 

a)  at været på flyplassen eller operasjonsstedet, og forholdene på tiltenkt rullebane eller FATO, ifølge foreliggende 

opplysninger ikke er til hinder for en sikker start og avgang, og 

b)  at gjeldende driftsmessige minstekriterier for flyplassen vil bli oppfylt. 

NCO.OP.176 Forhold ved start — ballonger 

Før starten påbegynnes, skal fartøysjefen på en ballong forvisse seg om at været på operasjonsstedet eller flyplassen 

ifølge foreliggende opplysninger ikke er til hinder for en sikker start og avgang. 

NCO.OP.180 Simulering av situasjoner under flyging 

a)  Når det er passasjerer eller frakt om bord, skal fartøysjefen ikke simulere 

1)  situasjoner som krever at det benyttes prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner, eller 
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2)  flyging under meteorologiske forhold for instrumentflyging (IMC). 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan slike situasjoner simuleres med flygerelever om bord når en godkjent 

utdanningsorganisasjon gjennomfører opplæringsflygninger. 

NCO.OP.185 Drivstoffadministrasjon under flyging 

Fartøysjefen skal jevnlig kontrollere at det ikke er en mindre mengde nyttbart, gjenværende drivstoff, eller ballast i 

tilfelle ballonger, under flyging enn det som kreves for å fortsette til en flyplass eller et operasjonssted der 

værforholdene tillater landing, samt planlagt drivstoffreserve i samsvar med NCO.OP.125, NCO.OP.126 eller 

NCO.OP.127. 

NCO.OP.190 Bruk av tilleggsoksygen 

Fartøysjefen skal sikre at han/hun og flygebesetningsmedlemmer som utfører oppgaver av vesentlig betydning for 

luftfartøyets driftssikkerhet under flyging, bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når kabinhøyden er over 10 000 fot i 

over 30 minutter, og alltid når kabinhøyden er over 13 000 fot. 

NCO.OP.195 Terrengvarsling 

Dersom fartøysjefen eller et terrengvarslingssystem oppdager at luftfartøyet befinner seg for nær bakken, skal 

fartøysjefen umiddelbart treffe korrigerende tiltak for å oppnå sikre flygeforhold. 

NCO.OP.200 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS II) 

Når ACAS II benyttes, skal driftsprosedyrer og opplæring være i samsvar med forordning (EU) nr. 1332/2011. 

NCO.OP.205 Forhold ved innflyging og landing — fly og helikoptre 

Før fartøysjefen begynner innflyging med sikte på landing, skal han/hun forvisse seg om at været på flyplassen eller 

operasjonsstedet, og forholdene på tiltenkt rullebane eller FATO, ifølge foreliggende opplysninger ikke er til hinder for 

en sikker innflyging, landing eller avbrutt innflyging. 

NCO.OP.210 Forhold ved innflyging og landing — fly og helikoptre 

a)  Fartøysjefen kan begynne en instrumentinnflygning uansett rapportert rullebanesikt/sikt (RVR/VIS). 

b)  Dersom rapportert RVR/VIS er under gjeldende minsteverdier, skal innflygingen ikke fortsettes 

1)  under 1 000 fot over flyplassen eller 

2)  inn i siste fase av innflygingen når beslutningshøyden (DA/H) eller minste nedstigningshøyde (MDA/H) er mer 

enn 1 000 fot over flyplassen. 

c)  Dersom RVR ikke er tilgjengelig, kan RVR-verdiene beregnes ved omregning av rapportert sikt. 

d)  Dersom rapportert RVR/VIS faller under gjeldende minsteverdi når 1 000 fot over flyplassen er passert, kan 

innflygingen fortsettes til DA/H eller MDA/H. 

e)  Innflygingen kan fortsettes under DA/H eller MDA/H og landingen fullføres dersom den visuelle referansen som er 

hensiktsmessig for innflygingstypen og den tiltenkte rullebanen, oppnås ved DA/H eller MDA/H og deretter 

opprettholdes. 

f)  RVR i landingssonen skal alltid være avgjørende. 

NCO.OP.215 Driftsmessige begrensninger — varmluftsballonger 

En varmluftsballong kan starte om natten, forutsatt at den har tilstrekkelig drivstoff til å lande om dagen. 
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KAPITTEL C 

LUFTFARTØYETS YTELSE OG DRIFTSBEGRENSNINGER 

NCO.POL.100 Driftsbegrensninger — alle luftfartøyer 

a)  Luftfartøyets last, masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt skal i alle faser av flygingen være i samsvar med de 

begrensningene som er oppført i AFM, eller i tilsvarende dokument. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking eller kombinasjoner av disse som angir driftsbegrensninger som i henhold til 

AFM skal vises visuelt, skal vises i luftfartøyet. 

NCO.POL.105 Veiing 

a)  Operatøren skal sørge for at luftfartøyets masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt er blitt bestemt ved faktisk 

veiing før det settes i drift. Det skal tas hensyn til de akkumulerte virkningene av endringer og reparasjoner på 

massen og balansen, og de skal behørig dokumenteres. Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige for 

fartøysjefen. Luftfartøyet skal veies på nytt dersom endringenes virkninger på massen og balansen ikke vites 

nøyaktig. 

b)  Veiingen skal utføres av luftfartøyets produsent, eller av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

NCC.POL.110 Ytelse — generell bestemmelse 

Fartøysjefen skal bruke luftfartøyet bare dersom ytelsen er tilstrekkelig til å overholde gjeldende lufttrafikkregler og 

eventuelle andre begrensninger som gjelder for flygingen, luftrommet eller flyplassene eller operasjonsstedene som 

benyttes, og det skal da tas hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart. 

KAPITTEL D 

INSTRUMENTER, DATA OG UTSTYR 

AVSNITT 1 

Fly 

NCO.IDE.A.100 Instrumenter og utstyr — generelle bestemmelser 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i henhold til dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygeveien, 

2)  benyttes til å overholde NCO.IDE.A.190, 

3)  benyttes til å overholde NCO.IDE.A.195, eller 

4)   er installert i flyet. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når det kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Reservesikringer. 

2)  Håndlamper. 

3)  Et presisjonsur. 

4)   Førstehjelpsskrin. 

5)  Overlevings- og signalutstyr. 

6)  Drivanker og utstyr til fortøyning. 

7)  Barnesikringsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre gjeldende vedlegg, men som er med på en flygning, skal oppfylle følgende krav: 

1)  Opplysninger som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller NCO.IDE.A.190 og 

NCO.IDE.A.195. 
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2)  Instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på flyets luftdyktighet, heller ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig, slik at det kan tas i bruk umiddelbart. 

NCO.IDE.A.105 Minsteutstyr for flyging 

En flygning skal ikke påbegynnes når noen av flyets instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves til den 

planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  flyet flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, eller 

b)  flyet omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

NCO.IDE.A.110 Reservesikringer 

Fly skal ha reservesikringer med nødvendig styrke til å oppnå full beskyttelse av strømkretsene, til utskiftning av 

sikringer som det er tillatt å skifte ut under flyging. 

NCO.IDE.A.115 Driftslys 

Fly som benyttes om natten, skal være utstyrt med 

a)  et antikollisjonslys-system, 

b)  navigasjons-/posisjonslys, 

c)  et landingslys, 

d)  lys fra flyets elektriske system som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr av vesentlig betydning 

for flyets driftssikkerhet, 

e)  lys fra flyets elektriske system som gir belysning i alle passasjerkabiner, 

f)  en håndlampe til hvert besetningsmedlems plass og 

g)  lys for å overholde internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, dersom flyet brukes som sjøfly. 

NCO.IDE.A.120 Flygninger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Fly som benyttes i henhold til VFR om dagen, skal ha utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)   Angitt flygehastighet. 

5)  Mach-tall når hastighetsbegrensninger uttrykkes i mach-tall. 

b)  Fly som benyttes under meteorologiske forhold for visuell flyging (VMC) om natten, eller under forhold der flyet 

ikke kan holdes i ønsket flygevei uten referanse til ytterligere ett eller flere instrumenter, skal i tillegg til det som er 

oppført i bokstav a), være utstyrt med  
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1)  utstyr som måler og viser 

i) svingning og krengning, 

ii) flygestilling, 

iii) vertikal hastighet, og 

iv) stabilisert kurs, 

og 

2)  en innretning som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 

c)  Fly som benyttes under forhold der de ikke kan holdes i ønsket flygevei uten referanse til ytterligere ett eller flere 

instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a) og b), ha utstyr til å hindre funksjonssvikt i 

fartsmålersystemet omhandlet i bokstav a) punkt 4 som skyldes kondens eller isdannelse. 

NCO.IDE.A.125 Flygninger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Fly som benyttes i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  Utstyr som måler og viser følgende: 

1) Magnetisk kurs. 

2) Tid i timer, minutter og sekunder. 

3) Trykkhøyde. 

4) Angitt flygehastighet. 

5) Vertikal hastighet. 

6) Svingning og krengning. 

7) Flygestilling. 

8) Stabilisert kurs. 

9) Utvendig lufttemperatur. 

10) Mach-tall når hastighetsbegrensninger uttrykkes i mach-tall. 

b)  Utstyr som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 

c)  Utstyr til å hindre funksjonssvikt i fartsmålersystemet omhandlet i bokstav a) punkt 4 som skyldes kondens eller 

isdannelse. 

NCO.IDE.A.130 Terrengvarslingssystem (TAWS) 

Turbindrevne fly som er sertifisert for en største passasjersetekapasitet (MOPSC) på mer enn ni, skal være utstyrt med 

en TAWS som oppfyller kravene til 

a)  utstyr i klasse A, som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis (CofA) første 

gang etter 1. januar 2011, eller 

b)  utstyr i klasse B, som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang  

1. januar 2011 eller tidligere. 
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NCO.IDE.A.135 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Fly som benyttes av mer enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem med hodetelefoner 

og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmer. 

NCO.IDE.A.140 Seter, sikkerhetsbelter, sikringsutstyr og barnesikringsinnretninger 

a)  Fly skal være utstyrt med følgende: 

1)  Et sete eller en liggeplass for alle personer om bord som er 24 måneder eller eldre. 

2)  Et sikkerhetsbelte for hvert passasjersete og sikkerhetsseler for hver liggeplass. 

3)  En barnesikringsinnretning (CRD) for alle personer om bord som er under 24 måneder. 

4)   Et sikkerhetsbelte for hvert flygebesetningssete med sikring av overkroppen og ettpunkts utløsermekanisme. 

NCO.IDE.A.145 Førstehjelpsskrin 

a)  Fly skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig og 

2)  holdes ved like. 

NCO.IDE.A.150 Tilleggsoksygen — fly med trykkabin 

a)  Fly med trykkabin som benyttes i flygehøyder der det er behov for oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal 

ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly med trykkabin som benyttes i flygehøyder der trykkhøyden i passasjerkabinen er over 10 000 fot, skal ha nok 

oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer og 

i) 100 % av passasjerene i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i kabinen på over 15 000 fot, men uansett ikke 

under 10 minutters forsyning, 

ii) minst 30 % av passasjerene i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i passasjerkabinen på mellom 14 000 og 

15 000 fot, i tilfelle av trykktap og idet det tas hensyn til omstendighetene, og 

iii) minst 10 % av passasjerene i ethvert tidsrom over 30 minutter med en trykkhøyde i kabinen på mellom 

10 000 og 14 000 fot, 

og 

2)  alle personer i passasjerkabinen i minst 10 minutter i fly som benyttes i trykkhøyder over 25 000 fot, eller som 

benyttes i lavere høyder, men under forhold som gjør at de ikke kan gå trygt ned til en trykkhøyde på 13 000 fot 

innen 4 minutter. 

c)  Fly med trykkabin som benyttes i flygehøyder over 25 000 fot, skal i tillegg være utstyrt med en innretning som gir 

flygebesetningen en varselindikasjon om trykktap. 
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NCO.IDE.A.155 Tilleggsoksygen — fly uten trykkabin 

a)  Fly uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der det er behov for oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal 

ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der trykkhøyden i passasjerkabinen er over 10 000 fot, skal ha nok 

oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer og minst 10 % av passasjerene i ethvert tidsrom over 30 minutter med en 

trykkhøyde i passasjerkabinen på mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i passasjerkabinen på over 

13 000 fot. 

NCO.IDE.A.160 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Fly, med unntak av motordrevne seilfly (TMG) og ELA1-fly, skal være utstyrt med minst ett håndholdt 

brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen og 

2)  i hver passasjerkabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel i de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet til de typene brann som 

kan tenkes å forekomme i kabinen der brannslokkingsapparatet forutsettes brukt, og til å minimalisere faren for 

giftig gasskonsentrasjon i rom der det oppholder seg personer. 

NCO.IDE.A.165 Markering av gjennombruddspunkter 

Dersom områder på flykroppen er markert slik at redningsmannskaper kan bryte seg inn i en nødssituasjon, skal de 

være markert som vist i figur 1. 

Figur 1 

Markering av gjennombruddspunkter 

 

NCO.IDE.A.170 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en nødpeilesender (ELT) av valgfri type, dersom det fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. juli 

2008 eller tidligere, 

2)  en automatisk ELT, dersom det fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang etter 1. juli 2008, eller 

3)  en overlevings-ELT (ELT(S)) eller en personlig peilesender (PLB) som et besetningsmedlem eller en passasjer 

har på seg, dersom flyet er sertifisert for en største passasjersetekapasitet på høyst seks. 

b)  En ELT uansett type og PLB skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 
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NCO.IDE.A.175 Flyging over vann 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord, eller tilsvarende individuell 

flyteinnretning for hver person om bord som er under 24 måneder, som skal bæres eller være plassert slik at de er 

lett tilgjengelige for brukeren fra vedkommendes sete eller liggeplass: 

1)  Enmotors landfly når 

i) de flyr over vann utover glideavstand fra land, eller 

ii) de starter eller lander på en flyplass eller et operasjonssted der start- eller innflygingsbanen etter 

fartøysjefens mening er lagt på en slik måte over vann at en nødlanding på vann ville være sannsynlig i 

tilfelle av et problem. 

2)  Sjøfly som flys over vann. 

3)  Fly som flys i en avstand fra land der en nødlanding er mulig, mer enn tilsvarende 30 minutter ved normal 

marsjhastighet eller 50 NM, alt etter hva som er kortest. 

b)  Sjøfly som flys over vann, skal være utstyrt med 

1)  ett anker, 

2)  ett drivanker, når det er nødvendig for å lette manøvreringen, og 

3)  utstyr som avgir de lydsignalene som er foreskrevet i internasjonale regler til forebygging av sammenstøt til 

sjøs, når det er relevant. 

c)  Fartøysjefen på et fly som flys i en avstand fra land der nødlanding er mulig, lenger enn tilsvarende 30 minutter ved 

normal marsjhastighet eller 50 NM, alt etter hva som er kortest, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke 

vil overleve en nødlanding på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal være om bord: 

1)  Utstyr til å sende nødsignaler. 

2)  Tilstrekkelig antall redningsflåter til alle personer om bord, plassert slik at de er lett tilgjengelige i en 

nødssituasjon. 

3)  Redningsutstyr, herunder midler til å opprettholde livet, tilpasset flygingen som skal gjennomføres. 

NCO.IDE.A.180 Overlevingsutstyr 

Fly som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og redningsutstyr, 

herunder midler til å opprettholde livet, tilpasset området det skal flys over. 

NCO.IDE.A.190 Utstyr til radiokommunikasjon 

a)  Når det kreves i luftrommet som benyttes, skal fly ha utstyr til radiokommunikasjon som gir mulighet for toveis 

kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de frekvensene som oppfyller luftromskravene. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal, dersom det kreves etter bokstav a), gi mulighet for å kommunisere på 

luftfartens nødfrekvens, 121,5 MHz. 

c)  Når det er behov for mer enn én kommunikasjonsenhet, skal de være uavhengige av hverandre, slik at en feil i én 

enhet ikke vil føre til feil i en annen. 
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NCO.IDE.A.195 Navigasjonsutstyr 

a)  Fly som benyttes langs ruter der det ikke kan navigeres etter visuelle landemerker, skal ha det navigasjonsutstyret 

som kreves for å kunne fly i samsvar med 

1)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

2)  gjeldende luftromskrav. 

b)  Fly skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at det resterende utstyret gir sikker navigasjon i samsvar med 

bokstav a), eller at hensiktsmessige nødtiltak kan gjennomføres på en sikker måte, dersom det oppstår en feil i en 

utstyrsdel i enhver fase av flygingen. 

c)  Fly som benyttes til flygninger der landingen er tenkt å skje under IMC, skal ha passende utstyr som kan gi 

veiledning fram til et punkt der visuell landing kan gjennomføres. Dette utstyret skal kunne gi slik veiledning for 

hver flyplass der landingen er tenkt å skje under IMC, og for alle utpekte alternative flyplasser. 

NCO.IDE.A.200 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal fly være utstyrt med en transponder for sekundær 

overvåkningsradar (SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 2 

Helikoptre 

NCO.IDE.H.100 Instrumenter og utstyr — generelle bestemmelser 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i henhold til dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygeveien, 

2)  benyttes til å overholde NCO.IDE.H.190, 

3)  benyttes til å oppfylle NCO.IDE.H.195, eller 

4)   er installert i helikopteret. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når det kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Håndlamper. 

2)  Et presisjonsur. 

3)  Førstehjelpsskrin. 

4)   Overlevings- og signalutstyr. 

5)  Drivanker og utstyr til fortøyning. 

6)  Barnesikringsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre gjeldende vedlegg, men som er med på en flygning, skal oppfylle følgende krav: 

1)  Opplysninger som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller NCO.IDE.H.190 og 

NCO.IDE.H.195. 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på helikopterets luftdyktighet, heller ikke ved feil eller 

funksjonssvikt. 
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d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig, slik at det kan tas i bruk umiddelbart. 

NCO.IDE.H.105 Minsteutstyr for flyging 

En flygning skal ikke påbegynnes når noen av helikopterets instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves til 

den planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  helikopteret flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, eller 

b)  helikopteret omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

NCO.IDE.H.115 Driftslys 

Helikoptre som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  et antikollisjonslys-system, 

b)  navigasjons-/posisjonslys, 

c)  et landingslys, 

d)  lys fra helikopterets elektriske system som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr av vesentlig 

betydning for helikopterets driftssikkerhet, 

e)  lys fra helikopterets elektriske system som gir belysning i alle passasjerkabiner, 

f)  en håndlampe til hvert besetningsmedlems plass og 

g)  lys for å overholde internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, dersom helikopteret er et 

amfibiehelikopter. 

NCO.IDE.H.120 Flygninger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Helikoptre som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)   Angitt flygehastighet. 

5)  Krengning. 

b)  Helikoptre som benyttes under VMC om natten eller når sikten er under 1 500 m, eller under forhold der 

helikopteret ikke kan holdes i ønsket flygevei uten referanse til ytterligere ett eller flere instrumenter, skal i tillegg 

til det som er oppført i bokstav a), være utstyrt med følgende: 

1)  Utstyr som måler og viser følgende: 

i) Flygestilling. 

ii) Vertikal hastighet. 

iii) Stabilisert kurs. 

2)  Utstyr som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 
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c)  Helikoptre som benyttes når sikten er under 1 500 m, eller under forhold der helikopteret ikke kan holdes i ønsket 

flygevei uten referanse til ytterligere ett eller flere instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a) og 

b), ha utstyr til å hindre funksjonssvikt i fartsmålersystemet omhandlet i bokstav a) punkt 4 som skyldes kondens 

eller isdannelse. 

NCO.IDE.H.125 Flygninger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Helikoptre som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  Utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)   Angitt flygehastighet. 

5)  Vertikal hastighet. 

6)  Krengning. 

7)  Flygestilling. 

8)  Stabilisert kurs. 

9)  Utvendig lufttemperatur. 

b)  Utstyr som viser når det ikke er tilstrekkelig strømforsyning til de gyroskopiske instrumentene. 

c)  Utstyr til å hindre funksjonssvikt i fartsmålersystemet omhandlet i bokstav a) punkt 4 som skyldes kondens eller 

isdannelse. 

d)  Ytterligere utstyr som måler og viser flygestilling, som et reserveinstrument. 

NCO.IDE.H.126 Ytterligere utstyr til drift med én flyger i henhold til IFR 

Helikoptre som flys i henhold til IFR med én flyger, skal være utstyrt med autopilot som minst har høydehold- og 

styrekursfunksjon. 

NCO.IDE.H.135 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Helikoptre som flys av mer enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem med 

hodetelefoner og mikrofoner, til bruk for alle flygebesetningsmedlemmer. 

NCO.IDE.H.140 Seter, sikkerhetsbelter, sikringsutstyr og barnesikringsinnretninger 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med følgende: 

1)  Et sete eller en liggeplass for alle personer om bord som er 24 måneder eller eldre. 

2)  Et sikkerhetsbelte for hvert passasjersete og sikkerhetsseler for hver liggeplass. 

3)  For helikoptre som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang etter 31. desember 2012, et sikkerhetsbelte 

som sikrer overkroppen for alle passasjerer som er 24 måneder eller eldre. 

4)   En barnesikringsinnretning for alle personer om bord som er under 24 måneder. 
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5)  Et sikkerhetsbelte for hvert flygebesetningssete som sikrer overkroppen med utstyr som automatisk vil holde 

vedkommendes overkropp fast ved rask retardasjon. 

b)  Et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen, skal ha en ettpunkts utløsermekanisme. 

NCO.IDE.H.145 Førstehjelpsskrin 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig og 

2)  holdes ved like. 

NCO.IDE.H.155 Tilleggsoksygen — helikoptre uten trykkabin 

a)  Helikoptre uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der det er behov for oksygentilførsel i samsvar med bokstav 

b), skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Helikoptre uten trykkabin som benyttes i flygehøyder der trykkhøyden i passasjerkabinen er over 10 000 fot, skal 

ha nok oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer og minst 10 % av passasjerene i ethvert tidsrom over 30 minutter med en 

trykkhøyde i passasjerkabinen på mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer i ethvert tidsrom med en trykkhøyde i passasjerkabinen på over 

13 000 fot. 

NCO.IDE.H.160 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Helikoptre, med unntak av ELA2-helikoptre, skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen og 

2)  i hver passasjerkabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel i de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet til de typene brann som 

kan tenkes å forekomme i kabinen der brannslokkingsapparatet forutsettes brukt, og til å minimalisere faren for 

giftig gasskonsentrasjon i rom der det oppholder seg personer. 

NCO.IDE.H.165 Markering av gjennombruddspunkter 

Dersom det finnes områder på helikopterkroppen som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte 

seg inn i helikopteret, skal slike områder merkes som angitt i figur 1. 

Figur 1 

Markering av gjennombruddspunkter 
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NCO.IDE.H.170 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Helikoptre som er sertifisert for en største passasjersetekapasitet på mer enn seks skal være utstyrt med 

1)  en automatisk ELT og 

2)  én overlevings-ELT (ELT(S)) i en redningsflåte eller en redningsvest når helikopteret benyttes i en avstand fra 

land tilsvarende mer enn tre minutters flyging ved normal marsjhastighet. 

b)  Helikoptre som er sertifisert for en største passasjersetekapasitet på høyst seks, skal være utstyrt med en ELT(S) 

eller en personlig peilesender (PLB) som et besetningsmedlem eller en passasjer har på seg. 

c)  En ELT uansett type og PLB skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

NCO.IDE.H.175 Flyging over vann 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord, eller tilsvarende individuell 

flyteinnretning for hver person om bord under 24 måneder, som skal has på eller være plassert slik at den er lett 

tilgjengelig for personen som skal bruke den, fra vedkommendes sete eller liggeplass når helikopteret 

1)  flyr over vann utover autorotasjonsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke kan 

opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

2)  flyr over vann i en avstand fra land tilsvarende mer enn ti minutters flyging ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

3)  starter eller lander på en flyplass / et operasjonssted der start- eller innflygingsbanen er lagt over vann. 

b)  Hver redningsvest eller tilsvarende individuelle flyteinnretning skal være forsynt med elektrisk lys, slik at det blir 

lettere å lokalisere personer. 

c)  Fartøysjefen på et helikopter som benyttes til flyging over vann i en avstand fra land tilsvarende mer enn  

30 minutters flygetid ved normal marsjhastighet eller 50 NM, alt etter hva som er kortest, skal fastslå risikoen for at 

de som er om bord ikke vil overleve en nødlanding på vann, og på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal 

være om bord: 

1)  Utstyr til å sende nødsignaler. 

2)  Tilstrekkelig antall redningsflåter til alle personer om bord, plassert slik at de er lett tilgjengelige i en 

nødssituasjon. 

3)  Redningsutstyr, herunder midler til å opprettholde livet, tilpasset flygingen som skal gjennomføres. 

d)  Fartøysjefen skal fastslå risikoen for at de som er om bord ikke vil overleve en nødlanding på vann, når han eller 

hun beslutter om alle om bord skal være iført redningsvestene omhandlet i bokstav a). 

NCO.IDE.H.180 Overlevingsutstyr 

Helikoptre som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og 

redningsutstyr, herunder midler til å opprettholde livet, tilpasset området det skal flys over. 

NCO.IDE.H.185 Alle helikoptre som flyr over vann — nødlanding på vann 

Helikoptre som flyr over vann i et ugjestmildt miljø og i en avstand av mer enn 50 NM fra land, skal være 
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a)  konstruert for landing på vann i samsvar med relevante luftdyktighetsregler, 

b)  sertifisert for nødlanding på vann i samsvar med relevante luftdyktighetsregler, eller 

c)  utstyrt med flyteutstyr til nødssituasjoner. 

NCO.IDE.H.190 Utstyr til radiokommunikasjon 

a)  Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal helikoptre ha utstyr til radiokommunikasjon som gir mulighet 

for toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de frekvensene som oppfyller luftromskravene. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal, dersom det kreves etter bokstav a), gi mulighet for å kommunisere på 

luftfartens nødfrekvens, 121,5 MHz. 

c)  Dersom det kreves mer enn én kommunikasjonsenhet, skal de være uavhengige av hverandre, slik at en feil i én 

enhet ikke vil føre til feil i en annen. 

d)  Dersom det kreves et system for radiokommunikasjon, og i tillegg til det flytelefonsystemet for flygebesetningen 

som kreves i NCO.IDE.H.135, skal helikoptre være utstyrt med en sendeknapp på betjeningsinnretningene til hver 

påkrevd flyger og/eller hvert påkrevd besetningsmedlem, på vedkommendes arbeidsstasjon. 

NCO.IDE.H.195 Navigasjonsutstyr 

a)  Helikoptre som flys langs ruter der det ikke kan navigeres etter visuelle landemerker, skal ha navigasjonsutstyr som 

gjør det mulig for dem å fly i samsvar med 

1)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

2)  gjeldende luftromskrav. 

b)  Helikoptre skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at dersom en utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst 

punkt i flygingen, vil det resterende utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med bokstav a), eller 

hensiktsmessige nødtiltak kan gjennomføres på en sikker måte. 

c)  Helikoptre som benyttes til flygninger der landingen er planlagt å skje under IMC, skal være utstyrt med 

navigasjonsutstyr som kan gi veiledning fram til et punkt der visuell landing kan gjennomføres. Dette utstyret skal 

kunne gi slik veiledning for hver flyplass der landingen er tenkt å skje under IMC, og for alle utpekte alternative 

flyplasser. 

NCO.IDE.H.200 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal helikoptre være utstyrt med en transponder for sekundær 

overvåkningsradar (SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 3 

Seilfly 

NCO.IDE.S.100 Instrumenter og utstyr — generelle bestemmelser 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i henhold til dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygeveien, 

2)  benyttes til å overholde NCO.IDE.S.145, 

3)  benyttes til å overholde NCO.IDE.S.150 eller 

4)   er installert i seilflyet. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når det kreves i henhold til dette kapittelet:  
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1)  Håndlamper. 

2)  Et presisjonsur. 

3)  Overlevings- og signalutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre vedlegg, men som er med på en flygning, skal oppfylle følgende krav: 

1)  Opplysninger som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på seilflyets luftdyktighet, heller ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig, slik at det kan tas i bruk umiddelbart. 

NCO.IDE.S.105 Minsteutstyr for flyging 

En flygning skal ikke påbegynnes når noen av seilflyets instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves til den 

planlagte flygingen er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  seilflyet flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, eller 

b)  seilflyet omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

NCO.IDE.S.115 Flygninger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

a)  Seilfly som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha utstyr som måler og viser følgende: 

1)  For motordrevne seilfly, magnetisk kurs. 

2)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)   Angitt flygehastighet. 

b)  Seilfly som benyttes under forhold der seilflyet ikke kan holdes i ønsket flygevei uten referanse til ytterligere ett 

eller flere instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a), ha utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Vertikal hastighet. 

2)  Flygestilling eller svingning og krengning. 

3)  Magnetisk kurs. 

NCO.IDE.S.120 Skyflyging — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

Seilfly som driver skyflyging, skal ha utstyr som måler og viser følgende: 

a)  Magnetisk kurs. 

b)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

c)  Trykkhøyde. 

d)  Angitt flygehastighet. 



Nr. 40/432 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

e)  Vertikal hastighet. 

f)  Flygestilling eller svingning og krengning. 

NCO.IDE.S.125 Seter og sikringsutstyr 

a)  Seilfly skal være utstyrt med 

1)  et sete til hver person om bord og 

2)  et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen for hvert sete i samsvar med AFM. 

b)  Et sikkerhetsbelte som sikrer overkroppen, skal ha en ettpunkts utløsermekanisme. 

NCO.IDE.S.130 Tilleggsoksygen 

Seilfly som flys i trykkhøyder over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmene i ethvert tidsrom over 30 minutter når trykkhøyden er mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer i ethvert tidsrom når trykkhøyden er over 13 000 fot. 

NCO.IDE.S.135 Flyging over vann 

Fartøysjefen på et seilfly som flys over vann, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en 

nødlanding på vann, og på dette grunnlaget avgjøre om seilflyet skal ha med 

a)  en redningsvest eller tilsvarende individuell flyteinnretning for hver person om bord, som skal bæres eller være 

plassert slik at de er lett tilgjengelige for brukeren fra vedkommendes sete, 

b)  en nødpeilesender (ELT) eller en personlig peilesender (PLB) som bæres av et besetningsmedlem eller en passasjer 

og kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz, og 

c)  utstyr til å sende nødsignaler under en flygning 

1)  over vann utover glideavstand fra land eller 

2)  der start- eller innflygingsbanen er lagt på en slik måte over vann at en nødlanding på vann ville være 

sannsynlig om et uhell skulle oppstå. 

NCO.IDE.S.140 Overlevingsutstyr 

Seilfly som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og 

redningsutstyr som er tilpasset området det skal flys over. 

NCO.IDE.S.145 Utstyr til radiokommunikasjon 

a)  Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal seilfly ha utstyr til radiokommunikasjon som gir mulighet for 

toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene eller på de frekvensene som oppfyller luftromskravene. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal, dersom det kreves etter bokstav a), gi mulighet for å kommunisere på 

luftfartens nødfrekvens, 121,5 MHz. 

NCO.IDE.S.150 Navigasjonsutstyr 

Seilfly skal ha det navigasjonsutstyret som kreves for å kunne fly i samsvar med 

a)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 
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b)  gjeldende luftromskrav. 

NCC.IDE.S.155 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal seilfly være utstyrt med en transponder for sekundær 

overvåkningsradar (SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 4 

Ballonger 

NCO.IDE.B.100 Instrumenter og utstyr — generelle bestemmelser 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i henhold til dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å bestemme flygeveien, 

2)  benyttes til å oppfylle NCO.IDE.B.145, eller 

3)  er installert i ballongen. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når det kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Håndlamper. 

2)  Et presisjonsur. 

3)  Førstehjelpsskrin. 

4)   Overlevings- og signalutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre vedlegg, men som er med på en flygning, skal oppfylle følgende krav: 

1)  Opplysninger som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på ballongens luftdyktighet, heller ikke ved feil eller 

funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig, slik at det kan tas i bruk umiddelbart. 

NCO.IDE.B.105 Minsteutstyr for flyging 

En flygning skal ikke påbegynnes når noen av ballongens instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves til den 

planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  ballongen benyttes i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, eller 

b)  ballongen omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

NCO.IDE.B.110 Driftslys 

Ballonger som benyttes om natten, skal være utstyrt med 

a)  posisjonslys 
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b)  utstyr som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr av vesentlig betydning for ballongens 

driftssikkerhet, 

c)  en frittstående håndlampe og 

d)  for varmluftskip, følgende: 

1)  et landingslys og 

2)  et antikollisjonslys. 

NCO.IDE.B.115 Flygninger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Ballonger som benyttes i henhold til VFR om dagen skal være utstyrt med følgende: 

a)  Utstyr som viser avdriftsretning. 

b)  Utstyr som måler og viser følgende: 

1)  Tid i timer, minutter og sekunder. 

2)  Vertikal hastighet, dersom det kreves i AFM. 

3)  Trykkhøyde, dersom det kreves i AFM eller luftromskravene, eller når høyden må kontrolleres med sikte på 

bruk av oksygen. 

NCO.IDE.B.120 Førstehjelpsskrin 

a)  Ballonger skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig og 

2)  holdes ved like. 

NCO.IDE.B.121 Tilleggsoksygen 

Ballonger som flys i trykkhøyder over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmene i ethvert tidsrom over 30 minutter når trykkhøyden er mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer i ethvert tidsrom når trykkhøyden er over 13 000 fot. 

NCO.IDE.B.125 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Ballonger skal være utstyrt med minst ett håndholdt branslokkingsapparat dersom det kreves i gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel i de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet til de typene brann som 

kan tenkes å forekomme i ballongen der brannslokkingsapparatet forutsettes brukt, og til å minimalisere faren for 

giftig gasskonsentrasjon for dem som er om bord i ballongen. 

NCO.IDE.B.130 Flyging over vann 

Fartøysjefen på en ballong som flys over vann, skal fastslå risikoen for at de som er om bord ikke vil overleve en 

nødlanding på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om ballongen skal ha med 

a)  en redningsvest for hver person om bord eller tilsvarende individuell flyteinnretning for hver person om bord som 

er under 24 måneder, som skal bæres eller være plassert slik at de er lett tilgjengelige for brukeren fra 

vedkommendes sete, 
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b)  når det er flere enn seks personer om bord, en nødpeilesender (ELT) som kan sende samtidig på 121,5 MHz og 

406 MHz, 

c)  når det er inntil seks personer om bord, en ELT eller en personlig peilesender (PLB) som bæres av et 

besetningsmedlem eller en passasjer og kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz, og 

d)  utstyr til å sende nødsignaler. 

NCO.IDE.B.135 Overlevingsutstyr 

Ballonger som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og 

redningsutstyr som er tilpasset området det skal flys over. 

NCO.IDE.B.140 Diverse utstyr 

a)  Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

b)  Varmluftsballonger og ballonger til blandet drift skal være utstyrt med 

1)  en alternativ tennkilde, 

2)  utstyr som måler og viser drivstoffmengden, 

3)  et brannteppe eller brannhemmende dekke og 

4)   en slepeline som er minst 25 m lang. 

c)  Gassballonger skal være utstyrt med en kniv. 

NCO.IDE.B.145 Utstyr til radiokommunikasjon 

a)  Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal ballonger ha utstyr til radiokommunikasjon som gir mulighet for 

toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene eller på de frekvensene som oppfyller luftromskravene. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal, dersom det kreves etter bokstav a), gi mulighet for å kommunisere på 

luftfartens nødfrekvens, 121,5 MHz. 

NCO.IDE.B.150 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal ballonger være utstyrt med en transponder for sekundær 

overvåkningsradar (SSR) med alle nødvendige funksjoner.» 

  



Nr. 40/436 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 628/2013 

av 28. juni 2013 

om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiseringsinspeksjoner  

og kontroll av anvendelsen av bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 216/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 736/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 24 

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 24 nr. 1 og artikkel 54 i forordning 

(EF) nr. 216/2008 skal Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(heretter kalt «Byrået») bistå Kommisjonen ved kontroll 

av medlemsstatenes vedkommende myndigheters 

anvendelse av forordningens bestemmelser og dens 

gjennomføringsregler ved å gjennomføre standardise-

ringsinspeksjoner. 

2)  I henhold til artikkel 54 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 216/2008 skal Byrået følge bestemmelsene i 

artikkel 55 i nevnte forordning når en inspeksjon hos 

vedkommende myndighet i en medlemsstat innebærer 

inspeksjon hos et foretak eller en sammenslutning av 

foretak. 

3)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 736/2006(2) fastsettes 

Byråets arbeidsmetoder for gjennomføring av 

standardiseringsinspeksjoner (heretter kalt «gjeldende 

arbeidsmetoder»). 

4)  Det har gått seks år siden de gjeldende arbeidsmetodene 

ble vedtatt. Det er vedtatt betydelige endringer i de 

felles reglene. En rekke internasjonale avtaler er også 

inngått, og Byrået og medlemsstatene har også høstet 

verdifull erfaring som må tas i betraktning. 

5)  Da forordning (EF) nr. 736/2006 ble vedtatt, var de 

felles reglene på området sivil luftfart begrenset til 

innledende og kontinuerlig luftdyktighet. I kommisjons-

forordning (EF) nr. 1702/2003(3) er det fastsatt 

  

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

s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 33. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 129 av 17.5.2006, s. 10. 

(3) EUT L 243 av 27. 9.2003, s. 6. 

gjennomføringsregler for luftdyktighet og miljøsertifise-

ring av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og 

utstyr samt for sertifisering av konstruksjons- og 

produksjonsorganisasjoner. I kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2042/2003(4) er det fastsatt gjennomførings-

regler for kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 

luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og for godkjenning 

av organisasjoner og personell som deltar i disse 

oppgavene. 

6)  Siden den tid har forordning (EF) nr. 216/2008 erstattet 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 

av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om 

opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(5), og de 

felles reglene er utvidet to ganger: først til å omfatte 

besetninger, luftfartsoperasjoner og inspeksjoner på 

bakken, og så til å omfatte lufttrafikkstyring og 

flysikringstjenester (ATM/ANS – air traffic mana-

gement / air navigations services) samt lufthavn-

sikkerhet. Som følge av dette har Kommisjonen vedtatt 

flere gjennomføringsregler som tilsvarer disse nye 

ansvarsområdene, for eksempel kommisjonsforordning 

(EU) nr. 805/2011 av 10. august 2011 om fastsettelse av 

nærmere regler for sertifikater for flygeledere og visse 

andre sertifikater(6), Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1034/2011(7) om sikkerhets-

tilsyn innen lufttrafikkstyring og flysikringstjenester, 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 av 17. oktober 2011 om fastsettelse av 

felles krav til yting av flysikringstjenester(8), kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 691/2010 av 29. juli 2010 om 

fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettfunksjoner og om endring av forordning (EF)  

nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til yting av 

flysikringstjenester(9), rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 

av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske 

krav og administrative fremgangsmåter i sivil 

luftfart(10), endret ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 859/2008(11), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/36/EF av 21. april 2004 om sikkerheten til 

tredjestaters luftfartøyer som benytter lufthavner i 

Fellesskapet(12), endret ved kommisjonsdirektiv 

2008/49/EF av 16. april 2008 om endring av vedlegg II 

  

(4) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 

(5) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. 

(6) EUT L 206 av 11.8.2011, s. 21. 

(7) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15. 

(8) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23. 

(9) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 

(10) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 

(11) EUT L 254 av 20.9.2008, s. 1. 

(12) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. 

2022/EØS/40/40 
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til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF med 

hensyn til prioritering av inspeksjoner på bakken av 

luftfartøyer som benytter lufthavner i Fellesskapet(1), 

kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av  

5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet(2) 

og kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av  

3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for besetninger i sivil 

luftfart(3). 

7)  Ved forordning (EF) nr. 216/2008 er det dessuten 

innført en rekke nye bestemmelser som må gjenspeiles i 

Byråets arbeidsmetoder for gjennomføring av 

standardiseringsinspeksjoner. Særlig er det i artikkel 11 

fastsatt vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifikater 

utstedt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

samt vilkår for midlertidig å oppheve denne 

anerkjennelsen, der standardiseringsinspeksjonene 

utgjør et viktig redskap for å treffe beslutninger.  

I artikkel 15 fastsettes et informasjonsnett som gir 

nyttige opplysninger som må tas i betraktning for 

standardiseringsinspeksjoner, mens visse resultater av 

slike standardiseringsinspeksjoner kan måtte gjøres 

tilgjengelige snarest for dette informasjonsnettet.  

I artikkel 27 nr. 3 fastsettes det at Byrået skal støtte 

medlemsstatene i oppfyllelsen av deres forpliktelser 

overfor ICAO. 

8)  Uansett ytterligere endringer i de felles reglene som er 

fastsatt ved forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, bør Byrået bistå Kommisjonen 

ved kontroll av gjennomføringen av andre luftfarts-

sikkerhetskrav som følger av for eksempel regelverket 

for det felles europeiske luftrom eller regelverket for 

ulykkesetterforskning eller rapportering av hendelser. 

9)  Siden 2006 har dessuten den europeiske luftfarts-

politikken overfor tredjestater hatt en betydelig 

utvikling, både med hensyn til Den internasjonale 

organisasjon for sivil luftfart (ICAO), Den europeiske 

unions naboskapsstater og visse viktige partnere på 

globalt plan. 

10)  Det ble i 2010 undertegnet en samarbeidsavtale med 

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart 

(ICAO)(4) som skaper rammen for et strukturert 

samarbeid mellom partene, særlig med hensyn til 

informasjonsutveksling knyttet til sikkerhet, med sikte 

på å unngå dobbeltarbeid der det er mulig, og som følge 

av dette bør Byråets standardiseringsinspeksjons-

program og ICAOs program for sikkerhetstilsyn 

(USOAP) knyttes innbyrdes tettere sammen. Arbeids-

metodene ved inspeksjon bør også ta hensyn til ICAO-

dokument 9735 — USOAPs håndbok om kontinuerlig 

kontroll. 

  

(1) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 17. 

(2) EFT L 296 av 25.10.2012, s. 1. 

(3) EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1. 

(4) Rådsbeslutning 2011/531/EF (EUT L 232 av 9.9.2011, s. 8). 

11)  Når det gjelder stater som deltar i EUs naboskaps- og 

utvidelsespolitikk, herunder særlig stater som er part i 

avtalen om det felles europeiske luftrom, bør 

standardiseringsinspeksjoner organiseres etter samme 

arbeidsmetoder og samme standarder som for medlems-

statene, med forbehold for relevante avtaler eller 

samarbeidsordninger. 

12)  Når det gjelder stater som har undertegnet bilaterale 

luftfartssikkerhetsavtaler, som innebærer gjensidig 

anerkjennelse av visse sertifiseringsfunn og god-

kjenninger, bør standardiseringsinspeksjoner støtte 

kontrollen av at avtalen gjennomføres, og resultatene 

bør rapporteres til det relevante styret for bilateralt 

tilsyn med tanke på eventuelle justeringer. Inspek-

sjonene til de medlemsstatene hvis sertifiseringsfunn og 

godkjenninger godtas innenfor rammen av de bilaterale 

avtalene, bør omfatte ytterligere kontroller for å sikre at 

vedkommende myndigheter på riktig måte ivaretar sitt 

ansvar etter de bilaterale avtalene. 

13)  For effektivt å kontrollere anvendelsen av forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler samt 

andre luftfartssikkerhetsregler som følger av eksis-

terende forordninger og avtaler, er det nødvendig å 

vurdere de gjeldende arbeidsmetodene på nytt, særlig 

for å sikre at de blir mer systemorientert, å følge en mer 

kontinuerlig kontrollmetode som i større grad fokuserer 

på sikkerhetsnivået, å sørge for mer effektiv ressursbruk 

for å unngå at vedkommende myndigheter påføres 

unødvendige byrder, og å innføre en ordning for 

tilbakemelding om Byråets regelverksarbeid. Det bør 

opprettes inspeksjonsgrupper med tilstrekkelig utdannet 

og kvalifisert personell, og Byrået skal bestrebe seg på å 

balansere deltakingen av personale med fullmakt fra 

forskjellige medlemsstater. 

14)  Arbeidsmetodene bør gjenspeile definisjonene og 

prinsippene for revisjon som definert i ISO 19011. 

15)  Utover inspeksjonsnivået bør arbeidsmetodene 

inneholde nærmere opplysninger om kontroll på 

systemnivå og funnivå. 

16)  Arbeidsmetodene bør gi Byrået mer fleksibilitet til å 

treffe tiltak når dets tekniske kompetanse berettiger det, 

samtidig som arbeidsmetodenes rettssikkerhet ivaretas. 

17)  Forordning (EF) nr. 736/2006 bør derfor oppheves. 

18)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i for-

ordning (EF) nr. 216/2008  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I denne forordningen fastsettes arbeidsmetodene for å 

a)  kontrollere medlemsstatenes vedkommende myndigheters 

anvendelse av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler på de områdene som omfattes av 

artikkel 1 nr. 1 i nevnte forordning, 

b)  gjennomføre standardiseringsinspeksjoner hos medlems-

statenes vedkommende myndigheter, 

c)  kontrollere at medlemsstatenes vedkommende myndigheter 

utsteder og fører tilsyn med sertifikater i samsvar med 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

regler, 

d)  bidra til vurderingen av følgene av medlemsstatenes 

vedkommende myndigheters gjennomføring av forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

2.  Arbeidsmetodene fastsatt i denne forordningen får i den 

grad det er mulig, også anvendelse når Byrået har til oppgave å 

kontrollere anvendelsen av luftfartssikkerhetskrav som er 

fastsatt i annet EU-regelverk, i avtaler som Unionen har inngått, 

eller i samarbeidsordninger som Byrået har inngått. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «inspeksjon» den standardiseringsinspeksjonen omhandlet i 

artikkel 24 nr. 1 og artikkel 54 i forordning (EF)  

nr. 216/2008, herunder inspeksjonen av foretak eller 

sammenslutninger av foretak omhandlet i artikkel 54 nr. 4 

og artikkel 55 i samme forordning, som Byrået 

gjennomfører, 

2) «vedkommende myndighet» den enheten som medlems-

staten har utpekt som ansvarlig for gjennomføringen av 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

regler, 

3) «personell med fullmakt» personell som har fullmakt fra 

Byrået til å gjennomføre inspeksjoner, herunder utsendt 

personell, 

4) «utsendt personell» tjenestemenn stilt til rådighet av 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene, Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), andre 

internasjonale luftfartsorganisasjoner eller vedkommende 

myndigheter i tredjestater som har avtaler med Unionen 

eller samarbeidsordninger med Byrået, og som er utpekt av 

disse myndighetene til å bistå Byrået ved gjennomføringen 

av inspeksjoner, 

5) «bevis» dokumentasjon, saksopplysninger eller andre 

opplysninger som er relevante og kontrollerbare, 

6) «funn» resultatet av en sammenligning mellom 

tilgjengelige beviser og gjeldende krav, 

7) «rettelse» et tiltak for å eliminere et funn av manglende 

samsvar med gjeldende krav, 

8) «korrigerende tiltak» et tiltak for å fjerne årsaken til et funn 

av manglende samsvar med gjeldende krav for å hindre 

gjentakelse, 

9) «umiddelbart sikkerhetsproblem» en situasjon der det er 

påvist at et produkt, en tjeneste, et system, en bestanddel, 

utstyr eller et anlegg enten er i en slik tilstand eller blir 

betjent, levert eller vedlikeholdt slik at det kan oppstå 

skader på personer med mindre situasjonen rettes 

umiddelbart. 

Artikkel 3 

Prinsipper for kontroll 

1.  Byrået skal kontrollere vedkommende myndigheters 

anvendelse av kravene omhandlet i artikkel 1 samt at de 

gjennomføres på en ensartet måte i samsvar med metodene 

fastsatt i denne forordningen, og skal rapportere om dette. 

2.  Kontrollen skal være kontinuerlig og risikobasert, på 

grunnlag av de opplysningene som er tilgjengelige for Byrået. 

Den skal omfatte vurdering av vedkommende myndigheters 

evne til å ivareta sitt ansvar for sikkerhetstilsynet, gjennom-

føring av inspeksjoner ved behov og oppfølging av funn som 

stammer fra inspeksjoner, for å sikre at det blir gjennomført 

hensiktsmessige rettelser og korrigerende tiltak til rett tid. 

3.  Kontrollen skal følge en systematisk framgangsmåte. Den 

skal ta for seg alle områder og kritiske punkter i sikkerhets-

tilsynsordningen som definert av ICAO. Det skal rettes særlig 

oppmerksomhet mot grensesnitt mellom områder. 

4.  Kontrollen skal utføres på en åpen, effektiv, harmonisert 

og ensartet måte. 

5.  Byrået skal analysere resultatene av sin kontrollvirk-

somhet for å avdekke eventuelle behov for å forbedre 

regelverket. 

Artikkel 4 

Prinsipper for inspeksjoner og funn 

1.  Ved inspeksjoner av vedkommende myndigheter skal det 

tas hensyn til resultatene fra tidligere inspeksjoner, særlig 

endringer i de regelverksbaserte kravene og vedkommende 

myndighets sikkerhetstilsynsevne, og inspeksjonene skal stå i 

forhold til nivået og kompleksiteten i bransjen det føres tilsyn 

med, idet det prioriteres å sikre et høyt og enhetlig 

sikkerhetsnivå for kommersiell lufttransport. 

2.  Inspeksjonene kan omfatte inspeksjoner av foretak eller 

sammenslutninger av foretak som vedkommende myndighet 

som inspiseres, fører tilsyn med.  
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3.  Inspeksjonene kan, dersom de berørte partene samtykker, 

omfatte inspeksjoner av militære anlegg som er åpne for 

allmennheten, eller tjenester som militært personale yter 

overfor allmennheten, med sikte på å kontrollere at kravene i 

artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008 overholdes. 

4.  Inspeksjonene skal gjennomføres av en gruppe som består 

av personell som har fullmakt fra Byrået, og som skal være 

kvalifisert og opplært på sine respektive områder. Personell 

med fullmakt skal følge prinsippene om uavhengighet, 

integritet, etisk atferd, behørig aktsomhet, redelig framstilling 

og fortrolighet. 

5.  Dersom Byrået finner at ett eller flere sertifikater ikke 

overholder forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennom-

føringsregler, skal det manglende samsvaret rapporteres til 

vedkommende myndighet. Dersom funnet av manglende 

samsvar ikke rettes i tide, skal Byrået gi anbefalinger i henhold 

til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008, slik at det er 

mulig å treffe en beslutning om gjensidig anerkjennelse av 

nevnte sertifikat(er). 

6.  Byrået skal klassifisere og følge opp de funnene av 

manglende samsvar som er påvist under inspeksjonene nevnt i 

nr. 1–3, etter deres innvirkning på sikkerheten, og sikkerhets-

relaterte funn skal prioriteres. Byrået skal også straks underrette 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene når en rettelse av 

et umiddelbart sikkerhetsproblem ikke er håndtert tilfreds-

stillende. 

7.  Denne forordningen berører ikke artikkel 15 og 58 i 

forordning (EF) nr. 216/2008, kommisjonsbeslutning 2001/ 

844/EF, EKSF, Euratom(1), europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 2111/2005(2) og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 473/2006(3). 

Artikkel 5 

Utveksling av opplysninger 

1.  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gi 

Byrået alle nødvendige opplysninger som er relevante for deres 

sikkerhetstilsyn, og skal ta for seg alle kritiske punkter i 

sikkerhetstilsynsordningen, herunder foretakene eller sammen-

slutningene av foretak som de har tilsyn med. Opplysningene 

skal gis i en form og på en måte som Byrået har angitt, idet det 

tas hensyn til de opplysningene som er stilt til rådighet for 

ICAO. 

2.  Byrået kan også be om opplysninger ad hoc fra 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene. Når Byrået 

sender en slik anmodning om opplysninger, skal det angi det 

juridiske grunnlaget og formålet, oppgi hvilke opplysninger 

som kreves, og fastsette en frist for å framlegge opplysningene. 

3.  Byrået skal gi vedkommende myndigheter i medlems-

statene relevante opplysninger for å støtte en ensartet 

gjennomføring av gjeldende krav. 

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

(2) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(3) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8. 

Artikkel 6 

Nasjonal standardiseringskoordinator 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en nasjonal standardise-

ringskoordinator til å opptre som deres primære kontaktpunkt 

for alt standardiseringsarbeid, særlig for å koordinere 

utvekslingen av opplysninger i henhold til artikkel 5 nr. 1. Den 

nasjonale standardiseringskoordinatoren har ansvar for å 

a)  løpende vedlikeholde og ajourføre de opplysningene Byrået 

mottar, herunder opplysninger det er bedt om i henhold til 

artikkel 3–5, rettelser og planer for korrigerende tiltak samt 

bevis på gjennomføring av avtalte korrigerende tiltak, 

b)  bistå Byrået på alle stadier av en inspeksjon og sikre at 

inspeksjonsgruppen blir ledsaget gjennom alle inspeksjoner 

på stedet. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at det er klare 

kommunikasjonslinjer mellom den utpekte nasjonale 

standardiseringskoordinatoren og deres interne organisasjon, 

slik at koordinatoren kan ivareta sine plikter på korrekt vis. 

Artikkel 7 

Kontinuerlig kontroll 

1.  Den kontinuerlige kontrollen nevnt i artikkel 3 skal 

omfatte følgende: 

a)  innsamling og analyse av data og opplysninger gitt av 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene, Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), 

Kommisjonen eller andre relevante kilder, 

b)  vurdering av vedkommende myndighets evne til å ivareta 

sitt sikkerhetstilsynsansvar, 

c)  avhengig av vurderingen nevnt i bokstav b), prioritering, 

planlegging og fastsettelse av omfanget av inspeksjoner,  

d)  gjennomføring av slike inspeksjoner, herunder tilhørende 

rapportering, 

e)  oppfølging og avslutning av funn av manglende samsvar 

avdekket under inspeksjonene. 

2.  Ved vurderingen omhandlet i nr. 1 bokstav b) skal Byrået 

opprette, utvikle og vedlikeholde en felles modell der det minst 

tas hensyn til følgende elementer: 

a)  luftfartsindustriens størrelse og kompleksitet, 

b)  alvorlige hendelser, ulykker, dødsulykker og dødsfall i 

tilknytning til dette, 

c)  resultatene av inspeksjoner på bakken, 

d)  resultatene av tidligere inspeksjoner, 

e)  vedkommende myndigheters evne til effektivt å gjennom-

føre rettelser og korrigerende tiltak,  
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f)  resultatet av revisjoner som er utført i henhold til 

internasjonale konvensjoner eller statlige sikkerhets-

vurderingsprogrammer, 

g)  hvorvidt det er truffet tiltak i henhold til artikkel 11 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 eller traktatens artikkel 258. 

3.  Resultatet av modellen fastsatt i nr. 2 og inndataene og 

resultatene av vurderingen skal stilles til rådighet for den 

nasjonale standardiseringskoordinatoren i vedkommende 

medlemsstat. 

4.  Byrået skal tilpasse inspeksjonsprogrammet på bakgrunn 

av den kontinuerlige kontrollen, idet både forbedringer og 

svekkelser i sikkerhetsnivået gjenspeiles. Byrået skal treffe 

egnede tiltak når det er påvist at sikkerhetsnivået svekkes. 

Artikkel 8 

Inspeksjonsprogram 

1.  Byrået skal i samarbeid med Kommisjonen opprette et 

flerårig program der inspeksjonene nevnt i artikkel 10 nr. 1 

bokstav a) angis, og et årlig program der inspeksjonene nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og b) angis. 

2.  Inspeksjonsprogrammene skal angi den eller de berørte 

medlemsstatene, typen inspeksjon, områdene som skal 

inspiseres, og forventet tidsramme for inspeksjonen på stedet, 

idet det tas hensyn til modellen omhandlet i artikkel 7. 

3.  Inspeksjonsprogrammene kan justeres av Byrået for å ta 

hensyn til nye risikoer som avdekkes i forbindelse med den 

kontinuerlige kontrollen omhandlet i artikkel 7. 

4.  Det årlige programmet skal oversendes til Kommisjonen, 

til medlemmene av Byråets styre som en del av Byråets 

arbeidsprogram i henhold til artikkel 33 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og til den nasjonale standardise-

ringskoordinatoren i den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 9 

Inspeksjonsområder 

1.  Byrået skal gjennomføre inspeksjoner for hvert område 

som er definert i kapittel II i forordning (EF) nr. 216/2008. 

Disse områdene skal omfatte 

a)  luftdyktighet som omhandlet i artikkel 5 og miljøvern som 

omhandlet i artikkel 6 i nevnte forordning, 

b)  besetninger som omhandlet i artikkel 7 og 8 i nevnte 

forordning, 

c)  luftfartsoperasjoner som omhandlet i artikkel 8 og 9 i 

nevnte forordning, 

d)  inspeksjoner på bakken som omhandlet i artikkel 10 i 

nevnte forordning, 

e)  flyplasser som omhandlet i artikkel 8a i nevnte forordning, 

f)  ATM/ANS og flygeledere som omhandlet i artikkel 8b og 

8c i nevnte forordning. 

Ytterligere områder kan fastsettes avhengig av utviklingen av 

forordning (EF) nr. 216/2008 eller på anmodning fra 

Kommisjonen. 

2.  Byrået skal sikre at det settes av tilstrekkelige ressurser til 

å kontrollere og inspisere de forskjellige områdene avhengig av 

resultatene av den kontinuerlige kontrollen nevnt i artikkel 7. 

Artikkel 10 

Typer inspeksjoner 

1.  Byrået skal gjennomføre 

a)  omfattende inspeksjoner for å inspisere ett eller flere 

områder; disse inspeksjonene skal gjennomføres med 

mellomrom som fastsettes på grunnlag av resultatene av 

den kontinuerlige kontrollen, 

b)  målrettede inspeksjoner for å inspisere bestemte delområder 

innenfor ett eller flere områder og/eller for å vurdere status 

for gjennomføringen av avtalte rettelser og korrigerende 

tiltak, 

c)  ad hoc-inspeksjoner for å undersøke bestemte problemer 

som er avdekket ved Byråets kontinuerlige kontroll, eller på 

anmodning fra Kommisjonen. 

2.  Uansett inspeksjonene nevnt i nr. 1 kan Byrået ta opp funn 

som er gjort utenom inspeksjoner på stedet, når det har samlet 

inn tilstrekkelige bevis på manglende samsvar. 

Artikkel 11 

Opplærings-, kvalifikasjons- og fullmaktskriterier for 

inspeksjonsgrupper 

1.  Byrået skal fastsette kvalifikasjonskriterier for personell 

som deltar i inspeksjonsgrupper. 

2.  Kvalifikasjonskriteriene skal omfatte 

a)  kjennskap til de institusjonelle og rettslige rammene, særlig 

denne forordningen, samt til de relevante internasjonale 

avtalene, 

b)  kjennskap til og erfaring med revisjonsmetoder, 

c)  teknisk kompetanse og praktisk erfaring på det eller de 

relevante områdene omhandlet i artikkel 9. 

3.  Gruppelederne skal være personell ansatt av Byrået. 

Kvalifikasjonskriteriene skal i tillegg til det som er nevnt i nr. 

2, omfatte gruppeledelse og kommunikasjonsferdigheter i et 

internasjonalt miljø og i følsomme situasjoner. 

4.  Gruppemedlemmene skal være personell som er ansatt av 

Byrået, eller utsendt personell.  
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5.  Både gruppeledere og gruppemedlemmer skal være 

opplært i de gjeldende kravene og i Byråets framgangsmåter. 

Byrået skal sikre at gruppeledernes og gruppemedlemmenes 

kompetanse ivaretas, slik at de kan delta i inspeksjoner som 

personell med fullmakt. Byrået skal opprette relevante 

programmer for kontinuerlig opplæring for dette formålet. 

6.  Personell som oppfyller kvalifikasjonskriteriene og har 

fått relevant opplæring, kan få fullmakt fra Byrået til å delta i 

inspeksjonsgruppene. 

Artikkel 12 

Inspeksjonsgruppenes sammensetning 

1.  Inspeksjonene skal utføres av grupper som er nedsatt av 

Byrået, og som er sammensatt av personell med fullmakt i 

henhold til artikkel 11. 

2.  Byrået skal fastsette gruppesammensetningen for å fastslå 

den minste gruppestørrelsen som er nødvendig for å dekke den 

nødvendige tekniske kompetansen og arbeidsbelastningen, idet 

det tas hensyn til typen inspeksjon, omfanget, antall områder 

som skal undersøkes, og det forventede programmet. Hver 

gruppe skal minst ha en gruppeleder og ett gruppemedlem. 

Byrået skal i alle tilfeller sikre at størrelsen på gruppene står i 

forhold til omfanget. 

3.  Byrået skal sikre at det ved sammensetningen av gruppene 

ikke foreligger noen interessekonflikt med vedkommende 

myndigheter som inspiseres, eller med foretakene eller 

sammenslutningene av foretak som inspiseres. 

4.  Byrået skal i god tid før en inspeksjon be om opplysninger 

fra myndigheter eller organisasjoner som sender ut personell, 

om gruppemedlemmenes tilgjengelighet for deltaking i 

inspeksjoner på stedet. 

5.  Utgifter til nasjonale standardiseringskoordinatorers 

deltaking på møter i henhold til artikkel 14 nr. 2 og artikkel 19 

nr. 2 og til utsendt personells deltaking i inspeksjoner som 

Byrået gjennomfører, skal dekkes av Byrået i samsvar med 

unionsreglene og uten at Unionens årlige budsjettbehandling 

berøres. 

Artikkel 13 

Gjennomføring av inspeksjoner 

1.  Inspeksjonene omhandlet i artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og 

b) skal omfatte følgende faser: 

a)  en forberedende fase med en varighet på minst 10 uker før 

inspeksjonen, 

b)  inspeksjon på stedet, 

c)  en rapporteringsfase med en varighet på høyst 10 uker etter 

inspeksjonen på stedet. 

2.  Ad hoc-inspeksjonene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c) 

skal meddeles vedkommende myndighet med to ukers varsel, 

men ved slike inspeksjoner er det ikke nødvendig å overholde 

fristene og framgangsmåtene fastsatt i artikkel 14–16, bortsett 

fra at det skal framlegges en endelig rapport. 

3.  Funn av manglende samsvar som gjøres under 

inspeksjonene omhandlet i artikkel 10, skal rapporteres i 

samsvar med artikkel 16, følges opp og avsluttes i samsvar med 

artikkel 17 og klassifiseres i samsvar med artikkel 18. 

Artikkel 14 

Forberedende fase 

1.  I den forberedende fasen skal Byrået 

a)  underrette vedkommende myndighet om inspeksjonen 

minst 10 uker på forhånd, herunder om den påtenkte 

inspeksjonens art, område(r) og delområder, 

b)  samle inn de opplysningene som er nødvendige for å 

forberede inspeksjonen, idet det tas behørig hensyn til 

tilgjengelige opplysninger fra kontinuerlig kontroll, 

c)  fastsette inspeksjonens virkeområde, omfang og program, 

herunder inspeksjon av foretak eller sammenslutninger av 

foretak, idet det tas hensyn til opplysninger fra kontinuerlig 

kontroll, 

d)  fastsette inspeksjonsgruppens størrelse og sammensetning. 

2.  Etter at inspeksjonen er varslet, skal vedkommende 

myndighet samarbeide med Byrået slik at inspeksjonen på 

stedet kan forberedes raskt. Dersom det anses nødvendig, kan 

det arrangeres et forberedende møte mellom 

inspeksjonsgruppen og den nasjonale standardiseringsko-

ordinatoren. 

3.  Byrået skal formidle inspeksjonsprogrammet og gruppens 

sammensetning til vedkommende myndighet minst to uker før 

inspeksjonen på stedet. 

Artikkel 15 

Inspeksjon på stedet 

1.  Under inspeksjonen på stedet skal Byrået 

a)  arrangere et innledende møte med den nasjonale 

standardiseringskoordinatoren og vedkommende myndighet 

som inspiseres, 

b)  følge opp funn av manglende samsvar som er gjort i 

tidligere inspeksjoner og ennå ikke er avsluttet, samt 

gjennomgå de tilhørende rettelsene og korrigerende 

tiltakene, 

c)  underrette vedkommende myndighet om eventuelle 

umiddelbare sikkerhetsproblemer, dersom slike avdekkes 

under inspeksjonen, 

d)  ved et avsluttende møte framlegge for vedkommende 

myndighet som inspiseres, en liste over foreløpige funn av 

manglende samsvar som er gjort eller er blitt fulgt opp 

under inspeksjonen. 

2.  I tillegg kan Byrået 

a)  inspisere hovedkontoret og, i den grad det anses nødvendig, 

de eventuelle regionalkontorene til vedkommende 

myndighet og til eventuelle kvalifiserte enheter som 

vedkommende myndighet har tildelt oppgaver,  
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b)  inspisere foretak eller sammenslutninger av foretak som er 

under vedkommende myndighets tilsyn, som en del av 

inspeksjonen av denne myndigheten; i så fall kan 

vedkommende myndighet ledsage inspeksjonsgruppen, 

c)  gjennomføre intervjuer med de ansatte hos vedkommende 

myndighet som inspiseres, og eventuelle kvalifiserte 

enheter, og hos eventuelle foretak eller sammenslutninger 

av foretak som besøkes, 

d)  undersøke lovgivning, framgangsmåter, sertifikater, 

dokumentasjon, data og annet relevant materiale. 

Artikkel 16 

Rapporteringsfase 

1.  I en inspeksjons rapporteringsfase skal Byrået senest seks 

uker etter det avsluttende møtet om inspeksjonen på stedet 

gjennomgå de foreløpige funnene, klassifisere dem og på dette 

grunnlaget utarbeide et utkast til rapport rettet til vedkommende 

myndighet som er inspisert. 

2.  Utkastet til rapport skal minst inneholde 

a)  et sammendrag der konklusjonene presenteres, 

b)  opplysninger om hvordan inspeksjonen er gjennomført, 

herunder typen inspeksjon, områder som er dekket, omfang 

og gruppens sammensetning, 

c)  en analyse av hvert kritisk element med fokus på 

hovedfunnene, 

d)  en liste over funn av manglende samsvar som er gjort eller 

fulgt opp under inspeksjonen, sammen med klassifiseringen 

av dem, 

e)  anbefalinger, herunder om nødvendig om gjensidig 

anerkjennelse av sertifikater. 

3.  Funn av manglende samsvar skal meddeles gjennom 

utkastet til rapport nevnt i nr. 2, med mindre Byrået allerede har 

gitt skriftlig underretning på annen måte. 

4.  Vedkommende myndighet kan framlegge skriftlige 

kommentarer til Byrået innen to uker fra underretningen. 

5.  Byrået skal senest ti uker etter det avsluttende møtet 

framlegge en sluttrapport på grunnlag av utkastet til rapport 

omhandlet i nr. 2, herunder eventuelle kommentarer fra 

vedkommende myndighet som er inspisert. Byrået kan tilpasse 

beskrivelsen av funnet av manglende samsvar eller dets 

juridiske grunnlag, klassifisering eller status, alt etter hva som 

er relevant, for å ta hensyn til kommentarer og rettelser eller 

korrigerende tiltak som er framlagt i rapporteringsfasen. 

6.  Byrået skal opprette og vedlikeholde en status for 

kontinuerlig kontroll for hver medlemsstat som på anmodning 

skal framlegges for den berørte medlemsstaten og for 

Kommisjonen. 

7.  Sluttrapporten skal rettes til den inspiserte vedkommende 

myndigheten og til Kommisjonen, som deretter kan oversende 

denne rapporten til den berørte medlemsstaten og til andre 

vedkommende myndigheter dersom det er relevant. 

Artikkel 17 

Oppfølging av avslutning av funn 

1.  For alle funn av manglende samsvar klassifisert i henhold 

til artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og c) skal vedkommende 

myndighet foreslå en rettelse og et korrigerende tiltak senest 

fire uker etter mottak av underretning fra Byrået. 

2.  For alle funn av manglende samsvar klassifisert i henhold 

til artikkel 18 nr. 1 bokstav a) skal vedkommende myndighet 

foreslå et korrigerende tiltak senest ti uker etter mottak av 

underretning fra Byrået. 

3.  Vedkommende myndighet skal innen fristen rapportere til 

Byrået om at korrigerende tiltak er gjennomført, og framlegge 

bevis på dette. 

4.  Byrået skal 

a)  evaluere rettelsene og de korrigerende tiltakene som er 

framlagt av vedkommende myndighet, eller be om 

ytterligere avklaring innen en rimelig frist, 

b)  gi sin tilslutning til eller avvise de framlagte rettelsene 

og/eller korrigerende tiltakene innen 16 uker etter 

underretningen, 

c)  kontrollere at de korrigerende tiltakene blir tilfredsstillende 

gjennomført, 

d)  klarlegge om det er behov for tilleggstiltak i samsvar med 

artikkel 22, 

e)  regelmessig rapportere til vedkommende myndighet og 

Kommisjonen om status for funn av manglende samsvar og 

tilhørende rettelser/korrigerende tiltak gjennom 

statusrapporter, 

f)  avslutte funn av manglende samsvar når de korrigerende 

tiltakene anses som fullført og bevist, registrere funnene av 

manglende samsvar som avsluttet og underrette 

vedkommende myndighet om dette. 

5.  Med hensyn til bokstav c) kan Byrået anmode 

vedkommende myndighet om bevis eller avklaringer. Byrået 

kan også beslutte å kontrollere gjennomføringen ved en 

inspeksjon på stedet. 

6.  Dersom funn av manglende samsvar omfattes av en 

framgangsmåte ved overtredelse i henhold til artikkel 11 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 eller traktatene, skal Byrået sørge 

for hensiktsmessig oppfølging i samråd med Kommisjonen og 

skal ikke avslutte et slikt funn uten først å ha samordnet dette 

med Kommisjonen. 

Artikkel 18 

Klassifisering av funn 

1.  Alle funn av manglende samsvar som Byrået avdekker 

innenfor rammen av inspeksjonene omhandlet i artikkel 10, skal 

klassifiseres og rapporteres av Byrået, enten de gjelder 

administrative krav eller tekniske krav, i en av følgende klasser:  
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a)  Klasse C: manglende samsvar med gjeldende krav som 

hovedsakelig fører til standardiseringsproblemer. 

b)  Klasse D: manglende samsvar med gjeldende krav som 

fører til standardiseringsproblemer og sikkerhetsproblemer 

med mindre det korrigeres i tide. 

c)  Klasse G: umiddelbart sikkerhetsproblem. 

2.  Rapporteringen, oppfølgingen og avslutningen av funn 

skal prioriteres på grunnlag av deres klassifisering. 

Artikkel 19 

Umiddelbart sikkerhetsproblem 

1.  Dersom Byrået har underrettet om et umiddelbart 

sikkerhetsproblem, 

a)  skal Byrået anmode vedkommende myndighet om å treffe 

egnede korrigerende tiltak, herunder umiddelbare rettelser, 

b)  skal vedkommende myndighet anvende effektive rettelser 

for å fjerne funnet og forelegge Byrået bevis for dette. 

2.  Byrået kan innen to uker fra underretningen om det 

umiddelbare sikkerhetsproblemet anmode vedkommende 

myndighet om å delta på et møte for å vurdere gjennomføringen 

av de umiddelbare rettelsene. 

3.  Dersom Byrået ikke finner rettelsene tilfredsstillende, skal 

det komme med anbefalinger til Kommisjonen, herunder om 

nødvendig en anbefaling med hensyn til gjensidig anerkjennelse 

av det eller de sertifikatene som er utstedt av vedkommende 

myndighet. Byrået skal også underrette vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene umiddelbart. 

Artikkel 20 

Dokumentasjon 

1.  Byrået skal opprette et system for oppbevaring av 

dokumentasjon som gir mulighet for tilfredsstillende lagring, 

tilgang til og pålitelig sporing av endringer når det gjelder 

a)  opplæring, kvalifikasjon og godkjenning av gruppeledere 

og gruppemedlemmer, 

b)  inspeksjonsprogrammer, 

c)  rapporter, 

d)  funn og tilhørende beviser, 

e)  avtalte rettelser og korrigerende tiltak, 

f)  avslutning av funn av manglende samsvar og tilhørende 

beviser, 

g)  anbefalinger med hensyn til gjensidig anerkjennelse av 

sertifikater, 

h)  vurderingene nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav b). 

2.  All dokumentasjon skal oppbevares i minst 15 år, med 

forbehold for gjeldende personvernlovgivning. 

Artikkel 21 

Tilgang til opplysninger i inspeksjonsrapportene 

1.  Når opplysninger i en inspeksjonsrapport gjelder et 

foretak eller en sammenslutning av foretak som er underlagt 

sikkerhetstilsyn av en tredjestat og omfattes av virkeområdet 

for en avtale inngått av Unionen i henhold til artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 216/2008, skal disse opplysningene gjøres 

tilgjengelige for tredjestaten som part i nevnte avtale, i samsvar 

med avtalens relevante bestemmelser. 

2.  Dersom opplysningene i en inspeksjonsrapport omfattes 

av anvendelsesområdet for en samarbeidsavtale mellom 

Unionen og ICAO, skal disse opplysningene gjøres tilgjen-

gelige for ICAO i samsvar med bestemmelsene i denne 

samarbeidsavtalen og det tilhørende vedlegget om sikkerhet. 

3.  Dersom opplysningene i en inspeksjonsrapport gjelder 

pågående sikkerhetsundersøkelser som utføres i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1), skal 

disse opplysningene snarest gjøres tilgjengelige for myndighe-

ten med ansvar for sikkerhetsundersøkelsen. 

4.  Ved anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1049/2001(2) skal beslutningsprosessen knyttet til en 

inspeksjonsrapport ikke anses som avsluttet før de tilknyttede 

funnene av manglende samsvar er avsluttet. 

Artikkel 22 

Tilleggstiltak 

1.  Byrået skal påpeke eventuell manglende oppfølging av 

funn av manglende samsvar, for eksempel 

a)  korrigerende tiltak som ikke framlegges innen fristen nevnt 

i artikkel 17 nr. 1, 

b)  korrigerende tiltak som Byrået ikke gir tilslutning til innen 

fristen nevnt i artikkel 17 nr. 4 bokstav b), 

c)  korrigerende tiltak som ikke blir gjennomført på behørig 

vis. 

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 skal Byrået anmode 

vedkommende myndighet om å redegjøre for den manglende 

oppfølgingen og framlegge tilleggstiltak, og skal fastsette 

svarfrist. 

3.  Byrået skal vurdere konsekvensene av den manglende 

oppfølgingen sammen med det svaret som vedkommende 

myndighet gir innen den fastsatte fristen. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen kan Byrået 

a)  gi sin tilslutning til de framlagte tilleggstiltakene, eller 

b)  oversende en tilleggsrapport til vedkommende myndighet 

og til Kommisjonen. Denne rapporten skal inneholde 

Byråets vurdering og dets anbefalinger til Kommisjonen, 

herunder om nødvendig anbefalinger om gjensidig 

anerkjennelse av sertifikat(er) utstedt av vedkommende 

myndighet.  

  

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 

(2) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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4.  Med forbehold for forordning (EF) nr. 2111/2005 kan 

Kommisjonen etter å ha mottatt tilleggsrapporten nevnt i nr. 3 

bokstav b) treffe følgende tiltak: 

a)  oversende kommentarer til den berørte medlemsstaten eller 

be om nærmere forklaring på alle eller noen av funnene av 

manglende samsvar, 

b)  kreve at Byrået gjennomfører en ad hoc-inspeksjon for å 

kontrollere at rettelser og korrigerende tiltak er 

tilfredsstillende gjennomført, 

c)  innlede framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 for å avgjøre om sertifikater 

utstedt av vedkommende myndighet oppfyller gjeldende 

krav, 

d)  innlede en framgangsmåte i henhold til traktatens artikkel 

258. 

Artikkel 23 

Årsrapport 

Byrået skal senest 31. mars hvert år oversende Kommisjonen en 

årsrapport om virksomheten for kontinuerlig kontroll og de 

inspeksjonene som er gjennomført det foregående året. 

Rapporten skal inneholde en analyse av resultatene av 

virksomheten og inspeksjonene og speile vedkommende 

myndigheters evne til å ivareta sitt sikkerhetstilsynsansvar samt 

anbefalinger om mulige forbedringer. I anbefalingene skal det 

særlig påpekes hvilke tekniske regler som må fastsettes eller 

endres i henhold til artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 216/2008, samt hvilke av Byråets tiltak som må 

fastsettes eller endres i henhold til artikkel 18 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

Artikkel 24 

Arbeidsmetoder 

Byrået skal revidere sine arbeidsmetoder for å gjennomføre de 

oppgavene det er pålagt i henhold til artikkel 3–23, innen seks 

måneder fra denne forordningens ikrafttredelse. 

Artikkel 25 

Overgangsordninger 

1.  Funn av manglende samsvar som Byrået gjør i henhold til 

forordning (EF) nr. 736/2006, og som det ikke er framlagt bevis 

for avslutning av for Byrået på det tidspunktet denne 

forordningen trer i kraft, skal anses å ha blitt gjort i samsvar 

med denne forordningen og skal behandles deretter. 

2.  Planer for korrigerende tiltak som er godkjent av Byrået i 

henhold til forordning (EF) nr. 736/2006, skal anses å ha blitt 

godkjent i samsvar med denne forordningen. 

3.  Gruppemedlemmer og gruppeledere som har fullmakt fra 

Byrået i henhold til forordning (EF) nr. 736/2006, skal anses 

som personell med fullmakt i henhold til denne forordningen. 

Artikkel 26 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 736/2006 oppheves. 

Artikkel 27 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 409/2013 

av 3. mai 2013 

om definisjon av felles prosjekter, fastsettelse av en styringsordning og identifisering av 

stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for 

lufttrafikkstyring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester 

i Det felles europeiske luftrom(1), særlig artikkel 15a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Rammereglene for Det felles europeiske luftrom 

omfatter tiltakene nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 549/2004(2). 

2)  Rammereglene for Det felles europeiske luftrom får 

anvendelse uten at det berører medlemsstatenes ansvar i 

henhold til artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 549/2004. 

3)  I sin melding av 22. desember 2011(3) meddelte 

Kommisjonen at den har til hensikt å opprette styrings- 

og stimuleringsordninger for innføring av SESAR 

(Single European Sky Air Trafikk Management 

Research and Development) på grunnlag av artikkel 15a 

i forordning (EF) nr. 550/2004. Disse ordningene 

omfatter felles prosjekter, som bør bidra til en vellykket 

gjennomføring av hovedplanen for lufttrafikkstyring 

(ATM-hovedplanen), retningslinjer for felles prosjekter, 

som bør fastsette en bindende ramme for hvordan felles 

prosjekter kan støtte denne gjennomføringen, og 

styringsordninger som bør sikre en samordnet og 

synkronisert innføring i rett tid ved å sørge for en klar 

fordeling av ansvar mellom de berørte partene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 4.5.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 35. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(3) KOM(2011) 923 endelig utgave. 

4)  Forordning (EF) nr. 550/2004 har som mål å hjelpe 

luftromsbrukere og ytere av flysikringstjenester med å 

styrke de kollektive flysikringsinfrastrukturene og bedre 

ytingen av flysikringstjenester og bruken av luftrommet 

ved å arbeide sammen på felles prosjekter. Målet er 

også å framskynde innføringen av SESAR-prosjektet. 

5)  SESAR er et prosjekt som er opprettet for å modernisere 

det europeiske systemet for lufttrafikkstyring. Det utgjør 

den teknologiske grunnpilaren i initiativet for Det felles 

europeiske luftrom. 

6)  SESAR er inndelt i tre faser: definisjonsfasen for å 

definere innholdet i neste generasjon av ATM-systemer, 

utviklingsfasen for å utvikle og validere den nye 

generasjonen av teknologiske systemer, deler og 

driftsprosedyrer, og innføringsfasen som består av 

industrialiseringen og gjennomføringen av de nye 

lufttrafikkstyringssystemene. 

7)  Hovedplanen for Det europeiske nett for lufttrafikk-

styring (ATM) (heretter kalt ATM-hovedplanen), som 

utarbeides i definisjonsfasen av SESAR, er det avtalte 

veikartet for å bringe ATM-forskning og -utvikling fram 

til innføringsfasen. 

8)  ATM-hovedplanen beskriver de viktigste driftsmessige 

endringene som kreves for å oppnå ytelsesmålene for 

Det felles europeiske luftrom. Det er et viktig verktøy 

for innføringen av SESAR og utgjør grunnlaget for en 

samordnet og synkronisert innføring av ny ATM-

funksjonalitet i rett tid. 

9)  Innføringsmålene og -prioriteringene bør også ta hensyn 

til aspekter av nettverksdrift som definert i strategi-

planen for nettverket, som omfatter ytelsesmålene som 

er i samsvar med de felles ytelsesmålene for EU og   

2022/EØS/40/41 
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tiltakene som er planlagt for å oppnå målene, og i 

driftsplanen for nettverket som definert i kommisjons-

forordning (EU) nr. 677/2011(1). 

10)  En samordnet og synkronisert innføring i rett tid av 

SESAR er viktig for å oppnå ytelsesmålene for Det 

felles europeiske luftrom og de overordnede øko-

nomiske fordelene som forventes gjennom modernise-

ringen av lufttrafikkstyringen. 

11)  Felles prosjekter fastsatt i artikkel 15a i forordning (EF) 

nr. 550/2004 bør bidra til å forbedre ytelsen til Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN) og vise 

det overordnede resultatet av en positiv nytte- og 

kostnadsanalyse, samtidig som det tas hensyn til 

eventuelle negative virkninger for bestemte regioner 

eller berørte parter. 

12)  For å sikre at felles prosjekter gjennomføres og 

overvåkes på en samordnet og synkronisert måte i rett 

tid, med best mulig bruk av de instrumentene og 

organene som er identifisert i rammereglene for det 

felles europeiske luftrom, bør det fastsettes en 

styringsordning for innføring av SESAR. 

13)  For å styre SESAR-innføringen effektivt og sikre 

troverdighet for innføringsprosessen bør de driftsmessig 

berørte partene med ansvar for ytelsen til ATM-

systemet delta i styringsordningene for innføringen. 

14)  De driftsmessig berørte partene som investerer i 

SESAR-innføringen, bør spille en ledende rolle i 

forvaltning og gjennomføring av innføringsarbeidet, 

fortrinnsvis gjennom en egen enhet, samtidig som 

eventuelle interessekonflikter unngås. 

15)  Produksjonsindustrien bør ha en rådgivende funksjon i 

SESAR-innføringen for å sikre forenlighet med 

industrialiseringen og at utstyret står til rådighet i rett 

tid. 

16)  Kommisjonen bør føre tilsyn med innføringsarbeidet for 

å sikre at det følger målene for det felles europeiske 

luftrom og for å verne offentlighetens interesser, ved å 

opprette hensiktsmessige rapporterings- og overvåkings-

ordninger som i best mulig grad utnytter eksisterende 

instrumenter, som European and Local Single Sky 

ImPlementation (ESSIP-plan og -rapport og LSSIP-

dokumenter). 

17)  Kommisjonen bør holde Komiteen for det felles luftrom 

fullt underrettet om prosessen for utvelging av 

innføringsforvalteren, for godkjenning av innførings-

programmet og for utvelging av gjennomførings-

prosjekter. Komiteen for det felles luftrom bør 

rådspørres om disse spørsmålene, uten at det berører de 

reglene og framgangsmåtene som er fastsatt i relevante 

EU-finansieringsprogrammer. 

18)  Den europeiske organisasjon for utstyr til sivil luftfart 

(Eurocae), som framstiller tekniske materialer og utfører 

forberedende og tilknyttet arbeid i forbindelse med 

  

(1) EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1. 

europeisk standardisering, bør bistå Kommisjonen med 

overvåking og forenkling av standardiseringsprosessene 

og med å fremme bruken av europeiske standarder. 

19)  De berørte statene beholder ansvaret for innføringen av 

SESAR-prosjektet i tilknytning til militæret, men dette 

bør samordnes med militæret for å unngå eventuelle 

negative virkninger på forsvarsevnen. 

20)  For å oppmuntre berørte parter til tidlige investeringer 

og begrense de aspektene av innføringen som ifølge 

nytte- og kostnadsanalysen er mindre gunstige, bør 

gjennomføringsprosjekter som har som mål å innføre 

felles prosjekter, være berettiget til EU-finansiering og 

andre stimuleringstiltak, i samsvar med reglene og 

framgangsmåtene for Unionens finansierings-

programmer og stimuleringsordninger. 

21)  I den grad det er mulig bør det etterstrebes å skape 

synergi mellom SESAR-innføringen og funksjonelle 

luftromsblokker. 

22)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE PRINSIPPER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes felles prosjekter, som er 

nevnt i artikkel 15a i forordning (EF) nr. 550/2004, det 

forklares hvordan de skal styres og det identifiseres stimule-

ringstiltak for innføringen av dem. 

2.  Denne forordning får anvendelse på Det europeiske nett 

for lufttrafikkstyring (EATMN). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 2 i forordning (EF)  

nr. 677/2011 anvendelse. 

I tillegg menes med: 

1) «SESAR-fellesforetak» det organet som er opprettet ved 

rådsforordning (EF) nr. 219/2007(2), som har fått i 

oppgave å administrere og samordne SESAR-prosjektets 

ut-viklingsfase, 

2) «avgiftsordning» ordningen som er fastsatt ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1794/2006(3),  

  

(2) EUT L 64 av 2.3.2007, s. 1. 

(3) EUT L 341 av 7.12.2006, s. 3. 
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3) «ATM-funksjonalitet» en gruppe av driftsmessige ATM-

funksjoner eller -tjenester knyttet til styring av baner, 

luftrom og bakkebevegelser, eller til informasjons-

utveksling innenfor driftsmiljøer underveis og under 

innflyging, i lufthavner og nettverk, 

4) «SESAR-innføring» virksomheten og prosessene knyttet 

til industrialisering og prosesser i forbindelse med 

gjennomføring av ATM-funksjonalitet som er definert i 

ATM-hovedplanen, 

5) «industrialisering» av ATM-funksjonalitet virksomheten 

og prosessene som etter valideringen omfatter 

standardisering, sertifisering og produksjon av luftfarts-

industrien (produ-senter av bakkeutstyr og flybåret utstyr), 

6) «gjennomføring av ATM-funksjonalitet» innkjøp, 

installering og ibruktaking av utstyr og systemer, herunder 

tilknyttede driftsprosedyrer som utføres av driftsmessig 

berørte parter, 

7) «vesentlig driftsmessig endring» driftsmessig endring av 

lufttrafikkstyring (ATM) som innebærer betydelige 

forbedringer av nettverkets ytelse med hensyn til de 

driftsmessig berørte partene, som nevnt i ATM-

hovedplanen, 

8) «ytelsesordning» ordningen som er opprettet ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 691/2010(1), 

9) «felles ytelsesmål for EU» målene som er nevnt i artikkel 

9 i forordning (EU) nr. 691/2010, 

10) «driftsmessig berørte parter» sivile og militære luftroms-

brukere, ytere av flysikringstjenester og lufthavn-

operatører. 

Artikkel 3 

ATM-hovedplan 

1.  ATM-hovedplanen er et veikart for moderniseringen av 

det europeiske ATM-systemet, og knytter sammen SESAR-

forskning og -utvikling med innføringen. Den skal være Det 

felles europeiske luftroms viktigste instrument for sammen-

hengende drift av Det europeiske nett for lufttrafikkstyring og 

en samordnet og synkronisert innføring av SESAR i rett tid. 

2.  Ajourføringene av ATM-hovedplanen skal bidra til å 

oppnå de felles ytelsesmålene for EU og sikre at det er 

sammenheng mellom disse målene, SESAR-innføringen og 

SESAR-virksomhet innen forskning, utvikling, nyskaping og 

validering. For dette formålet skal det ved ajourføringer av 

ATM-hovedplanen tas hensyn til hhv. strategi- og driftsplanen 

for nettverket. 

  

(1) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 

KAPITTEL II 

FELLES PROSJEKTER 

Artikkel 4 

Formål og innhold 

1.  Felles prosjekter skal sikte mot å innføre ATM-

funksjonalitet på en rettidig, samordnet og synkronisert måte, 

som muliggjør vesentlige driftsmessige endringer. 

2.  Felles prosjekter skal være forenlige med og bidra til de 

felles ytelsesmålene for EU. 

3.  Felles prosjekter skal identifisere ATM-funksjonalitet 

som: 

a)  har oppnådd et passende nivå av industrialisering og er 

klare for gjennomføring, 

b)  krever en synkronisert innføring. 

4.  Modenhetsgraden for ATM-funksjonalitet skal vises, 

blant annet på grunnlag av resultatene av valideringen som er 

utført av SESAR-fellesforetaket, statusen for standardiserings- 

og sertifiseringsprosessene og en vurdering av deres 

samvirkingsevne, også i forhold til ICAOs Global Air 

Navigation Plan og relevant ICAO-materiale. 

5.  Behovet for synkronisert innføring av ATM-funksjonalitet 

skal vurderes på grunnlag av:3. 

a)  en definisjon av deres geografiske virkeområde og 

planlegging, herunder måldatoer for innføringen, 

b)  en kartlegging av de driftsmessig berørte partene som er 

pålagt å innføre dem, 

c)  overgangstiltak for en gradvis innføring av dem. 

6.  Felles prosjekter skal også: 

a)  vise en positiv lønnsomhetsanalyse for Det europeiske nett 

for lufttrafikkstyring basert på en uavhengig nytte- og 

kostnadsanalyse, og peke på eventuelle lokale eller 

regionale negative virkninger for bestemte kategorier av 

driftsmessig berørte parter, 

b)  identifisere stimuleringstiltak med sikte på innføringen 

nevnt i avsnitt 3 i kapittel III, særlig for å begrense de 

negative virkningene for bestemte geografiske områder 

eller kategorier av driftsmessig berørte parter, 

c)  vise til gjennomføringsreglene for samvirkingsevne og 

sikkerhet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 552/2004(2) og europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 216/2008(3). Det skal særlig vises   

  

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(3) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 
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til fellesskapsspesifikasjoner i henhold til forordning (EF) 

nr. 552/2004 og til akseptable samsvarskriterier og sertifise-

ringsspesifikasjoner i henhold til forordning (EF) 

nr. 216/2008, 

d)  påvise eventuelle behov for nye gjennomføringsregler for 

samvirkingsevne og sikkerhet, fellesskapsspesifikasjoner og 

sivile standarder til støtte for deres gjennomføring og deres 

anvendbarhet for militæret, idet det tas hensyn til de sivile 

og militære systemenes likeverdighet, og 

e)  ta hensyn til de relevante innføringselementene som er 

spesifisert i nettverksforvalterens strategiplan for nettverket 

og driftsplan for nettverket. 

Artikkel 5 

Utarbeiding, vedtakelse og gjennomføring 

1.  Kommisjonen skal utarbeide forslag til felles prosjekter i 

samsvar med kravene i artikkel 4. 

2.  Kommisjonen skal bistås av nettverksforvalteren, Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå, organet for ytelsesvurdering 

innenfor deres respektive roller og kompetanseområder, som 

definert i rammereglene for Det felles europeiske luftrom, og av 

SESAR-fellesforetaket, Eurocontrol, de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene, Eurocae og innføringsforvalteren. Disse 

organene skal involvere de driftsmessig berørte partene og 

produksjonsindustrien. 

3.  Kommisjonen skal rådspørre de berørte partene i samsvar 

med artikkel 6 og 10 i forordning (EF) nr. 549/2004, herunder 

gjennom Det europeiske forsvarsbyrå, innenfor dets oppdrag 

om å fremme koordineringen av militære synspunkter, og den 

rådgivende ekspertgruppen for det felles europeiske 

luftrommets sosiale dimensjon, om sine forslag til felles 

prosjekter. 

4.  Kommisjonen skal sikre at forslagene til felles prosjekter 

støttes av luftromsbrukerne og de driftsmessig berørte partene 

innen bakkepersonell som kreves for å gjennomføre et bestemt 

felles prosjekt. For dette formål skal luftromsbrukerne opprette 

en gruppe bestående av representanter for luftromsbrukerne. 

5.  Kommisjonen skal vedta felles prosjekter og eventuelle 

endringer av dem etter framgangsmåten i artikkel 15a nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 550/2004. 

6.  Felles prosjekter skal gjennomføres gjennom gjennom-

føringsprosjekter og i samsvar med innførings-programmet 

nevnt i kapittel III avsnitt 2. 

Artikkel 6 

Overvåking 

1.  Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av felles 

prosjekter og deres innvirkning på ytelsen til Det europeiske 

nett for lufttrafikkstyring gjennom særlige rapporteringskrav. 

Disse kravene skal fastsettes av Kommisjonen innenfor det 

rammepartnerskapet som er nevnt i artikkel 9 nr. 5. 

2.  Ved overvåking av effektiviteten til felles prosjekter med 

hensyn til ytelsen til Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 

skal Kommisjonen på best mulig måte utnytte eksisterende 

overvåkings- og rapporteringsinstrumenter, og Kommisjonen 

skal særlig bistås av nettverksforvalteren og organet for 

ytelsesvurdering i samsvar med forordning (EU) nr. 677/2011 

og (EU) nr. 691/2010 og av Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

når det gjelder sikkerhetsaspekter. 

3.  Komiteen for det felles luftrom skal underrettes om 

gjennomføring av felles prosjekter. 

KAPITTEL III 

STYRING AV INNFØRING OG STIMULERINGSTILTAK 

AVSNITT 1 

Styring av innføring 

Artikkel 7 

Allmenne prinsipper 

1.  Styringen av innføringen skal sikre en samordnet og 

synkronisert gjennomføring av felles prosjekter i rett tid, og 

samtidig fungere som et grensesnitt mot og lette industrialise-

ring. 

2.  Styringen av innføringen skal bestå av tre nivåer: politisk 

nivå, forvaltningsnivå og gjennomføringsnivå. 

Artikkel 8 

Politisk nivå 

1.  Det politiske nivået skal ha ansvaret for å føre tilsyn med 

SESAR-innføringen, og sikre at den er i tråd med rammereg-

lene for Det felles europeiske luftrom, samt verne 

offentlighetens interesser. 

2.  Kommisjonen skal ha ansvar for det politiske nivået, 

særlig for å: 

a)  utarbeide og vedta felles prosjekter i samsvar med 

artikkel 5, 

b)  velge innføringsforvalteren, godkjenne innførings-

programmet og velge gjennomføringsprosjekter, 

c)  forvalte Unionens midler med henblikk på å støtte 

innføringsforvalteren og gjennomføringsprosjektene, 

d)  identifisere stimuleringstiltak med sikte på SESAR-

innføring og iverksetting av rammeavtalen om partnerskap 

som er inngått med innføringsforvalteren i samsvar med 

artikkel 9 nr. 5 samt eventuelle relevante avtaler om 

gjennomføringsprosjekter, 

e)  fremme deltaking fra sivile og militære berørte parter, 

f)  utvikle samarbeid og samordning med tredjestater,  
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g)  opprette samordning med standardiserings- og sertifise-

ringsorganisasjoner og -organer for å tilrettelegge for 

industrialisering og fremme samvirkingsevnen for ATM-

funksjonalitet, 

h)  overvåke innføringen av felles prosjekter og deres bidrag til 

å oppnå de felles ytelsesmålene for EU, 

i)  utferdige anbefalinger til driftsmessig berørte parter og 

medlemsstater. 

3.  Kommisjonen skal bistås av komiteen for det felles 

luftrom, det rådgivende organ for industrien, den rådgivende 

ekspertgruppen for Det felles europeiske luftroms sosiale 

dimensjon, de nasjonale tilsynsmyndighetene og organet for 

ytelsesvurdering innenfor deres respektive roller og 

kompetanseområder, som definert i rammereglene for Det felles 

europeiske luftrom. Kommisjonen kan rådspørre Komiteen for 

det felles luftrom i alle spørsmål som gjelder anvendelsen av 

denne forordning. 

4.  Kommisjonen skal også involvere, innenfor deres 

respektive roller og kompetanseområder, 

a)  Eurocontrol, gjennom samarbeidsordninger mellom 

Eurocontrol og Unionen, for å utnytte fullt ut dets 

sakkunnskap og sivil-militære og felleseuropeiske 

kompetanseområder, 

b)  Det europeiske forsvarsbyrå, for å fremme samordningen av 

militære synspunkter fra og til støtte for medlemsstatene og 

de relevante internasjonale militære organisasjonene om 

SESAR-innføringen, og underrette militære planleggings-

ordninger om de krav som stammer fra innføringen av 

SESAR, 

c)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå, for å sikre at 

sikkerhetsspørsmål integreres i gjennomføring av felles 

prosjekter, særlig i forbindelse med utvikling av de 

påkrevde tekniske reglene, slik som reglene for 

konstruksjon, produksjon og vedlikehold av systemer og 

komponenter for lufttrafikkstyring og flysikringstjenester, 

samt for personell og organisasjoner som deltar i slik 

virksomhet, 

d)  SESAR-fellesforetaket, for å sikre en permanent 

forbindelse mellom SESAR-virksomheten på områdene 

forskning, utvikling, nyskaping og validering og SESAR-

innføringen, og for å sikre at felles prosjekter og 

innføringsprogrammet er i samsvar med ATM-

hovedplanen, 

e)  De europeiske standardiseringsorganisasjonene og Eurocae, 

sistnevnte især for å forenkle og overvåke industrielle 

standardiseringsprosesser og bruken av de standardene som 

følger av dette. 

Artikkel 9 

Forvaltningsnivå 

1.  Innføringsforvalteren skal ha ansvar for forvalt-

ningsnivået. 

2.  Innføringsforvalteren skal særlig ha ansvar for å: 

a)  utvikle, foreslå, vedlikeholde og gjennomføre innførings-

programmet, i samsvar med avsnitt 2, 

b)  samarbeide med de driftsmessig berørte partene som er 

pålagt å gjennomføre felles prosjekter, 

c)  opprette ordninger og beslutningsprosesser som sikrer 

effektiv synkronisering og overordnet samordning av 

gjennomføringsprosjektene og de tilhørende investeringene 

i samsvar med innføringsprogrammet, 

d)  sikre effektiv risikostyring og håndtering av inter-

essekonflikter, 

e)  gi Kommisjonen råd om spørsmål knyttet til gjennomføring 

av felles prosjekter og opprettelse av nye felles prosjekter, 

f)  gjennomføre Kommisjonens beslutninger og sikre og 

overvåke at de gjennomføres av gjennomføringsnivået, 

g)  identifisere de best egnede finansieringsordningene som 

kombinerer offentlig og privat finansiering, 

h)  overvåke gjennomføringen av innføringsprogrammet, 

i)  rapportere til Kommisjonen, 

j)  sikre passende samordning med nasjonale til-

synsmyndigheter. 

3.  Innføringsforvalteren skal bestå av grupper av drifts-

messig berørte parter eller individuelle driftsmessig berørte 

parter, herunder fra tredjestater, på de vilkårene som er definert 

i relevante EU-finansieringsprogrammer. Driftsmessig berørte 

parter kan delta i innføringsforvalteren gjennom funksjonelle 

luftromsblokkstrukturer. 

4.  Innføringsforvalteren skal blant annet dokumentere sin 

evne til å 

a)  representere driftsmessig berørte parter som er pålagt å 

gjennomføre felles prosjekter; 

b)  forvalte flernasjonale gjennomføringsprogrammer, 

c)  forstå tilskudds- og finansieringsordninger og forvaltning 

av finansieringsprogrammer, og 

d)  bruke eksisterende strukturer for å involvere alle drifts-

messig berørte parter.  
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5.  Kommisjonens valg av medlemmer til innførings-

forvalteren skal foregå gjennom tildeling av et rammepartner-

skap etter en forslagsinnbydelse i samsvar med artikkel 178 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av  

29. oktober 2012 om nærmere regler for anvendelse av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012 om finansielle regler for Unionens alminnelige 

budsjett(1) (gjennomføringsregler). For-slagsinnbydelsen skal 

fastsette målene for, kravene til og kriteriene for utvelging av 

medlemmer av innføringsforvalteren i samsvar med gjennom-

føringsreglene. Komiteen for det felles luftrom skal underrettes 

om framgangsmåten for utvelging av innføringsforvalteren. 

6.  Medlemmer av innføringsforvalteren skal utføre minst ett 

gjennomføringsprosjekt eller en del av det. 

7.  Innføringsforvalteren skal inngå egnede samarbeidsavtaler 

med nettverksforvalteren, SESAR-fellesforetaket og militæret. 

De egnede samarbeidsavtalene skal oversendes til Kommi-

sjonen for godkjenning. Samarbeidet skal være som følger: 

a)  Innføringsforvalteren og nettverksforvalteren skal 

samarbeide for å sikre at oppgavene deres utføres uten noen 

form for dobbeltarbeid eller konkurranse, særlig når det 

gjelder innføringsaspekter som påvirker nettverks-

infrastrukturen, luftrommets organisering og ytelse samt 

sammenhengen med strategiplanen for nettverket og 

driftsplanen for nettverket. Nettverksforvalteren skal også 

innenfor sitt fullmaktsområde bistå innføringsforvalterens 

medlemmer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav i) og 

artikkel 4 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 677/2011. 

b)  Innføringsforvalteren skal samarbeide med SESAR-

fellesforetaket for å sikre nødvendige forbindelser mellom 

SESAR-virksomheten på områdene forskning, utvikling, 

nyskaping og validering og SESAR-innføring, og skal 

rådføre seg med SESAR-fellesforetaket om prioriteringene 

og de framskritt som er gjort i utviklingsfasen om spørsmål 

knyttet til industrialisering og for å sikre samsvar med 

ATM-hovedplanen. 

c)  Innføringsforvalteren skal samordne med militæret for å 

unngå eventuelle negative virkninger på den nasjonale og 

kollektive forsvarsevnen. 

8.  Innføringsforvalteren skal ta behørig hensyn til uttalelser 

fra enhetene nevnt i nr. 7 i sine beslutninger som kan ha 

innvirkning på virksomheten til disse enhetene. 

9.  Ved uenighet mellom innføringsforvalteren og de 

enhetene som er nevnt i nr. 7, skal innføringsforvalteren 

framlegge saken for Kommisjonen, som skal treffe en 

beslutning. Innføringsforvalteren skal følge opp Kommisjonens 

beslutning. 

  

(1) EUT L 362 av 31.12.2012, s. 1. 

10.  Innføringsforvalteren skal søke bistand fra produksjons-

industrien gjennom samarbeidsavtaler, som skal meddeles 

Kommisjonen, for blant annet å få opplysninger om indu-

strialiseringen av produkter. 

11.  Avhengig av at det finnes disponible midler og på de 

vilkår som er fastsatt i Unionens relevante finansierings-

program, skal Kommisjonen gi finansiell bistand til innførings-

forvalteren utelukkende for gjennomføring av oppgavene nevnt 

i nr. 2. 

Artikkel 10 

Gjennomføringsnivå 

1.  Gjennomføringsnivået består av gjennomføringsprosjekter 

valgt ut av Kommisjonen for å gjennomføre felles prosjekter i 

samsvar med innføringsprogrammet. 

2.  Gjennomføringsprosjekter skal velges ut av Kommisjonen 

gjennom forslagsinnbydelser for å gjennomføre innførings-

programmet og i samsvar med reglene og framgangsmåtene i 

relevante EU-finansieringsprogrammer. 

3.  Forslagene til gjennomføringsprosjekter skal ta behørig 

hensyn industrialiseringsprosessenes modenhet når det gjelder 

disse prosjektene, på grunnlag av opplysninger gitt av 

produksjonsindustrien, særlig om gjennomføringsprosjektenes 

innvirkning på eksisterende ATM-systemer, teknisk gjennom-

førbarhet, kostnadsoverslag og veikart for tekniske løsninger. 

4.  Gjennomføringsprosjekter og utførelsen av dem skal 

oppfylle de vilkårene som er avtalt med Kommisjonen. 

AVSNITT 2 

Innføringsprogram 

Artikkel 11 

Formål 

1.  Innføringsprogrammet skal gi en omfattende og 

strukturert arbeidsplan over all virksomhet som er nødvendig 

for å gjennomføre teknologi, framgangsmåter og beste praksis 

som kreves for å gjennomføre felles prosjekter. Det skal 

organisere denne virksomheten i gjennomføringsprosjekter som 

identifiserer de tilknyttede risikoene og risikoreduserende 

tiltakene, det geografiske virkeområdet, tidsrammen og de 

driftsmessig berørte partene som har ansvar for å utføre 

gjennomføringsprosjekter. 

2.  Innføringsprogrammet skal fungere som referanse for 

arbeidet på forvaltnings- og gjennomføringsnivåene. 

3.  Innføringsprogrammet skal være en del av rammeavtalen 

om partnerskap, og dermed skal medlemmene av innførings-

forvalteren forplikte seg til å gjennomføre det.  
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Artikkel 12 

Opprettelse og gjennomføring 

1.  Innføringsforvalteren skal framlegge forslaget til 

innføringsprogram og eventuelle forslag til endringer til 

Kommisjonen for godkjenning. 

2.  Ved utarbeiding av forslaget til innføringsprogrammet 

eller forslag om endring av det skal innføringsforvalteren 

samordne med nettverksforvalteren, SESAR-fellesforetaket og 

militæret i samsvar med artikkel 9 nr. 7. 

3.  Etter vedtakelsen av hvert felles prosjekt skal Kommi-

sjonen anmode innføringsforvalteren om å tilpasse innførings-

programmet. 

AVSNITT 3 

Stimuleringstiltak 

Artikkel 13 

EU-finansiering 

1.  EU-finansiering for å støtte innføringen av SESAR skal 

fokusere på gjennomføringsprosjekter som fastsatt i artikkel 10, 

og som er valgt ut for EU-finansiering i samsvar med reglene 

og framgangsmåtene i relevante EU-finansieringsprogrammer. 

2.  Kommisjonen skal inngå kontrakter som omfatter 

gjennomføringsprosjekter som er utvalgt til å motta 

EU-finansiering. Disse ordningene skal fastsette sanksjoner for 

manglende utførelse av innføringsprogrammet og av gjennom-

føringsprosjektene. 

Artikkel 14 

Andre stimuleringstiltak 

1.  Stimuleringstiltak i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1794/2006 og (EU) nr. 691/2010 om innføring av SESAR 

kan identifiseres ved opprettelse av felles prosjekter. 

2.  EU-finansiering tildelt i samsvar med artikkel 13 skal 

anses som «andre inntekter» i samsvar med artikkel 2 

bokstav k) i forordning (EF) nr. 1794/2006. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå gjennomføringen av de felles 

prosjektene ved utgangen av annen referanseperiode fastsatt i 

artikkel 7 i forordning (EU) nr. 691/2010. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den første 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 3. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1224/2013 

av 29. november 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 800/2008 med hensyn til forordningens  

anvendelsesperiode(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 108 nr. 4, 

Under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av  

7. mai 1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om 

opprettelse av Det europeiske fellesskap på visse kategorier 

horisontal statsstøtte(1), 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008(2) utløper  

31. desember 2013. 

2) Ved Kommisjonsmelding om modernisering av EUs 

statsstøtte(3) av 8. mai 2012 ble det iverksatt en 

omfattende gjennomgåelse av statsstøttereglene.  

I forbindelse med den gjennomgåelsen er forordning 

(EF) nr. 994/98 allerede endret ved rådsforordning (EU) 

nr. 733/2013(4). En rekke statsstøtteordninger er fortsatt 

under revisjon, for eksempel de ordninger som gjelder 

forskning og utvikling og nyskaping, miljøstøtte, 

risikokapital og redning og omstrukturering av 

kriserammede foretak. Det vil ikke være mulig å 

sluttføre tilpasningen av disse ordningene før forordning 

(EF) nr. 800/2008 utløper. For å sikre en ensartet 

metode for alle statsstøtteordninger er det derfor 

nødvendig å forlenge anvendelsesperioden for for-

ordning (EF) nr. 800/2008 til 30. juni 2014. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 30.11.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV 

(Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 42 av 17.7.2014, s. 36. 

(1) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008 om 

erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det felles 

marked i henhold til traktatens artikkel 87 og 88 (EUT L 214 av 

9.8.2008, s. 3). 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, Modernisering 

av EUs statsstøtte (SAM), 8.5.2012, KOM (2012) 209 endelig. 

(4) EUT L 204 av 31.7.2013, s. 11. 

3) Forordning (EF) nr. 800/2008 bør derfor endres — 

4) På bakgrunn av forlengelsen av gyldighetsperioden for 

forordning (EF) nr. 800/2008 kan enkelte medlemsstater 

ønske å forlenge tiltak som det er framlagt opplysninger 

om i sammendrags form i samsvar med artikkel 9 i 

nevnte forordning. For å minske den administrative 

byrden er det hensiktsmessig at opplysningene i 

sammendrags form om forlengelsen av disse tiltakene 

anses for å være meddelt Kommisjonen, forutsatt at de 

aktuelle tiltakene ikke er vesentlig endret. 

5) Denne forordning bør tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende for å 

muliggjøre forlengelse av anvendelsesperioden for 

forordning (EF) nr. 800/2008 før den utløper. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 45 i forordning (EF) nr. 800/2008 skal nr. 2 lyde: 

«Den får anvendelse til 30. juni 2014.» 

Artikkel 2 

Dersom en medlemsstat, som følge av endringen av forordning 

(EF) nr. 800/2008, ønsker å forlenge tiltak som det er oversendt 

opplysninger om i sammendrags form til Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 800/2008, skal 

opplysningene i sammendrags form om forlengelse av disse 

tiltakene anses for å være meddelt Kommisjonen, forutsatt at de 

aktuelle tiltakene ikke er vesentlig endret. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/42 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i 

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 29. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 15. mars 2013 

om endring av vedtak 2007/506/EF og 2007/742/EF med sikte på lenging av det tidsrommet  

som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2013) 1411] 

(2013/135/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særleg artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 

unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av felles-

skapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam(2) går 

ut 31. mars 2013. 

2) Kommisjonsvedtak 2007/742/EF av 9. november 2007 

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av felles-

skapsmiljømerket til elektriske, gassdrivne eller 

gassabsorpsjonsdrivne vamepumper(3) går ut  

31. mars 2013. 

3) Det er gjort ei vurdering av relevansen og nytten til dei 

noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll som er fastsette i desse vedtaka. 

Ettersom revisjonen av desse vedtaka er på ulike 

stadium, bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 

for, lengjast. Det tidsrommet som miljøkriteria og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er 

fastsette i vedtak 2007/506/EF og 2007/742/EF, skal 

gjelde for, bør lengjast til 31. desember 2013. 

4) Vedtak 2007/506/EØF og 2007/742/EF bør difor 

endrast. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 19.3.2013, s. 34, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 37. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) TEU L 186 av 18.7.2007, s. 36. 

(3) TEU L 301 av 20.11.2007, s. 14. 

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 

medhald av artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2007/506/EF skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «såpe, sjampo og 

hårbalsam» og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll skal gjelde til 31. mars 2013.» 

Artikkel 2 

I vedtak 2007/742/EF skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «elektriske, gassdrivne eller 

gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2013.» 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 15. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2022/EØS/40/43 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1418/2007 

av 29. november 2007 

om eksport for gjenvinning av visse typer avfall oppført i vedlegg III eller IIIA til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006, til visse stater som OECD-vedtaket om 

kontroll av grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse på(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 37 nr. 2 tredje ledd, 

etter samråd med de berørte stater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 37 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1013/2006 har Kommisjonen sendt en skriftlig 

anmodning til hver stat som ikke omfattes av OECD-

rådets vedtak C(2001)107/endelig versjon om revisjon 

av vedtak C(92)39/endelig versjon med hensyn til 

kontroll med grensekryssende transport av avfall 

beregnet på gjenvinning, for å få en skriftlig bekreftelse 

på at avfall som er oppført i vedlegg III eller IIIA til 

nevnte forordning, og som det ikke er forbudt å 

eksportere i henhold til artikkel 36 i samme forordning, 

kan eksporteres fra Fellesskapet for gjenvinning i 

vedkommende stat, og for å få en angivelse av hvilken 

framgangsmåte for kontroll, om noen, som vil bli fulgt i 

mottakerstaten. 

2)  I disse anmodninger ble hver stat bedt om å oppgi om 

den hadde valgt et forbud eller en framgangsmåte med 

skriftlig forhåndsmelding og -samtykke, eller å ikke 

utøve noen kontroll med slikt avfall. 

3)  I henhold til artikkel 37 nr. 2 første ledd i forordning 

(EF) nr. 1013/2006, og før nevnte forordning trådte i 

kraft, skulle Kommisjonen vedta en forordning som tok 

hensyn til alle svar som var mottatt. Kommisjonen 

vedtok i samsvar med dette forordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

nr. 801/2007 av 6. juli 2007(2). Ytterligere svar og 

redegjørelser som er mottatt etter nevnte dato, gir 

imidlertid en bedre forståelse av hvordan det bør tas 

hensyn til svarene fra mottakerstatene. 

4)  Kommisjonen har nå mottatt svar på sin skriftlige 

anmodning fra Algerie, Andorra, Argentina, Bangla-

desh, Hviterussland, Benin, Botswana, Brasil, Chile, 

Kina, Taiwan, Costa Rica, Kroatia, Cuba, Egypt, 

Georgia, Guyana, Hongkong (Kina), India, Indonesia, 

Israel, Elfenbenskysten, Kenya, Kirgisistan, Libanon, 

Liechtenstein, Macao (Kina), Malawi, Mali, Malaysia, 

Moldova, Marokko, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, 

Filippinene, Russland, Seychellene, Sør-Afrika, Sri 

Lanka, Thailand, Tunisia og Vietnam. 

5)  Visse land har ikke skriftlig bekreftet at avfallet kan 

eksporteres til dem fra Fellesskapet for gjenvinning.  

I samsvar med artikkel 37 nr. 2 annet ledd i forordning 

(EF) nr. 1013/2006 skal disse land derfor anses å ha 

valgt en framgangsmåte med skriftlig forhåndsmelding 

og -samtykke. 

6)  Visse land har i sine svar tilkjennegjort at de akter å 

følge framgangsmåter for kontroll i henhold til nasjonal 

lovgivning som ikke er de samme som dem som er 

angitt i artikkel 37 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1013/ 

2006. I tillegg, og i samsvar med artikkel 37 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1013/2006, bør artikkel 18 i nevnte 

forordning få tilsvarende anvendelse på slike overfø-

ringer, med mindre avfallet ikke også omfattes av 

framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og  

-samtykke. 

7)  Forordning (EF) nr. 801/2007 bør derfor endres. På 

grunn av antallet endringer som er nødvendig, er det av 

klarhetshensyn hensiktsmessig å oppheve nevnte 

forordning og erstatte den med denne forordning. Avfall 

som i forordning (EF) nr. 801/2007 klassifiseres som 

avfall som ikke omfattes av kontroll i mottakerstaten, 

men som i henhold til denne forordning krever skriftlig 

forhåndsmelding og -samtykke, bør likevel fortsatt 

klassifiseres som om det ikke omfattes av kontroll i 

mottakerstaten i en overgangsperiode på 60 dager etter 

at denne forordning er trådt i kraft — 

  

(2) EUT L 179 av 7.7.2007, s. 6. 

2022/EØS/40/44 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Eksport for gjenvinning av avfall oppført i vedlegg III eller IIIA 

til forordning (EF) nr. 1013/2006, som ikke er forbudt i henhold 

til artikkel 36 i nevnte forordning, til visse land som ikke 

omfattes av OECD-rådets vedtak C(2001)107/endelig versjon 

om revisjon av vedtak C(92)39/endelig versjon med hensyn til 

kontroll med grensekryssende transport av avfall beregnet på 

gjenvinning, er underlagt framgangsmåtene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 801/2007 oppheves. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den skal anvendes fra den dato den trer i kraft. 

Forordning (EF) nr. 801/2007 skal imidlertid fortsette å gjelde i 

60 dager etter denne dato for avfall som er oppført i kolonne (c) 

i vedlegget til nevnte forordning, og som er oppført i kolonne 

(b) eller i kolonne (b) og (d) i vedlegget til denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. november 2007. 

 For Kommisjonen 

 Peter MANDELSON 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

Kolonneoverskriftene i dette vedlegg viser til følgende: 

a) forbud, 

b) skriftlig forhåndsmelding og -samtykke som beskrevet i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 1013/2006, 

c) ingen kontroll i mottakerstaten, 

d) andre framgangsmåter for kontroll vil følges i mottakerstaten i henhold til nasjonal lovgivning. Når det gjelder 

avfall inntatt i kolonne (c), skal de generelle opplysningskravene fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF)  

nr. 1013/2006 få tilsvarende anvendelse med mindre avfallet også er inntatt i kolonne (b). 

To koder atskilt med tankestrek betyr disse to koder og alle koder mellom dem. 

To koder atskilt med semikolon betyr disse to koder alene. 

Algerie 

(a) (b) (c) (d) 

GC030 ex890800: 

Bare dersom rammen kan inneholde 

asbest 

GC030 ex890800: 

Unntatt dersom rammen kan 

inneholde asbest 

 GC030 ex890800: 

Unntatt dersom rammen kan 

inneholde asbest 

GG030 ex2621: 

Dersom det ikke legges fram en 

analyse som viser at avfallet er 

ufarlig 

GG030 ex2621: 

Dersom det legges fram en analyse 

som viser at avfallet er ufarlig 

 GG030 ex2621: 

Dersom det legges fram en analyse 

som viser at avfallet er ufarlig 

GG040 ex2621: 

Dersom det ikke legges fram en 

analyse som viser at avfallet er 

ufarlig 

GG040 ex2621: 

Dersom det legges fram en analyse 

som viser at avfallet er ufarlig 

 GG040 ex2621: 

Dersom det legges fram en analyse 

som viser at avfallet er ufarlig 

   Alt annet avfall oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1013/2006 

Andorra 

(a) (b) (c) (d) 

Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

Argentina 

(a) (b) (c) (d) 

 B1010   

B1020    

 B1030-B1050   
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(a) (b) (c) (d) 

B1060    

 B1070-B1130   

B1140    

 B1150-B1170   

B1180; B1190    

 B1200-B1230   

B1240    

 B1250-B2110   

B2120; B2130    

Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og kopo-

lymerer: 

—  Polyvinylalkohol 

—  Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

—  Fluorinert polymeravfall(1) 

Fra B3010: 

Alt annet avfall 

  

Fra B3020: 

—  Papir eller papp som hoved-

sakelig er laget av mekanisk 

papirmasse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og lignende 

trykksaker) 

—  Annet, herunder, men ikke 

begrenset til 2. usortert avfall 

Fra B3020: 

Alt annet avfall 

  

 B3030; B3035  B3030; B3035 

 B3040; B3050   

 B3060  B3060 

 B3065   

Fra B3070: 

—  Deaktivert soppmycel fra peni-

cillinproduksjon til bruk i fôr 

Fra B3070: 

Alt annet avfall 

 B3070 

 B3080-B3110   

 B3120  B3120 
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(a) (b) (c) (d) 

B3130-B4020    

 B4030   

 GB040 262030 

 262090 

  

 GC010   

GC020    

 GC030 ex890800  GC030 ex890800 

 GC050   

 GE020 ex7001 

 ex701939 

  

 GF010   

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

ex390410-40 

   

 GN010 ex050200  GN010 ex050200 

 GN020 ex050300  GN020 ex050300 

 GN030 ex050590  GN030 ex050590 

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

Bangladesh 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

Alt annet avfall 

  Fra B1010: 

—  Jern- og stålskrap 

—  Aluminiumskrap 

B1020-B2130    

Fra B3010: 

Alt annet avfall 

  Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og kopo-

lymerer: 

—  Eten 

—  Styren 
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(a) (b) (c) (d) 

Fra B3020: 

Alt annet avfall 

  Fra B3020: 

—  Følgende avfall og feilvare av 

papir eller papp: 

—  Ubleket papir eller papp 

eller bølgepapir eller bølge-

papp 

—  Annet papir eller papp, 

framstilt hovedsakelig av 

bleket kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

B3030-B4030    

GB040 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

GF010    

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

GN010 ex050200    

GN020 ex050300    

GN030 ex050590    

Hviterussland 

(a) (b) (c) (d) 

 Fra B1010: 

—  Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, 

niob, rhenium og gallium 

—  Thoriumskrap 

Fra B1010: 

Alt annet avfall 

 

 Fra B1020: 

—  Berylliumskrap 

—  Tellurskrap 

Fra B1020: 

Alt annet avfall 
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(a) (b) (c) (d) 

Fra B1030: 

Vanadiumstøv alene 

Fra B1030: 

Alt avfall unntatt avfall som 

inneholder vanadiumstøv 

  

Fra B1031: 

Titanstøv alene 

Fra B1031: 

Alt avfall unntatt avfall som 

inneholder titanstøv 

  

  B1040; B1050  

 B1060   

  B1070  

 B1080   

  B1090  

 B1100; B1115   

 Fra B1120: 

Overgangsmetaller 

Fra B1120: 

Lantanoider (sjeldne jordmetaller) 

 

  B1130-B1170  

 B1180   

  B1190  

 B1200-B1240   

  B1250  

 B2010   

 B2020 Fra B2020: 

Bare avfall som ikke inneholder 

stoffer angitt av Hviterussland 

 

  B2030  

 Fra B2040: 

—  Delvis raffinert kalsiumsulfat 

fra avsvovling av røykgass 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 8201), 

hovedsakelig til bygge- og 

slipeformål 

—  Glassavfall som inneholder 

litium-tantal eller litium-niob 

Fra B2040: 

—  Avfall av gipsplater som 

stammer fra riving av bygninger 

—  Svovel i fast form 

—  Kalkstein fra 

kalsiumcyanamidproduksjon 

(med pH-verdi lavere enn 9) 

—  Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

—  Karborundum (silisiumkarbid) 

—  Knust betong 

 



Nr. 40/462 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

(a) (b) (c) (d) 

 B2060; B2070   

  B2080; B2090  

 B2100; B2110   

Fra B2120: 

Bare avfall av sure eller basiske 

løsninger som inneholder stoffer 

angitt av Hviterussland 

Fra B2120: 

Alt unntatt avfall av sure eller 

basiske løsninger som inneholder 

stoffer angitt av Hviterussland 

  

  B2130  

 Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Eten 

—  Styren 

—  Polypropylen 

—  Polyetylentereftalat 

—  Akrylnitril 

—  Butadien 

—  Polyamider 

—  Polybutylentereftalat 

—  Polykarbonater 

—  Akrylpolymerer 

—  Polyuretan (uten KFK) 

—  Polymetylmetakrylat 

—  Polyvinylalkohol 

—  Polyvinylbutyral 

—  Polyvinylacetat 

—  Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Polyacetaler 

—  Polyetere 

—  Polyfenylensulfider 

—  Alkaner C10-C13 (mykner) 

—  Polysiloksaner 

—  Følgende former for 

fluorinert polymeravfall(1): 

—  Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen 

/perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen 

/perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

 

  B3020  

 Fra B3030: 

—  Avfall av ull eller av fint eller 

grovt dyrehår, herunder 

garnavfall, men ikke opprevet 

materiale 

Fra B3030: 

Alt annet avfall 

 

  B3035  

 B3040   

  B3050  
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(a) (b) (c) (d) 

 Fra B3060: 

—  Garvefett: rester etter behand-

ling av fettstoffer eller animal-

sk eller vegetabilsk voks 

—  Avfall av bein og horn, ubear-

beidet, avfettet, enkelt bearb-

eidet (men ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

—  Fiskeavfall 

Fra B3060: 

Alt annet avfall 

 

  B3065  

 Fra B3070: 

—  Avfall av menneskehår 

Fra B3070: 

Alt annet avfall 

 

 B3080-B3100   

  B3110; B3120  

 B3130; B3140   

  B4010-B4030  

Fra GB040 7112 

262030 

262090: 

Bare galvanisk slagg som inneholder 

kobber 

 Fra GB040: 7112 

262030 

262090 

Bare slagg fra edelmetaller 

 

  GC010  

  GC020  

 GC030 ex890800   

 GC050   

Fra GE020 ex7001 

 ex701939: 

Bare glassfiberavfall som har fysisk-

kjemiske egenskaper tilsvarende 

asbest 

 Fra GE020 ex7001 

 ex701939: 

Alt unntatt glassfiberavfall som har 

fysisk-kjemiske egenskaper tilsva-

rende asbest 

 

  GF010  

 GG030 ex2621   

 GG040 ex2621   

 GH013 391530 

 ex390410-40 
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(a) (b) (c) (d) 

 GN010 ex050200   

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590   

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

Benin 

(a) (b) (c) (d) 

Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

Botswana 

(a) (b) (c) (d) 

 Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

  

Brasil 

(a) (b) (c) (d) 

 Fra B1010: 

—  Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

—  Jern- og stålskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Wolframskrap 

—  Molybdenskrap 

—  Tantalskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

—  Titanskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Manganskrap 

— Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, 

niob, rhenium og gallium 

—  Kromskrap 

Fra B1010: 

—  Kobberskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Thoriumskrap 

—  Skrap av sjeldne jordmetaller 

Fra B1010: 

—  Edelmetaller (gull, sølv, platina-

gruppen, men ikke kvikksølv) 

—  Jern- og stålskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Wolframskrap 

—  Molybdenskrap 

—  Tantalskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

—  Titanskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Manganskrap 

— Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, niob, 

rhenium og gallium 

—  Kromskrap 

B1020-B1040    

 B1050  B1050 
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(a) (b) (c) (d) 

B1060    

 B1070; B1080  B1070; B1080 

B1090    

Fra B1100: 

—  Sinkholdig slagg (dross): 

— Toppslagg (> 90 % Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % Zn) 

—  Slagg fra varmgalvanise-

ring med sink (satsvis)  

(> 92 % Zn) 

—  Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra kobber-

støping 

Fra B1100: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

—  Sinkholdig slagg (dross): 

—  Slagg fra presstøping av 

sink (> 85 % Zn) 

—  Avrakingsslagg (skimming) av 

sink 

—  Slagg fra behandling av 

edelmetaller for ytterligere 

raffinering 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

Fra B1100: 

—  Avrakingsslagg av aluminium, 

unntatt saltslagg 

Fra B1100: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

—  Sinkholdig slagg (dross): 

—  Slagg fra presstøping av 

sink (> 85 % Zn) 

—  Avrakingsslagg (skimming) av 

sink 

—  Slagg fra behandling av 

edelmetaller for ytterligere 

raffinering 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

B1115    

 B1120; B1130  B1120; B1130 

B1140    

 B1150; B1160  B1150; B1160 

B1170-B1190    

B1180    

 B1200-B1250  B1200-B1250 

  B2010; B2020  

 Fra B2030: 

—  Cermetavfall og -skrap 

(kompositter av metall og 

keramikk) 

Fra B2030: 

Alt annet avfall 

Fra B2030: 

—  Cermetavfall og -skrap 

(kompositter av metall og 

keramikk) 

Fra B2040: 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med indus-

trispesifikasjoner (f.eks. DIN 

4301 og DIN 8201), hoveds-

akelig til bygge- og slipeformål 

Fra B2040: 

—  Avfall av gipsplater som stam-

mer fra riving av bygninger 

—  Glassavfall som inneholder 

litium-tantal eller litium-niob 

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

Fra B2040: 

—  Avfall av gipsplater som 

stammer fra riving av bygninger 

—  Glassavfall som inneholder 

litium-tantal eller litium-niob 

  B2060  

 B2070-B2110  B2070-B2110 

B2120; B2130    

  B3010; B3020  
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(a) (b) (c) (d) 

Fra B3030: 

—  Brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

Fra B3030: 

Alt annet avfall 

 Fra B3030: 

Alt annet avfall 

 B3035  B3035 

B3040    

  B3050-B3065  

  B3060  

Fra B3070: 

—  Deaktivert soppmycel fra 

penicillinproduksjon til bruk i 

fôr 

 Fra B3070: 

—  Avfall av menneskehår 

—  Avfall av halm 

 

  B3080; B3090  

B3100-B3120    

  B3130  

B3140-B4030    

 GB040 7112 

 262030 262090 

 GB040 7112 

 262030 262090 

 GC010  GC010 

 GC020  GC020 

GC030 ex890800    

GC050    

  GE020 ex7001 

 ex701939 

 

  GF010  

 GG030 ex2621  GG030 ex2621 

 GG040 ex2621  GG040 ex2621 

  GH013 391530 

 ex390410-40 

 

  GN010 ex050200  

  GN020 ex050300  

  GN030 ex050590  
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Chile 

(a) (b) (c) (d) 

   B1010 

   B1031 

   B1050 

   B1070; B1080 

   B1115 

   B1250 

   B2060 

   B2130 

   B3010 

   B3030 

   B3035 

   B3060; B3065 

   GB040 7112 

 262030 

 262090 

   GC010 

   GC020 

   GC030 ex890800 

   GC050 

   GE020 ex7001 

 ex701939 

   GF010 

   GG030 ex2621 

   GG040 ex2621 

   GH013 391530 

 ex390410-40 

   GN010 ex050200 

   GN020 ex050300 

   GN030 ex050590 

  Alt annet avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF)  

nr. 1013/2006 
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Kina 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

—  Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

—  Molybdenskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Manganskrap 

— Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, niob, 

rhenium og gallium 

—  Thoriumskrap 

—  Skrap av sjeldne jordmetaller 

—  Kromskrap 

  Fra B1010: 

—  Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Wolframskrap 

—  Tantalskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Titanskrap 

Fra B1020: 

Alt annet avfall 

  Fra B1020: 

—  Overgangsmetaller som 

inneholder > 10 % V2O5 

B1030    

Fra B1031: 

Alt annet avfall 

  Fra B1031: 

Wolfram, titan, tantal 

B1040    

   B1050 

B1060    

   B1070; B1080 

B1090    

Fra B1100: 

Alt annet avfall 

  Fra B1100: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

   B1115 

Fra B1120: 

—  Lantanoider (sjeldne jordme-

taller) 

  Fra B1120: 

Alt annet avfall 

B1130-B1200    

   B1210 

B1220    

   B1230 
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(a) (b) (c) (d) 

B1240    

   B1250 

B2010; B2020    

Fra B2030: 

—  Cermetavfall og -skrap (kompo-

sitter av metall og keramikk) 

unntatt wolframkarbidskrap 

Alt annet avfall 

  Fra B2030: 

—  Cermetavfall og -skrap (kompo-

sitter av metall og keramikk) 

Bare wolframkarbidskrap 

B2040-B2130    

Fra B3010: 

—  Følgende former for herdet 

harpiksavfall eller kondense-

ringsprodukter: 

—  Ureaformaldehydharpikser 

—  Melaminformal-

dehydharpikser 

—  Epoksyharpikser 

—  Alkydharpikser 

  Fra B3010: 

—  Plastavfall av ikke-halogenerte 

polymerer og kopolymerer 

—  Følgende former for herdet 

harpiksavfall eller kondense-

ringsprodukter: 

—  Fenolformaldehydharpikser 

—  Polyamider 

—  Følgende former for fluorinert 

polymeravfall(1): 

—  Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

   B3020 

Fra B3030: 

Alle andre 

  Fra B3030: 

Følgende bomullsavfall: 

—  Garnavfall (herunder tråd-

avfall) 

—  Annet avfall 

—  Følgende avfall (herunder fiber, 

garnavfall og opprevet ma-

teriale) av kunstige fibrer: 

—  av syntetiske fibrer 

—  av kunstige fibrer 

B3035; B3040    

   B3050 

Fra B3060: 

Alle andre 

  Fra B3060: 

—  Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, enkelt 

bearbeidet (men ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller avgela-

tinisert 
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(a) (b) (c) (d) 

B3065-B4030    

Fra GB040 7112 

 262030 

 262090: 

Alt annet avfall 

  Fra GB040 7112 

 262030 

 262090: 

Bare slagg fra bearbeiding av kobber 

   GC010 

Fra GC020: 

Alt annet avfall 

  Fra GC020: 

Bare metalltrådavfall, motorskrap 

   GC030 ex890800 

GC050    

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

GF010    

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

   GH013 391530 

 ex390410-40 

GN010 ex050200    

GN020 ex050300    

GN030 ex050590    

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 
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Taiwan 

(a) (b) (c) (d) 

 Fra B1010: 

—  Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

—  Molybdenskrap 

—  Tantalskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Manganskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, 

niob, rhenium og gallium 

—  Thoriumskrap 

—  Skrap av sjeldne jordmetaller 

—  Kromskrap 

 Fra B1010: 

—  Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Wolframskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Titanskrap 

— Germaniumskrap 

 B1020-B1031   

B1040    

 B1050-B1090   

 Fra B1100: 

—  Avrakingsslagg av aluminium, 

unntatt saltslagg 

—  Avfall av ildfaste fôringer, her-

under digler, fra kobberstøping 

—  Slagg fra behandling av 

edelmetaller for ytterligere 

raffinering 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

 Fra B1100: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

—  Sinkholdig slagg (dross): 

— Toppslagg (> 90 % Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % Zn) 

—  Slagg fra presstøping av sink  

(> 85 % Zn) 

—  Slagg fra varmgalvanisering 

med sink (satsvis) (> 92 % Zn) 

—  Avrakingsslagg (skimming) av 

sink 

 B1115; B1120   

   B1130 

 B1140-B1220   

   B1230 

 B1240   

B1250    

 B2010-B2030   
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(a) (b) (c) (d) 

 Fra B2040: 

Alt annet avfall 

 Fra B2040: 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med indu-

strispesifikasjoner (f.eks. DIN 

4301 og DIN 8201), hovedsa-

kelig til bygge- og slipeformål 

 B2060-B2130   

 Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Polyuretan (uten KFK) 

—  Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

 Fra B3010: 

Alt annet avfall 

   B3020 

 B3030; B3035   

   B3040; B3050 

 B3060-B4030   

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

   GC050 

   GE020 ex7001 

 ex701939 

 GF010   

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

   GH013 391530 

 ex390410-40 

GN010 ex050200    

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590   



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/473 

 

Costa Rica 

(a) (b) (c) (d) 

Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

Kroatia 

(a) (b) (c) (d) 

 Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

 Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

Cuba 

(a) (b) (c) (d) 

  Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

 

Egypt 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

Kromskrap 

  Fra B1010: 

Alt annet avfall 

B1020-B1040    

 B1050-B1070   

B1080-B1140    

 B1150   

B1160-B1190    

   B1220; B1230 

 B1240   

   B1250 

B2010; B2020    

 B2030   

Fra B2040: 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 8201), 

hovedsakelig til bygge- og 

slipeformål 

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

  

 B2060-B2080   
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(a) (b) (c) (d) 

B2090    

 B2100-B2110   

B2120    

 B2130   

B3010    

Fra B3020: 

Avfall eller feilvare av papir eller 

papp 

—  Annet 

2.  Usortert avfall 

Fra B3020: 

Alt annet avfall 

  

 B3030-B3110   

B3120    

 B3130-B4030   

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

 GF010   

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

GN010 ex050200    

GN020 ex050300    

GN030 ex050590    
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Georgia 

(a) (b) (c) (d) 

  B1010; B1020  

 B1030   

B1031-B1080    

 B1090   

B1100; B1115    

 B1120-B2130   

  B3010-B3030  

 B3035   

B3040    

  B3050  

 B3060; B3065   

B3070; B3080    

 B3090-B3110   

B3120-B4010    

    

 B4020   

B4030    

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

  GE020 ex7001 

 ex701939 

 

GF010    

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

  GH013 391530 

 ex390410-40 
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(a) (b) (c) (d) 

  GN010 ex050200  

  GN020 ex050300  

 GN030 ex050590   

Guyana 

(a) (b) (c) (d) 

   Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

Hongkong (Kina) 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

—  Tantalskrap 

  Fra B1010: 

Alt annet avfall 

   B1020 

B1030-B1040    

   B1050 

B1060-B1090    

Fra B1100: 

—  Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra kobber-

støping 

  Fra B1100 

Alt annet avfall 

   B1115 

Fra B1120: 

—  Lantanoider (sjeldne jordme-

taller) 

  Fra B1120: 

Alt annet avfall 

   B1130 

B1140-B1190    

   B1200 

B1210; B1220    

   B1230 

B1240    

   B1250-B2060 

B2070; B2080    

   B2090 
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(a) (b) (c) (d) 

B2100-B2130    

Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Polyacetaler 

—  Polyetere 

—  Alkaner C10-C13 (mykner) 

—  Følgende former for fluorinert 

polymeravfall(4): 

—  Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

  Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Eten 

—  Styren 

—  Polypropylen 

—  Polyetylentereftalat 

—  Akrylnitril 

—  Butadien 

—  Polyamider 

—  Polybutylentereftalat 

—  Polykarbonater 

—  Polyfenylensulfider 

—  Akrylpolymerer 

—  Polyuretan (uten KFK) 

—  Polysiloksaner 

—  Polymetylmetakrylat 

—  Polyvinylalkohol 

—  Polyvinylbutyral 

—  Polyvinylacetat 

—  Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   B3020; B3030 

B3035    

   B3040-B3060 

B3065    

   B3070-B3090 

B3100-B3130    

   B3140 

B4010-B4030    

   GB040 7112 

 262030 

 262090 

   GC010 

   GC020 

   GC030 ex890800 
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(a) (b) (c) (d) 

   GC050 

   GE020 ex7001 

 ex701939 

   GF010 

   GG030 ex2621 

   GG040 ex2621 

   GH013 391530 

 ex390410-40 

   GN010 ex050200 

   GN020 ex050300 

   GN030 ex050590 

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

India 

(a) (b) (c) (d) 

   Fra B1010: 

—  Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Magnesiumskrap 

  B1020  

 Fra B3010: 

Alt annet avfall 

Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og kopo-

lymerer: 

—  Polyetylentereftalat 

 

  B3020  

 Fra B3030: 

Alt annet avfall 

 Fra B3030: 

—  Brukte filler, hyssing, tauverk, 

tau og kabler og utslitte artikler 

av hyssing, tauverk, tau eller 

tekstilkabler 

 Alt annet avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 1013/ 

2006 
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Indonesia 

(a) (b) (c) (d) 

   B1010; B1020 

B1030-B1100    

   B1115 

B1120-B2010    

   B2020 

Fra B2030: 

—  Keramikkbaserte fibrer som 

ikke er inkludert eller spesifisert 

andre steder 

  Fra B2030: 

—  Cermetavfall og -skrap (kompo-

sitter av metall og keramikk) 

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

  B2040: 

—  Glassavfall som inneholder 

litium-tantal eller litium-niob 

B2060-B3010    

   B3020 

Fra B3030: 

—  Brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

—  Brukte filler, hyssing, tauverk, 

tau og kabler og utslitte artikler 

av hyssing, tauverk, tau eller 

tekstilkabler 

  Fra B3030: 

Alt annet avfall 

B3035    

   B3040-B3090 

B3100-B3130    

   B3140 

B4010-B4030    

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

   GC010 

   GC020 

GC030 ex890800    

GC050    

   GE020 ex7001 

 ex701939 
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(a) (b) (c) (d) 

   GF010 

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

   GN010 ex050200 

   GN020 ex050300 

   GN030 ex050590 

Israel 

(a) (b) (c) (d) 

   Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

Elfenbenskysten 

(a) (b) (c) (d) 

   B1250 

   Fra B3030: 

—  Brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

   B3140 

Alt annet avfall oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

Kenya 

(a) (b) (c) (d) 

 B1010-B1030   

B1031    

 B1040-B1080   
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(a) (b) (c) (d) 

B1090    

Fra B1100: 

—  Sinkholdig slagg (dross): 

—  Slagg fra varmgalvanisering 

med sink (satsvis) (> 92 % 

Zn) 

—  Avrakingsslagg (skimming) 

av sink 

—  Avrakingsslagg av aluminium, 

unntatt saltslagg 

—  Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra kobber-

støping 

—  Slagg fra behandling av edelme-

taller for ytterligere raffinering 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

Fra B1010: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

—  Sinkholdig slagg (dross): 

— Toppslagg (> 90 % Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % Zn) 

—  Slagg fra presstøping av 

sink (> 85 % Zn) 

  

Fra B1120: 

Alt annet avfall 

Fra B1120: 

—  Mangan 

—  Jern 

—  Sink 

  

B1130-B2130    

 B3010   

B3020    

Fra B3030: 

Stry og avfall (herunder garnavfall 

og opprevet materiale) av ekte 

hamp (Cannabis sativa L.) 

—  Brukte filler, hyssing, tauverk, 

tau og kabler og utslitte artikler 

av hyssing, tauverk, tau eller 

tekstilkabler som ikke er sortert 

Fra B3030: 

Alt annet avfall 

  

B3035-B3130    

 B3140   

B4010-B4030    

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    
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(a) (b) (c) (d) 

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

GF010    

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

GN010 ex050200    

GN020 ex050300    

GN030 ex050590    

Kirgisistan 

(a) (b) (c) (d) 

   Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

Libanon 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

—  Kromskrap 

Fra B1010: 

Alt annet avfall 

 B1010 

B1020-B1090   B1020-B1090 

Fra B1100: 

—  Avrakingsslagg (skimming) av 

sink 

—  Avrakingsslagg av aluminium, 

unntatt saltslagg 

Fra B1100: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

—  Sinkholdig slagg (dross): 

— Toppslagg (> 90 % Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % Zn) 

—  Slagg fra presstøping av 

sink (> 85 % Zn) 

—  Slagg fra 

varmgalvanisering med 

sink (satsvis) (> 92 % Zn) 

—  Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra kobber-

støping 

—  Slagg fra behandling av 

edelmetaller for ytterligere 

raffinering 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

 B1100 
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(a) (b) (c) (d) 

 B1115  B1115 

B1120-B1140   B1120-B1140 

 B1150-B2030  B1150-B2030 

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

Fra B2040: 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 8201), 

hovedsakelig til bygge- og 

slipeformål 

 B2040 

B2060-B2130   B2060-B2130 

Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Polyvinylalkohol 

—  Polyvinylbutyral 

—  Polyvinylacetat 

—  Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

—  Følgende former for fluorinert 

polymeravfall(1): 

—  Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Eten 

—  Styren 

—  Polypropylen 

—  Polyetylentereftalat 

—  Akrylnitril 

—  Butadien 

—  Polyacetaler 

—  Polyamider 

—  Polybutylentereftalat 

—  Polykarbonater 

—  Polyetere 

—  Polyfenylensulfider 

—  Akrylpolymerer 

—  Alkaner C10-C13 (mykner) 

—  Polyuretan (uten KFK) 

—  Polysiloksaner 

—  Polymetylmetakrylat 

 B3010: 

 B3020-B3130  B3020-B3130 

B3140   B3140 

 B4010-B4030  B4010-B4030 

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

 GC010  GC010 

 GC020  GC020 
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(a) (b) (c) (d) 

GC030 ex890800   GC030 ex890800 

GC050   GC050 

 GE020 ex7001 

 ex701939 

 GE020 ex7001 

 ex701939 

 GF010  GF010 

 GG030 ex2621  GG030 ex2621 

 GG040 ex2621  GG040 ex2621 

 GH013 391530 

 ex390410-40 

 GH013 391530 

 ex390410-40 

 GN010 ex050200  GN010 ex050200 

 GN020 ex050300  GN020 ex050300 

 GN030 ex050590  GN030 ex050590 

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

Liechtenstein 

(a) (b) (c) (d) 

   Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

Macao (Kina) 

(a) (b) (c) (d) 

Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

Malawi 

(a) (b) (c) (d) 

Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 
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Malaysia 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

—  Nikkelskrap 

—  Sinkskrap 

—  Wolframskrap 

—  Tantalskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Titanskrap 

—  Manganskrap 

— Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, niob, 

rhenium og gallium 

—  Skrap av sjeldne jordmetaller 

—  Kromskrap 

Fra B1010: 

—  Molybdenskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Thoriumskrap 

Fra B1010: 

—  Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

—  Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Tinnskrap 

 

B1020-B1100    

  B1115  

B1120-B1140    

  B1150  

B1160-B1190    

  B1200; B1210  

B1220-B1240    

  B1250-B2030  

Fra B2040: 

—  Delvis raffinert kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røykgass 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med indu-

strispesifikasjoner (f.eks. DIN 

4301 og DIN 8201), hovedsa-

kelig til bygge- og slipeformål 

 Fra B2040: 

Alt annet avfall 

 

  B2060  

B2070; B2080    

  B2090  

B2100    

  B2110-B2130  
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(a) (b) (c) (d) 

B3010    

  B3020-B3035  

B3040    

 Fra B3050: 

—  Treavfall og spon, også 

agglomerert i kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 

Fra B3050: 

—  Korkavfall: knust, granulert 

eller malt kork 

 

 Fra B3060: 

—  Tørket og sterilisert vegetabilsk 

avfall, rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, eller 

brukt i fôr, ikke spesifisert eller 

inkludert andre steder (bare 

riskli og andre biprodukter 

under 2302 20 100/900) 

—  Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, enkelt 

bearbeidet (men ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

—  Skall, skinn (skrell) og annet 

avfall av kakao 

—  Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustri med 

unntak av biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for produkter 

beregnet på konsum eller på 

fôrvarer 

 Fra B3060: 

—  Tørket og sterilisert vegetabilsk 

avfall, rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, eller 

brukt i fôr, ikke spesifisert eller 

inkludert andre steder (bare 

riskli og andre biprodukter 

under 2302 20 100/900) 

—  Annet avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri med 

unntak av biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for produkter 

beregnet på konsum eller på 

fôrvarer 

  B3065-B3140  

B4010    

  B4020  

B4030    

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

  GE020 ex7001 

 ex701939 

 

  GF010  
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(a) (b) (c) (d) 

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

 GN010 ex050200  GN010 ex050200 

 GN020 ex050300  GN020 ex050300 

 GN030 ex050590  GN030 ex050590 

Mali 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

Alt annet avfall 

Fra B1010: 

Kromskrap 

  

 B1020   

B1030-B1040    

 B1050   

B1060    

 B1070; B1080   

B1090-B1120    

 B1130   

B1140-B2030    

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

Fra B2040: 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 8201), 

hovedsakelig til bygge- og 

slipeformål 

—  Svovel i fast form 

  

 B2060   

B2070-B2100    

 B2110; B2120   

B2130-B4030    
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(a) (b) (c) (d) 

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

GF010    

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

GN010 ex050200    

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590   

Moldova 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B3020: 

Alt annet avfall 

Fra B3020: 

—  Ubleket papir eller papp eller 

bølgepapir eller bølgepapp 

—  Annet papir eller papp, 

framstilt hovedsakelig av 

bleket kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

—  Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget av 

mekanisk papirmasse (for 

eksempel aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

  

Alt annet avfall oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1013/2006 
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Marokko 

(a) (b) (c) (d) 

 Fra B1010: 

—  Jern- og stålskrap 

—  Wolframskrap 

—  Molybdenskrap 

—  Tantalskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, 

niob, rhenium og gallium 

—  Thoriumskrap 

 Fra B1010: 

—  Edelmetaller (gull, sølv, platina-

gruppen, men ikke kvikksølv) 

—  Kobberskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Titanskrap 

—  Manganskrap 

—  Skrap av sjeldne jordmetaller 

—  Kromskrap 

 Fra B1020: 

—  Antimonskrap 

—  Blyskrap (unntatt blybatterier) 

—  Tellurskrap 

 Fra B1020: 

—  Berylliumskrap 

—  Kadmiumskrap 

—  Selenavfall 

 B1030-B1200   

   B1210 

 B1220-B1250   

   B2010-B2020 

 Fra B2030: 

—  Keramikkbaserte fibrer som 

ikke er inkludert eller spesifi-

sert andre steder 

 Fra B2030: 

—  Cermetavfall og -skrap (kompo-

sitter av metall og keramikk) 

 B2040-B2130   
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(a) (b) (c) (d) 

 Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer: 

—  Styren 

—  Butadien 

—  Polyacetaler 

—  Polyami des 

—  Polybutylentereftalat 

—  Polykarbonater 

—  Polyetere 

—  Polyfenylensulfider 

—  Akrylpolymerer 

—  Alkaner C10-C13 (mykner) 

—  Polysiloksaner 

—  Polymetylmetakrylat 

—  Polyvinylbutyral 

—  Polyvinylacetat 

—  Følgende former for fluorinert 

polymeravfall(1): 

—  Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

 Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-

halogenerte polymerer og kopo-

lymerer: 

—  Eten 

—  Polypropylen 

—  Polyetylentereftalat 

—  Akrylnitril 

—  Polyuretan (uten KFK) 

—  Polyvinylalkohol 

—  Herdet harpiksavfall eller kon-

denseringsprodukter 

   B3020-B3050 

 Fra B3060: 

Alt annet avfall 

 Fra B3060: 

—  Skall, skinn (skrell) og annet 

avfall av kakao 

   B3065 

 B3070-B4030   

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

  

 GC010   

 GC020   

 GC030 ex890800   
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(a) (b) (c) (d) 

 GC050   

 GE020 ex7001 

 ex701939 

  

 GF010   

 GG030 ex2621   

 GG040 ex2621   

 GH013 391530 

 ex390410-40 

  

 GN010 ex050200   

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590   

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

Oman 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

alle andre 

Fra B1010: 

—  Jern- og stålskrap 

  

Alt annet avfall oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

Pakistan 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B3060 

—  Vinberme 

   

B3140    

Fra GN010 ex050200: 

Avfall av bust fra svin eller villsvin 

   

   Alt annet avfall oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1013/2006 

Paraguay 

(a) (b) (c) (d) 

  Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 
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Peru 

(a) (b) (c) (d) 

 Fra B3030: 

—  Avfall av ull eller av fint eller 

grovt dyrehår, herunder garn-

avfall, men ikke opprevet 

materiale 

—  Bomullsavfall (herunder garn-

avfall og opprevet materiale) 

—  Stry og avfall (herunder garn-

avfall og opprevet materiale) av 

ekte hamp (Cannabis sativa L.) 

—  Stry og avfall (herunder garna-

vfall og opprevet materiale) av 

jute og andre tekstilbastfibrer 

(unntatt lin, ekte hamp og rami) 

—  Stry og avfall (herunder garna-

vfall og opprevet materiale) av 

sisal og andre tekstilfibrer av 

agaveslekten 

—  Stry, fiber og avfall (herunder 

garnavfall og opprevet 

materiale) av kokosnøtt 

—  Stry, fiber og avfall (herunder 

garnavfall og opprevet 

materiale av manila 

(manilahamp eller Musa textilis 

Nee) 

—  Stry, kardet ull og avfall (heru-

nder garnavfall og opprevet 

materiale) av rami og andre 

plantetekstilfibrer som ikke er 

spesifisert eller inkludert andre 

steder 

 Fra B3030: 

—  Silkeavfall (herunder kokonger 

uegnet for spoling, garnavfall 

og opprevet materiale) 

—  Stry og avfall av lin 

—  Avfall (herunder fiber, 

garnavfall og opprevet 

materiale) av kunstige fibrer 

—  Brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

—  Brukte filler, hyssing, tauverk, 

tau og kabler og utslitte artikler 

av hyssing, tauverk, tau eller 

tekstilkabler 

 Fra B3060: 

—  Garvefett: rester etter behand-

ling av fettstoffer eller animal-

sk eller vegetabilsk voks 

—  Avfall av bein og horn, ubear-

beidet, avfettet, enkelt bearbei-

det (men ikke tilskåret), syrebe-

handlet eller avgelatinisert 

 Fra B3060: 

Alt annet avfall 

 Fra B3065: 

Avfall av matfett og matolje av 

animalsk opprinnelse (f.eks. stek-

eoljer), forutsatt at de ikke fram-

viser [farlige] egenskaper som 

nevnt i vedlegg III til Basel-kon-

vensjonen 

 Fra B3065: 

Avfall av matfett og matolje av 

vegetabilsk opprinnelse (f.eks. 

stekeoljer), forutsatt at de ikke 

framviser [farlige] egenskaper som 

nevnt i vedlegg III til Basel-

konvensjonen 

   Alt annet avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 1013/ 

2006 
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Filippinene 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

—  Koboltskrap 

Fra B1010: 

Alt annet avfall 

  

Fra B1020: 

—  Blyskrap (unntatt blybatterier) 

Fra B1020: 

Alt annet avfall 

  

 B1030-B1115   

Fra B1120: 

—  Kobolt, lantan 

Fra B1120: 

Alt annet avfall 

  

 B1130-B1150   

B1160; B1170    

 B1180-B1220   

B1230; B1240    

 B1250   

B2010    

  B2020  

 Fra B2030: 

—  Cermetavfall og -skrap (kom-

positter av metall og keramikk) 

Fra B2030: 

—  Keramikkbaserte fibrer som 

ikke er inkludert eller spesifisert 

andre steder 

 

 B2040   

B2060    

 B2070-B3010   

  B3020-B3050  

 B3060-B3070   

  B3080  

 B3090-B3140   

B4010; B4020    

 B4030   

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

  

 GC010   

 GC020   
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(a) (b) (c) (d) 

 GC030 ex890800   

 GC050   

  GE020 ex7001 

 ex701939 

 

  GF010  

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

 GH013 391530 

 ex390410-40 

  

 GN010 ex050200   

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590   

Russland 

(a) (b) (c) (d) 

 B1010-B2120  B1010-B2120 

B2130    

 B3010-B3030  B3010-B3030 

B3035; B3040    

 B3050-B3070  B3050-B3070 

B3080    

 B3090  B3090 

B3100    

 B3110-B3130  B3110-B3130 

B3140    

 B4010-B4030  B4010-B4030 

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

 GC010  GC010 
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(a) (b) (c) (d) 

 GC020  GC020 

 GC030 ex890800  GC030 ex890800 

 GC050  GC050 

GE020 ex7001 GE020 ex701939  GE020 ex701939 

 GF010  GF010 

 GG030 ex2621  GG030 ex2621 

 GG040 ex2621  GG040 ex2621 

 GH013 391530 

 ex390410-40 

 GH013 391530 

 ex390410-40 

 GN010 ex050200  GN010 ex050200 

 GN020 ex050300  GN020 ex050300 

 GN030 ex050590  GN030 ex050590 

Seychellene 

(a) (b) (c) (d) 

 GF010   

 GN010 ex050200   

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590   

Alt annet avfall oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

Sør-Afrika 

(a) (b) (c) (d) 

 Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 

  

Sri Lanka 

(a) (b) (c) (d) 

 Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 
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Thailand 

(a) (b) (c) (d) 

  B1010  

 B1020; B1030   

  B1031  

 B1040-B1090   

 Fra B1100: 

Alle andre 

Fra B1100: 

—  Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra kobber-

støping 

—  Slagg fra behandling av 

edelmetaller for ytterligere 

raffinering 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

 

 B1115-B1140   

  B1150  

 B1160-B1240   

B1250    

 B2010; B2020   

  B2030  

 Fra B2040: 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 8201), 

hovedsakelig til bygge- og 

slipeformål 

—  Kalkstein fra 

kalsiumcyanamidproduksjon 

(med pH-verdi lavere enn 9) 

—  Glassavfall som inneholder 

litium-tantal eller litium-niob 

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

 

  B2060; B2070  

 B2080; B2090   

  B2100  

 B2110-B2130   
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(a) (b) (c) (d) 

 Fra B3010: 

—  Plastavfall av ikke-halogenerte 

polymerer og kopolymerer 

—  Følgende former for fluorinert 

polymeravfall(1): 

—  Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

Fra B3010: 

—  Herdet harpiksavfall eller kon-

denseringsprodukter 

 

  B3020  

 Fra B3030: 

—  Avfall (herunder fiber, garn-

avfall og opprevet materiale) av 

kunstige fibrer 

—  Brukte filler, hyssing, tauverk, 

tau og kabler og utslitte artikler 

av hyssing, tauverk, tau eller 

tekstilkabler 

Fra B3030: 

Alle andre 

 

 B3035   

 Fra B3040: 

—  Annet gummiavfall (unntatt 

avfall som er oppført andre 

steder) 

Fra B3040: 

—  Avfall av hardgummi (for ek-

sempel ebonitt) 

 

  B3050-B3140  

 B4010-B4030   

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

  

 GC010   

 GC020   

 GC030 ex890800   

 GC050   
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(a) (b) (c) (d) 

 GE020 ex7001 

 ex701939 

  

  GF010  

  GG030 ex2621  

 GG040 ex2621   

 GH013 391530 

 ex390410-40 

  

  GN010 ex050200  

  GN020 ex050300  

  GN030 ex050590  

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s.1). 

Tunisia 

(a) (b) (c) (d) 

 B1010   

B1020-B1220    

 B1230; B1240   

B1250    

 B2010   

B2020; B2030    

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

Fra B2040: 

—  Kalkstein fra 

kalsiumcyanamidproduksjon 

(med pH-verdi lavere enn 9) 

—  Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

—  Karborundum (silisiumkarbid) 
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(a) (b) (c) (d) 

B2060-B2130    

Fra B3010: 

—  Følgende former for fluorinert 

polymeravfall(1): 

—  Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

Fra B3010: 

—  Plastavfall av ikke-halogenerte 

polymerer og kopolymerer 

—  Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

  

 B3020   

 Fra B3030: 

Alle andre 

Fra B3030: 

—  Brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

 

 B3035-B3065   

Fra B3070: 

—  Deaktivert soppmycel fra 

penicillinproduksjon til bruk i 

fôr 

Fra B3070: 

—  Avfall av menneskehår 

—  Avfall av halm 

  

 B3080   

B3090-B3130    

 B3140   

B4010-B4030    

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

GF010    

GG030 ex2621    
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(a) (b) (c) (d) 

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

 GN010 ex050200   

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590   

(1) Se fotnote på side 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

Vietnam 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

Edelmetaller (gull, sølv, platina-

gruppen, men ikke kvikksølv) 

—  Tantalskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

— Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, 

niob, rhenium og gallium 

—  Thoriumskrap 

—  Skrap av sjeldne jordmetaller 

  Fra B1010: 

Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Wolframskrap 

—  Molybdenskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Titanskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Manganskrap 

—  Kromskrap 

Fra B1020 

—  Berylliumskrap 

—  Kadmiumskrap 

—  Selenavfall 

—  Tellurskrap 

  Fra B1020 

—  Antimonskrap 

—  Blyskrap (unntatt blybatterier) 

B1030-B1190    

   B1200 

B1210-B2010    

   B2020 

B2030    

Fra B2040: 

Alt annet avfall 

  Fra B2040: 

—  Delvis raffinert kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røykgass 
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(a) (b) (c) (d) 

B2060-B2130    

 Fra B3010: 

Alt annet avfall enn plastavfall av 

følgende ikke-halogenerte poly-

merer og kopolymerer: 

—  Eten 

—  Styren 

—  Polypropylen 

—  Polyetylentereftalat 

—  Polykarbonater 

 B3010 

   B3020 

B3030-B4030    

GB040 7112 

 262030 

 262090 

   

   GC010 

GC020    

   GC030 ex890800 

GC050    

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

GF010    

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

GN010 ex050200    

GN020 ex050300    

GN030 ex050590    
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 740/2008 

av 29. juli 2008 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 med hensyn til framgangsmåtene som  

skal følges for eksport av avfall til visse stater(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 37 nr. 2 tredje ledd, 

etter samråd med de berørte stater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  All tvetydighet bør unngås når det gjelder anvendelsen 

av artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1013/2006 på 

overføring av avfall når en stat i sitt svar på 

Kommisjonens anmodning i samsvar med artikkel 37 

nr. 1 første ledd i forordning (EC) nr. 1013/2006 har 

angitt at den verken vil forby slike overføringer eller 

anvende framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding 

og -samtykke som nevnt i artikkel 35 i nevnte 

forordning. 

2)  Kommisjonen har mottatt svar fra Bosnia-Hercegovina, 

Iran og Togo på sin skriftlige anmodning om en skriftlig 

bekreftelse på at avfallet som er oppført i vedlegg III 

eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 og som ikke 

omfattes av eksportforbud i samsvar med artikkel 36, 

kan eksporteres fra Fellesskapet for gjenvinning i disse 

stater, og om en angivelse av hvilken framgangsmåte for 

kontroll, om noen, som vil bli fulgt i mottakerstaten. 

Kommisjonen har også mottatt ytterligere opplysninger 

vedrørende Elfenbenskysten, Malaysia, Moldova(2), 

Russland og Ukraina. Vedlegget til kommisjons-

forordning (EF) nr. 1418/2007(3) bør derfor endres i 

samsvar med dette. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2008,  

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2008 (EUT L 188 av 

16.7.2008, s. 7). 

(2) Med «Moldova» menes Republikken Moldova. 

(3) EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6. 

3)  Liechtensteins regjering har påpekt at Liechtenstein skal 

betraktes som en stat som ikke omfattes av OECD-

vedtaket. Nevnte stat omfattes derfor ikke av artikkel 37 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1013/2006, og Liechtenstein 

bør tas ut fra vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007. 

4)  Forordning (EF) nr. 1418/2007 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1418/2007 gjøres følgende endringer: 

1. Ny artikkel 1a skal lyde: 

«Artikkel 1a 

Dersom en stat i sitt svar på en skriftlig anmodning sendt av 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 37 nr. 1 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1013/2006, angir at den når det gjelder 

visse overføringer av avfall, verken vil forby dem eller 

anvende framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og 

-samtykke som beskrevet i artikkel 35 i nevnte forordning, 

skal artikkel 18 i nevnte forordning få tilsvarende 

anvendelse på slike overføringer.» 

2. Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den dato den trer i kraft. 

2022/EØS/40/45 

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

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2008. 

 For Kommisjonen 

 Peter MANDELSON 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

 Merknad: Artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1013/2006 gjelder i samsvar med artikkel 1 i denne forordning kolonne (c) og 

(d) i vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007. 

1. I teksten før opplysningene om stat skal bokstav d) lyde: 

«d)  andre framgangsmåter for kontroll vil bli fulgt i mottakerstaten i henhold til nasjonal lovgivning.» 

2. Etter posten for Benin skal følgende post settes inn: 

«Bosnia-Hercegovina 

(a) (b) (c) (d) 

  B3020  

 Alt annet avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF)  

nr. 1013/2006 

  

3. Etter posten for Costa Rica skal følgende post settes inn: 

«Elfenbenskysten (Republikken Elfenbenskysten) 

(a) (b) (c) (d) 

 Fra B1010: 

Alt annet avfall 

 Fra B1010 

—  Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

B1020 – B2120    

 B2130   

   B3010 – B3020 

 Fra B3030 

Alt annet avfall 

 Fra B3030 

—  Avfall (herunder fiber, gar-

navfall og opprevet materiale) 

av kunstige fibrer 

—  Brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

—  Brukte filler, hyssing, tauverk, 

tau og kabler og utslitte artikler 

av hyssing, tauverk, tau eller 

tekstilkabler 

 B3035 – B3130   

   B3140 

 B4010 – B4030   

GB040 7112 

 262030 

 262090 
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(a) (b) (c) (d) 

 GC010   

 GC020   

GC030 ex890800    

GC050    

 GE020 ex7001 

 ex701939 

  

 GF010   

 GG030 ex2621   

 GG040 ex2621   

 GH013 391530 

 ex390410-40 

  

 GN010 ex050200   

 GN020 ex050300   

 GN030 ex050590»   

4. Posten for Liechtenstein utgår. 

5. Etter posten for Indonesia skal følgende post settes inn: 

«Iran (Den islamske republikken Iran) 

(a) (b) (c) (d) 

 B1010 – B1090   

Fra B1100: 

—  Følgende sinkholdige slagg 

(dross): 

—  Slagg fra varmgalvanisering 

med sink (satsvis) (> 92 % 

Zn) 

—  Avrakingsslagg (skimming) 

av sink 

—  Avrakingsslagg av 

aluminium, unntatt saltslagg 

—  Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra 

kobberstøping 

—  Slagg fra behandling av 

edelmetaller for ytterligere 

raffinering 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

Fra B1100: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

—  Følgende sinkholdige slagg 

(dross): 

—  Toppslagg (> 90 % Zn) 

—  Bunnslagg (> 92 % Zn) 

—  Slagg fra presstøping av 

sink (> 85 % Zn) 
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(a) (b) (c) (d) 

B1115    

 B1120 – B1150   

B1160 – B1210    

 B1220 – B2010   

B2020 – B2130    

 B3010 – B3020   

B3030 – B3040    

Fra B3050: 

—  Korkavfall: knust, granulert 

eller malt kork 

Fra B3050: 

—  Treavfall og spon, også 

agglomerert i kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 

  

B3060 – B3070    

 B3080   

B3090 – B3130    

 B3140   

B4010 – B4030    

 GB040 7112 

 262030 

 262090 

  

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

GE020 ex7001 

 ex701939 

   

GF010    

GG030 ex2621    

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

GN010 ex050200    

GN020 ex050300    

GN030 ex050590»    
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6. Etter posten for Thailand skal følgende post settes inn: 

«Togo (Republikken Togo) 

(a) (b) (c) (d) 

   Fra B3010: 

—  Plastavfall av følgende ikke-hal-

ogenerte polymerer og kopol-

ymerer: 

—  Polypropylen 

—  Polyetylentereftalat 

 Alt annet avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF)  

nr. 1013/2006 

  

7. Etter posten for Tunisia skal følgende post settes inn: 

«Ukraina 

(a) (b) (c) (d) 

  B2020  

  B3010; B3020  

 Alt annet avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF)  

nr. 1013/2006 

  

8. Posten for Elfenbenskysten utgår. 

9.  Posten for Malaysia skal lyde: 

«Malaysia 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

—  Nikkelskrap 

—  Sinkskrap 

—  Wolframskrap 

—  Tantalskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Titanskrap 

—  Manganskrap 

—  Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, indium, niob, 

rhenium og gallium 

—  Skrap av sjeldne jordmetaller 

—  Kromskrap 

Fra B1010: 

—  Molybdenskrap 

—  Koboltskrap 

—  Vismutskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Thoriumskrap 

Fra B1010 

—  Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

—  Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Tinnskrap 
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(a) (b) (c) (d) 

B1010 – B1090    

Fra B1100: 

Alt annet avfall 

 Fra B1100: 

—  Hardsink (varmgalvanisering) 

—  Avrakingsslagg (skimming) av 

sink 

 

  B1115  

B1120 – B1140    

  B1150  

B1160 – B1190    

  B1200; B1210  

B1220 – B1240    

  B1250 – B2030  

Fra B2040: 

—  Delvis raffinert kalsiumsulfat 

fra avsvovling av røykgass 

—  Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 8201), 

hovedsakelig til bygge- og 

slipeformål 

 Fra B2040: 

Alt annet avfall 

 

  B2060  

B2070; B2080    

  B2090  

B2100    

  B2110 – B2130  

   B3010 

  B3020 – B3035  

B3040    
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(a) (b) (c) (d) 

 Fra B3050: 

—  Treavfall og spon, også 

agglomerert i kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 

Fra B3050: 

—  Korkavfall: knust, granulert 

eller malt kork 

 

 Fra B3060: 

—  Tørket og sterilisert vegetabilsk 

avfall, rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, eller 

brukt i fôr, ikke spesifisert eller 

inkludert andre steder (bare 

riskli og andre biprodukter 

under 2302 20 100/900) 

—  Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, enkelt 

bearbeidet (men ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

—  Skall, skinn (skrell) og annet 

avfall av kakao 

—  Annet avfall fra landbruks-

basert næringsmiddelindustri 

med unntak av biprodukter som 

oppfyller nasjonale og interna-

sjonale krav og standarder for 

produkter beregnet på konsum 

eller på fôrvarer 

 Fra B3060: 

—  Tørket og sterilisert vegetabilsk 

avfall, rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, eller 

brukt i fôr, ikke spesifisert eller 

inkludert andre steder (bare 

riskli og andre biprodukter 

under 2302 20 100/900) 

—  Annet avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri med 

unntak av biprodukter som 

oppfyller nasjonale og interna-

sjonale krav og standarder for 

produkter beregnet på konsum 

eller på fôrvarer 

  B3065 – B3140  

B4010    

  B4020  

B4030    

GB040 7112 

 262030 

 262090: 

   

GC010    

GC020    

GC030 ex890800    

GC050    

  GE020 ex7001 

 ex701939 

 

  GF010  

GG030 ex2621    
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(a) (b) (c) (d) 

GG040 ex2621    

GH013 391530 

 ex390410-40 

   

 GN010 ex050200  GN010 ex050200 

 GN020 ex050300  GN020 ex050300 

 GN030 ex050590  GN030 ex050590» 

10.  Posten for Moldova skal lyde: 

«Moldova (Republikken Moldova) 

(a) (b) (c) (d) 

   B1010 

   B2020 

Fra B3020: 

Alt annet avfall 

  Fra B3020: 

—  Ubleket papir eller papp eller 

bølgepapir eller bølgepapp 

—  Annet papir eller papp, framstilt 

hovedsakelig av bleket kjemisk 

masse, ikke farget i massen 

—  Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget av 

mekanisk papirmasse (for 

eksempel aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

alt annet avfall oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1013/2006 

   

11.  Posten for Den russiske føderasjon skal lyde: 

«Russland (Den russiske føderasjon) 

(a) (b) (c) (d) 

   B1010 – B2120 

B2130    

   B3010 – B3030 

B3035; B3040    

   B3050 – B3070 

B3080    
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(a) (b) (c) (d) 

   B3090 

B3100    

   B3110 – B3130 

B3140    

   B4010 – B4030 

   GB040 7112 

262030 

262090 

   GC010 

   GC020 

   GC030 ex890800 

   GC050 

GE020 ex7001   GE020 ex701939 

   GF010 

   GG030 ex2621 

   GG040 ex2621 

   GH013 391530 

 ex390410-40 

   GN010 ex050200 

   GN020 ex050300 

   GN030 ex050590» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 967/2009 

av 15. oktober 2009 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse  

typer avfall til stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 37 nr. 2 tredje ledd, 

etter samråd med de berørte stater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har mottatt svar fra Montenegro, Nepal, 

Serbia og Singapore på sin skriftlige anmodning om en 

skriftlig bekreftelse på at avfallet som er oppført i 

vedlegg III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 

og som ikke omfattes av eksportforbud i samsvar med 

artikkel 36, kan eksporteres fra Fellesskapet for gjen-

vinning i disse stater, og om en angivelse av hvilken 

framgangsmåte for kontroll, om noen, som vil bli fulgt i 

mottakerstaten. Kommisjonen har også mottatt ytterlige-

re opplysninger vedrørende Hongkong, Indonesia og 

Ukraina. Vedlegget til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1418/2007(2) bør derfor endres i samsvar med  

dette –– 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 16.10.2009,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 1a i forordning (EF) nr. 1418/2007 skal lyde: 

«Artikkel 1a 

Svarene som er mottatt på en skriftlig anmodning fra 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 37 nr. 1 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1013/2006, er oppført i vedlegget. 

Når det framgår av vedlegget at en stat med hensyn til visse 

overføringer av avfall ikke forbyr disse eller anvender 

framgangsmåten med forhåndsmelding og -samtykke som 

beskrevet i artikkel 35 i nevnte forordning, skal artikkel 18 i 

nevnte forordning få tilsvarende anvendelse på slike 

overføringer.» 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den dato den trer i kraft. 

2022/EØS/40/46 

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

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 2009. 

 For Kommisjonen 

 Catherine ASHTON 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 gjøres følgende endringer: 

1. Posten for Hongkong vedrørende avfallskode B3010 skal lyde: 

«Hongkong 

(a) (b) (c) (d) 

  Fra B3010: 

Eten 

—  Styren 

—  Polypropylen 

—  Polyetylentereftalat 

—  Akrylnitril 

—  Butadien 

—  Polyamider 

—  Polybutylentereftalat 

—  Polykarbonater 

—  Polyfenylensulfider 

—  Akrylpolymerer 

—  Polyuretan (uten KFK) 

—  Polysiloksaner 

—  Polymetylmetakrylat 

—  Polyvinylalkohol 

—  Polyvinylbutyral 

—  Polyvinylacetat 

Herdet harpiksavfall eller kon-

denseringsprodukter, herunder: 

—  Ureaformaldehydharpikser 

—  Fenolformaldehydharpikser 

—  Melaminformal-

dehydharpikser 

—  Epoksyharpikser 

—  Alkydharpikser 

—  Polyamider 

Fra B3010: 

— Polyacetaler 

—  Polyetere 

—  Alkaner C10-C13 (myknere) 

—  Perfluoretylen/-propylen 

(FEP) 

—  Perfluoralkoksylalkan 

—  Tetrafluoretylen / 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen / 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

—  Polyvinylfluorid (PVF) 

—  Polyvinylidenfluorid 

(PVDF)» 

2. Posten for Indonesia er endret med hensyn til følgende avfall: 

«Indonesia 

(a) (b) (c) (d) 

   B3010 

   B3030 

   B3035 

   B3130 

   Plastavfall i fast form 

GH013 391530 polymerer av 

vinylklorid 

ex390410-40» 
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3. Etter posten for Moldova (Republikken Moldova) skal følgende post settes inn: 

«Montenegro 

(a) (b) (c) (d) 

B3140    

GC010    

GC020    

 Alt annet avfall 

oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) 

nr. 1013/2006» 

  

4. Etter posten for Marokko skal følgende post settes inn: 

«Nepal 

(a) (b) (c) (d) 

   B3020» 

5. Etter posten for Russland (Den russiske føderasjon) skal følgende post settes inn: 

«Serbia 

(a) (b) (c) (d) 

 B1010-B3020   

Fra B3030: 

—  Brukte klær og 

andre slitte tekstil-

artikler 

Fra B3030: 

Alt annet avfall 

  

 B3035   

B3040    

 B3050-B3070   

B3080    

 B3090-B4030   

 GB040   

GC010    

GC020    

 GC030-GN030»   
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6. Etter posten for Seychellene skal følgende post settes inn: 

«Singapore 

(a) (b) (c) (d) 

   B1010 

   B1020 

   B1150 

   B1200 

   Fra B2040: 

Slagg fra kobberproduksjon, 

kjemisk stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med indus-

trispesifikasjoner (f.eks. DIN 

4301 og DIN 8201), hove-

dsakelig til bygge- og slipe-

formål 

   Fra B3010: 

Plastavfall i fast form, forutsatt at 

de ikke er blandet med annet 

avfall og er framstilt etter en 

spesifikasjon 

   Fra B3020: 

Følgende materialer, såfremt de 

ikke er blandet med farlig avfall: 

Avfall og feilvare av papp eller 

papir: 

—  Ubleket papir eller papp 

eller bølgepapir eller 

bølgepapp 

—  Annet papir eller papp, 

framstilt hovedsakelig av 

bleket kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

—  Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget av 

mekanisk papirmasse (for 

eksempel aviser, tidsskrifter 

og lignende trykksaker) 

—  Annet, herunder, men ikke 

begrenset til laminert papp» 
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7. Posten for Ukraina skal lyde: 

«Ukraina 

(a) (b) (c) (d) 

  B1010 unntatt for: 

Kromskrap 

 

  B1020-B1030  

  B1040-B1090  

  B1100 unntatt for: 

Slagg fra bearbeiding av kobber 

for videre foredling eller 

raffinering som ikke inneholder 

tilstrekkelig arsen, bly eller 

kadmium til at det framviser 

farlige egenskaper som nevnt i 

vedlegg III 

 

  B1120-B1130  

  B1150-B1240  

  B2010-B2040  

  B2060-B2120  

  B3010 unntatt for: 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter (PFA) 

—  Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

 

  B3020-B3030  

  B3040-B3060  

  B3070-B3130  

 B3140   

  B4010-B4030»  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 837/2010 

av 23. september 2010 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av  

visse typer avfall til stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 37 nr. 2 tredje ledd, 

etter samråd med de berørte stater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har mottatt svar fra Liberia på sin 

skriftlige anmodning om en skriftlig bekreftelse på at 

avfallet som er oppført i vedlegg III eller IIIA til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 og som ikke omfattes av 

eksportforbud i samsvar med artikkel 36, kan 

eksporteres fra Den europeiske union for gjenvinning i 

nevnte stat, og om en angivelse av hvilken fram-

gangsmåte for kontroll, om noen, som vil bli fulgt i 

mottakerstaten. Kommisjonen har også mottatt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 24.9.2010, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

ytterligere opplysninger vedrørende Andorra, Kina, 

Kroatia og India. Vedlegget til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1418/2007(2) bør derfor endres i samsvar med 

dette –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den dato den trer i kraft. 

  

(2) EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6. 

2022/EØS/40/47 

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

Utferdiget i Brussel, 23. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1)  Posten for Andorra skal lyde: 

«Andorra 

(a) (b) (c) (d) 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III til 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

2)  Posten for Kina skal lyde: 

«Kina 

(a) (b) (c) (d) 

Fra B1010: 

— Edelmetaller (unntatt gull, 

platina) 

—  Molybdenskrap 

—  Koboltskrap 

—  Manganskrap 

—  Indiumskrap 

—  Thoriumskrap 

—  Skrap av sjeldne jordme-

taller 

—  Kromskrap 

  Fra B1010: 

—  Edelmetaller (gull, platina) 

—  Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Nikkelskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

—  Wolframskrap 

—  Tantalskrap 

—  Magnesiumskrap 

—  Vismutskrap 

—  Titanskrap 

—  Zirkoniumskrap 

—  Germaniumskrap 

—  Vanadiumskrap 

—  Skrap av hafnium, niob, rhenium 

og gallium 

B1020-B1040    

   B1050 

B1060    

   B1070 

B1080-B1100    

   B1115 

Fra B1120: Alt annet avfall   Fra B1120: Overgangsmetaller som 

inneholder > 10 % V2O5, unntatt 

katalysatoravfall (brukte katalysatorer, 

brukte væskekatalysatorer eller andre 

katalysatorer) oppført på liste A 

B1130-B1200    
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(a) (b) (c) (d) 

   B1210 

B1220    

   B1230 

B1240    

   B1250 

Fra 2010: Alt annet avfall   Fra B2010: Glimmeravfall 

B2020    

Fra B2030: Alt annet avfall   Fra B2030: Bare skrap av wolfram-

karbid 

B2040    

B2060-B2130    

Fra B3010: Herdet harpiks-

avfall eller kondenserings-

produkter, herunder: 

— Ureaformaldehydharpikser 

—  Melaminformal-

dehydharpikser 

—  Epoksyharpikser 

—  Alkydharpikser 

  Fra B3010 — alt annet termoplastisk 

avfall 

   B3020 

Fra B3030 — alt annet avfall   Fra B3030: 

—  Avfall av ull eller av fint eller 

grovt dyrehår, herunder garn-

avfall, men ikke opprevet 

materiale 

—  Bomullsavfall (herunder garn-

avfall og opprevet materiale) 

—  Avfall (herunder fiber, garnavfall 

og opprevet materiale) av kunstige 

fibrer 

B3035    

Fra B3040 — alt annet avfall   Fra B3040: Bare uvulkanisert gummi 

   B3050 

B3060-B3070    

Fra B3080 — alt annet avfall   Fra B3080: Bare uvulkanisert gummi 

B3090-B4030    

Fra GB040 — alt annet avfall   Fra GB040 — kun konverterslagg fra 

kobberstøping med > 10 % kobber 

   GC010 
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(a) (b) (c) (d) 

Fra GC020 — alt annet avfall   Fra GC020 — bare avfall i form av 

kabler og metalltråder, skrap av 

elektromotorer 

   GC030 

GC050-GG040    

   GH013 

GN010-GN030»    

3)  Posten for Kroatia skal lyde: 

«Kroatia 

(a) (b) (c) (d) 

   Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006» 

4)   Posten for India skal lyde: 

«India 

(a) (b) (c) (d) 

   Alt avfall oppført i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1013/2006» 

5)  Etter posten for Libanon skal følgende post settes inn: 

«Liberia 

(a) (b) (c) (d) 

   B3020» 

 



Nr. 40/520 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 661/2011 

av 8. juli 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse  

typer avfall til stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), sær-

lig artikkel 37 nr. 2 tredje ledd, 

etter samråd med de berørte stater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har mottatt ytterligere opplysninger 

vedrørende Bosnia-Hercegovina og Malaysia. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2011, s. 22, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190, 12.7.2006, s. 1. 

Vedlegget til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1418/2007(2) bør derfor endres i samsvar med dette 

–– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6. 

2022/EØS/40/48 

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

Utferdiget i Brussel, 8. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  Posten for Bosnia-Hercegovina skal lyde: 

«Bosnia-Hercegovina 

(a) (b) (c) (d) 

   Fra B1010: 

—  Jern- og stålskrap 

—  Kobberskrap 

—  Aluminiumskrap 

—  Sinkskrap 

—  Tinnskrap 

   Fra B1020: 

—  Blyskrap (unntatt blybatterier) 

   B1050 

   B1090 

   B1100: 

—  Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

   Fra B1120: 

—  Overgangsmetaller, unntatt katal-

ysatoravfall (brukte kataly-

satorer, brukte væskekataly-

satorer eller andre katalysatorer) 

oppført på liste A 

Scandium 

Vanadium 

Mangan 

Kobolt 

Kobber 

Yttrium 

Niob 

Hafnium 

Wolfram 

Titan 

Krom 

Jern 

Nikkel 

Sink 

Zirkonium 

Molybden 

Tantal 

Rhenium 

   B1130 

   B2020 



Nr. 40/522 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

(a) (b) (c) (d) 

   B3010 

   B3020 

   B3050 

   B3065 

   B3140 

   GC 020» 

2)  Posten for Malaysia vedrørende avfallskode B3010 skal lyde: 

«Malaysia 

(a) (b) (c) (d) 

   GH013 3915 30 

ex 390410-40» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 674/2012 

av 23. juli 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse typer  

avfall til stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 37,  

etter samråd med de berørte stater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 er endret 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 664/2011 av  

11. juli 2011(2) om overføring av avfall for å tilføye 

visse typer blandet avfall. Følgelig har Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1013/2006 

sendt en skriftlig anmodning til de stater som ikke 

omfattes av OECD-vedtaket(3), om en skriftlig be-

kreftelse på at de typer blandet avfall som ikke omfattes 

av eksportforbudet i henhold til artikkel 36 i forordning 

(EF) nr. 1013/2006, kan eksporters fra Den europeiske 

union for gjenvinning i nevnte stat, og anmodet om en 

angivelse av hvilken framgangsmåte for kontroll, om 

noen, som vil bli fulgt i mottakerstaten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 24.7.2012,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) EUT L 182 av 12.7.2011. s. 2. 

(3) OECD-rådets vedtak C(2001)107/endelig versjon om revisjon av 

vedtak C(92)39/endelig versjon med hensyn til kontroll med 

grensekryssende transport av avfall beregnet på gjenvinning. 

Vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 

av 29. november 2007 om eksport for gjenvinning av 

visse typer avfall oppført i vedlegg III eller IIIA til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006, 

til visse stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket om 

kontroll av grensekryssende transport av avfall(4), bør 

derfor endres for å ta hensyn til de innkomne svarene. 

2) Kommisjonen har også mottatt ytterligere opplysninger 

fra flere stater med hensyn til andre typer avfall oppført i 

vedlegg III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006. 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 bør derfor 

endres i samsvar med dette –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6. 

2022/EØS/40/49 

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

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  Etter formuleringen To koder atskilt med semikolon betyr disse to koder alene skal følgende ledd tilføyes: 

«Når avfall er oppført både i kolonne B og kolonne D, betyr det at lokale framgangsmåter for kontroll skal 

anvendes i tillegg til dem som er fastsatt i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 1013/2006. 

Når en bestemt type avfall eller blanding av avfall ikke er angitt for en gitt stat, betyr det at denne stat ikke har gitt 

et tilstrekkelig klart samtykke til at denne type avfall eller blanding av avfall kan eksporteres for gjenvinning i 

denne stat, og hvilken framgangsmåte for kontroll, om noen, som vil bli fulgt i denne staten. I samsvar med 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1013/2006 skal framgangsmåten med forhåndsmelding og -samtykke som 

beskrevet i artikkel 35 i nevnte forordning, anvendes i slike tilfeller.» 

2)  Følgende post for Albania tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Albania 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Wolframskrap 

— Molybdenskrap 

— Tantalskrap 

— Koboltskrap 

— Titanskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

Fra B1010 

Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Magnesiumskrap 

— Vismutskrap 

— Manganskrap 

 Fra B1010 

Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Magnesiumskrap 

— Vismutskrap 

— Manganskrap 

B1020 – B2010    

 B2020 – B2030  B2020 – B2030 

Fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røyk-

gass 

— Avfall av gipsplater 

som stammer fra 

riving av bygninger 

Fra B2040 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamidprod

uksjon (med pH-verdi 

lavere enn 9) 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

 Fra B2040 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamidprod

uksjon (med pH-verdi 

lavere enn 9) 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 
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a b c d 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

— Svovel i fast form 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-niob 

   

B2060 – B2130    

B3010 

Alt annet avfall 

B3010 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

 B3010 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

Fra B3020 

— Annet, herunder, men 

ikke begrenset til: 

1.  Laminert papp 

2.  Usortert avfall 

Fra B3020 

Følgende materialer, 

såfremt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller 

papp, framstilt hoved-

sakelig av bleket 

kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 Fra B3020 

Følgende materialer, 

såfremt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller papp, 

framstilt hovedsakelig 

av bleket kjemisk 

masse, ikke farget i 

massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 B3030 – B3035  B3030 – B3035 

B3040    

 B3050  B3050 

B3060 – B3065    

Fra B3070 

— Avfall av halm 

— Deaktivert soppmycel 

fra penicillinproduk-

sjon til bruk i fôr 

Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

 Fra B3070 

— Avfall av menneskehår 
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a b c d 

B3080 – B4030    

 GB040 – GC010  GB040 – GC010 

GC020    

 GC030  GC030 

GC050    

 GE020 – GG030  GE020 – GG030 

GG040    

 GH013  GH013 

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006 

   

3)  Posten for Andorra skal lyde: 

«Andorra 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

4)  Posten for Argentina skal lyde: 

«Argentina 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 

B1020    

   B1030 – B1050 

B1060    

   B1070 – B1090 

Fra B1100 

— Hardsink (varm-

galvanisering) 

— Sinkholdig slagg 

— Toppslagg (> 90 % 

Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % 

Zn) 

— Slagg fra presstøping 

av sink (> 85 % Zn) 

— Slagg fra varm-

galvanisering med sink 

(satsvis) (> 92 % Zn) 

— Avrakingsslagg 

(skimming) av sink 

  Fra B1100 

— Avrakingsslagg av 

aluminium, unntatt 

saltslagg 

— Avfall av ildfaste 

fôringer, herunder 

digler, fra kobber-

støping 

— Slagg fra behandling 

av edelmetaller for 

ytterligere raffinering 

— Tantalholdig tinnslagg 

med mindre enn 0,5 % 

tinn 
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a b c d 

   B1115 – B1130 

B1140    

   B1150 – B1170 

B1180 – B1190    

   B1200 – B1230 

B1240    

   B1250 – B2110 

B2120 – B2130    

Fra B3010 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter 

— Følgende former for 

fluorinert 

polymeravfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetyl-

vinyleter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

  Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer 

B3020 

Bare usortert skrap 

  B3020 

Alt unntatt usortert skrap 

   B3030 – B3120 

B3130 – B4030    

   GB040 – GC010 

GC020    

   GC030 – GF010 

GG030 – GH013    

   GN010 – GN030 

Blandet avfall 

   Blanding av B1010 og 

B1050 

   Blanding av B1010 og 

B1070 

   Blanding av B3040 og 

B3080 
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a b c d 

   Blanding av B1010 

   Blanding av B2010 

   Blanding av B2030 

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   

Blanding av B3020 

Bare usortert skrap 

  Blanding av B3020 

Unntatt usortert skrap 

   Blanding av B3030 

   Blanding av B3040 

   Blanding av B3050» 

5)  Følgende post for Aserbajdsjan tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Aserbajdsjan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B3040»    

6)  Følgende post for Benin tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Benin 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

7)  Følgende post for Burkina Faso tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Burkina Faso 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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8)  Følgende post for Burundi tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Burundi 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

9)  Følgende post for Kapp Verde tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kapp Verde 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

10)  Følgende post for Tsjad tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Tsjad 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

11)  Posten for Chile skal lyde: 

«Chile 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

12)  Posten for Kina skal lyde: 

«Kina 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Edelmetaller (sølv, 

men ikke kvikksølv) 

— Molybdenskrap 

— Koboltskrap 

— Manganskrap 

— Indiumskrap 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

  Fra B1010 

— Edelmetaller (bare gull 

og platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 
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a b c d 

   — Tinnskrap 

— Wolframskrap 

— Tantalskrap 

— Magnesiumskrap 

— Vismutskrap 

— Titanskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

niob, rhenium og 

gallium 

B1020 – B1040    

   B1050 

B1060    

   B1070 

B1080 – B1100    

   B1115 

Fra B1120 

— Overgangsmetaller 

(bortsett fra de som 

inneholder > 10 % 

V2O5), unntatt kataly-

satoravfall (brukte 

katalysatorer, brukte 

væskekatalysatorer 

eller andre kataly-

satorer) oppført på 

liste A 

— Lantanoider (sjeldne 

jordmetaller) 

  Fra B1120 

Overgangsmetaller (bare de 

som inneholder > 10 % 

V2O5), unntatt katalysator-

avfall (brukte katalysatorer, 

brukte væskekatalysatorer 

eller andre katalysatorer) 

oppført på liste A 

B1130 – B1200    

   B1210 

B1220    

   B1230 

B1240    

   B1250 

B2010 

Unntatt glimmeravfall 

  B2010 

Bare glimmeravfall 

B2020    

Fra B2030 

— Cermetavfall og -skrap 

(unntatt skrap av 

wolframkarbid) 

— Keramikkbaserte fibrer 

som ikke er inkludert 

eller spesifisert andre 

steder 

  Fra B2030 

— Cermetavfall og -skrap 

(bare skrap av wol-

framkarbid) 

B2040 – B2130    
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a b c d 

Fra B3010 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter (unntatt 

fenolformal-

dehydharpikser og 

polyamider) 

  Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer (alle) 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter (bare 

fenolformal-

dehydharpikser og 

polyamider) 

— Følgende former for 

fluorinert polymer-

avfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetyl-

vinyleter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

   B3020 

Fra B3030 

Følgende materialer, for-

utsatt at de ikke er blandet 

med annet avfall og opp-

fyller en spesifikasjon: 

— Silkeavfall (herunder 

kokonger uegnet for 

spoling, garnavfall og 

opprevet materiale) 

— Ikke kardet eller 

børstet 

— Annet 

— Stry og avfall av lin 

— Stry og avfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) av 

ekte hamp (Cannabis 

sativa L.) 

— Stry og avfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) av 

jute og andre tekstil-

bastfibrer (unntatt lin, 

ekte hamp og rami) 

— Stry og avfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) av 

sisal og andre 

tekstilfibrer av 

agaveslekten 

  Fra B3030 

Følgende materialer, for-

utsatt at de ikke er blandet 

med annet avfall og opp-

fyller en spesifikasjon: 

— Avfall av ull eller av 

fint eller grovt dyrehår, 

herunder garnavfall, 

men ikke opprevet 

materiale 

— Kardet ull eller kardet 

fint dyrehår 

— Annet avfall av ull 

eller av fint dyrehår 

— Avfall av grovt 

dyrehår 

— Bomullsavfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) 

— Garnavfall (herunder 

trådavfall) 

— Opprevet materiale 

— Annet 

— Avfall (herunder fiber, 

garnavfall og opprevet 

materiale) av kunstige 

fibrer 
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a b c d 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av kokosnøtt 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale 

av manila (manilahamp 

eller Musa textilis 

Nee) 

— Stry, kardet ull og 

avfall (herunder garn-

avfall og opprevet 

materiale) av rami og 

andre 

plantetekstilfibrer som 

ikke er spesifisert eller 

inkludert andre steder 

— Brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

— Brukte filler, hyssing, 

tauverk, tau og kabler 

og utslitte artikler av 

hyssing, tauverk, tau 

eller tekstilkabler 

— Sortert 

— Annet 

  — Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer 

B3035    

B3040 

Unntatt uvulkanisert 

gummi 

  B3040 

Bare uvulkanisert gummi 

   B3050 

B3060 – B3070    

B3080 

Unntatt uvulkanisert 

gummi 

  B3080 

Bare uvulkanisert gummi 

B3090 – B4030    

GB040 

Unntatt konverterslagg fra 

kobberstøping med > 10 % 

kobber 

  GB040 

Bare konverterslagg fra 

kobberstøping med > 10 % 

kobber 

   GC010 

GC020 

Unntatt avfall i form av 

kabler og metalltråder, 

skrap av elektromotorer 

  GC020 

Bare avfall i form av kabler 

og metalltråder, skrap av 

elektromotorer 

   GC030 

GC050 – GG040    

   GH013 

GN010 – GN030    
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a b c d 

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1050 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B1010 og 

B1050 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B1010 og 

B1070 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B1010 og 

B1070 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B3040 og 

B3080 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3040 og 

B3080 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B1010 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B1010 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

Blanding av B3010 

plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3010 

plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B3010 herdet 

harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

   Blanding av B3020 

Blanding av B3030 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3030 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B3040    

   Blanding av B3050» 
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13)  Posten for Taiwan skal lyde: 

«Taiwan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 Fra B1010 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Molybdenskrap 

— Tantalskrap 

— Koboltskrap 

— Vismutskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Manganskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

 Fra B1010 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Wolframskrap 

— Magnesiumskrap 

— Titanskrap 

— Germaniumskrap 

Fra B1020 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Kadmiumskrap 

— Blyskrap (unntatt 

blybatterier) 

— Selenavfall 

Fra B1020 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Antimonskrap 

— Berylliumskrap 

— Tellurskrap 

  

 B1030 – B1031   

B1040    

 B1050   

B1060    

 B1070 – B1090   

 Fra B1100 

— Avrakingsslagg av 

aluminium, unntatt 

saltslagg 

— Avfall av ildfaste 

fôringer, herunder 

digler, fra kobber-

støping 

— Slagg fra behandling 

av edelmetaller for 

ytterligere raffinering 

— Tantalholdig tinn-

slagg med mindre enn 

0,5 % tinn 

 Fra B1100 

— Hardsink (varm-

galvanisering) 

— Sinkholdig slagg 

(dross): 

— Toppslagg (> 90 % 

Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % 

Zn) 

— Slagg fra presstøping 

av sink (> 85 % Zn) 

— Slagg fra varm-

galvanisering med 

sink (satsvis) (> 92 % 

Zn) 

— Avrakingsslagg 

(skimming) av sink 
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a b c d 

 B1115   

 B1120  B1120 

 B1130 – B1240   

B1250    

 B2010 – B2030   

 B2040 

Unntatt slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) 

og behandlet i samsvar 

med industrispesifikasjo-

ner (f.eks. DIN 4301 og 

DIN 8201), hovedsakelig 

til bygge- og slipeformål 

 B2040 

Bare slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner 

(f.eks. DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

 B2060 – B2130   

 Fra B3010 

— Polyuretan (uten 

KFK) 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter 

 Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer, 

unntatt polyuretan 

(uten KFK) 

— Følgende former for 

fluorinert 

polymeravfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylviny

leter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

   B3020 

 B3030 – B3035   

   B3040 – B3050 

 B3060 – B3070   

   B3080 

B3090 - B3100    
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a b c d 

 B3110 – B4030   

GB040 – GC030    

 GC050   

   GEO20 

 GF010 – GG040   

   GH013 

GN010    

 GN020 – GN030   

Blandet avfall 

 Blanding av B1010 og 

B1050 

  

 Blanding av B1010 og 

B1070 

  

 Blanding av B3040 og 

B3080 

  

 Blanding av B1010   

 Blanding av B2010   

 Blanding av B2030   

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

  

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  

   Blanding av B3020 

 Blanding av B3030   

   Blanding av B3040 

Unntatt brukte dekk og 

bearbeidede dekklipp med 

en diameter på over 4 mm 

   Blanding av B3050» 

14)  Følgende post for Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA i 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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15)  Følgende post for Colombia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Colombia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  B1020 – B1070  

   B1080 

  B1090  

  B1115 – B1150  

   B1160 

  B1170 – B1190  

   B1200 

  B1210  

   B1220 

  B1230 – B1250  

  B2010 

Unntatt glimmeravfall 

B2010 

Bare glimmeravfall 

  B2020 – B2030  

  B2040 

Unntatt slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) 

og behandlet i samsvar 

med industrispesifi-

kasjoner (f.eks. DIN 4301 

og DIN 8201), hoved-

sakelig til bygge- og 

slipeformål 

B2040 

Bare slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner 

(f.eks. DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

  B2060 – B3020  

  B3035 – B3040  

  Fra B3050 

Ubehandlet kork- og 

treavfall: 

— Korkavfall: knust, 

granulert eller malt 

kork 

fra B3050 

Ubehandlet kork- og 

treavfall: 

— Treavfall og spon, 

også agglomerert i 

kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 
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a b c d 

  Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

— Vinberme 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustr

i med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, 

eller brukt i fôr, ikke 

spesifisert eller in-

kludert andre steder 

— Garvefett: rester etter 

behandling av fett-

stoffer eller animalsk 

eller vegetabilsk voks 

— Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, 

enkelt bearbeidet (men 

ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

— Fiskeavfall 

— Skall, skinn (skrell) og 

annet avfall av kakao 

   B3065 

  Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

— Avfall av halm 

Fra B3070 

— Deaktivert soppmycel 

fra penicillinproduk-

sjon til bruk i fôr 

  B3080  

   B3090 – B3100 

  B3110 – B3130  

   B3140 

   B4010 

  B4020 – B4030  

  GB040 – GC010  

   GC020 

  GC030 – GF010  

   GG030 – GG040 

  GH013  

   GN010 – GN030» 
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16)  Posten for Costa Rica skal lyde: 

«Costa Rica 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

17)  Posten for Kroatia skal lyde: 

«Kroatia 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

18)  Følgende post for Curaçao tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Curaçao 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B3020   

Fra B3030 

— Brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

— Brukte filler, hyssing, 

tauverk, tau og kabler 

og utslitte artikler av 

hyssing, tauverk, tau 

eller tekstilkabler 

Fra B3030 

Alt annet avfall 

  

B3035    

 B3040 – B3065   

B3070    

 B3080 – B4030   

 GB040 – GF010   

GG030 – GG040    

 GH013   

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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19)  Posten for Egypt skal lyde: 

«Egypt 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

20)  Følgende post for Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM) tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B1031   

B1040    

 B1050 – B2130   

  B3010 – B3020  

 B3030 – B4030   

 GB040 – GH013   

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

  Blanding av B3020  

 Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

21)  Følgende post for Gabon tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Gabon 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

22)  Posten for Georgia skal lyde: 

«Georgia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 – B1030 

B1031 – B1040    
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a b c d 

   B1050 – B1070 

B1080 – B1190    

   B1200 

B1210 – B2010    

   B2020 

B2030 – B2130    

   B3010 – B3035 

B3040    

   B3050 

B3060 – B4030    

GB040 – GE020    

   GF010 

GG030 – GG040    

   GH013 – GN010 

GN020 – GN030    

Blandet avfall 

   Blanding av B1010 og 

B1050 

   Blanding av B1010 og 

B1070 

Blanding av B3040 og 

B3080 

   

   Blanding av B1010 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

   Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   Blanding av B3020 

   Blanding av B3030 

Blanding av B3040    

   Blanding av B3050» 
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23)  Følgende post for Guatemala tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Guatemala 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

24)  Posten for Guyana skal lyde: 

«Guyana 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

25)  Følgende post for Honduras tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Honduras 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

26)  Posten for Hongkong (Kina) skal lyde: 

«Hongkong (Kina) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 – B1020 

B1030 – B1031    

   B1040 – B1050 

B1060 – B1090    

Fra B1100 

— Avfall av ildfaste 

fôringer, herunder 

digler, fra 

kobberstøping 

  Fra B1100 

Alt annet avfall 

   B1115 – B1130 

B1140 – B1190    

   B1200 

B1210 – B1240    
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a b c d 

   B1250 – B2060 

B2070 – B2080    

   B2090 

B2100 – B2130    

   B3010 – B3030 

B3035    

   B3040 – B3060 

B3065    

   B3070 – B3090 

B3100 – B3130    

   B3140 

B4010 – B4030    

   GB040 – GN030 

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1070 

   

   Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

27)  Følgende post for Kasakhstan tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kasakhstan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B1160   

 B1170 – B1240  B1170 – B1240 

 B1250 – B3035   

 Fra B3040 

— Avfall av hardgummi 

(for eksempel ebonitt) 

 Fra B3040 

— Annet gummiavfall 

(unntatt avfall som er 

oppført andre steder) 

 B3050   

 B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig, unntatt 

vinberme 

 B3060 

Bare vinberme 

 B3065 – B3070   

 B3080  B3080 
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a b c d 

 B3090 – B3130   

 B3140  B3140 

 B4010 – B4030   

 GB040 – GG030   

 GG040  GG040 

 GH013 – GN030   

Blandet avfall 

 Blanding av B1010 og 

B1050 

  

 Blanding av B1010 og 

B1070 

  

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B1010   

 Blanding av B2010   

 Blanding av B2030   

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

  

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

  

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  

 Blanding av B3020   

 Blanding av B3030   

Blanding av B3040    

 Blanding av B3050»   

28)  Posten for Kenya skal lyde: 

«Kenya 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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29)  Følgende post for Kuwait tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kuwait 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

30)  Posten for Kirgisistan skal lyde: 

«Kirgisistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B1010 

Bare thoriumskrap 

  B1010 

Metall- og metallegerings-

avfall i metallisk, ikke-

spredbar form, unntatt 

thoriumskrap 

   B1020 

B1030 – B1100    

   B1115 

B1120 – B1140    

   B1150 

B1160 – B1240    

   B1250 

B2010    

   B2020 

Fra B2030 

— Keramikkbaserte fibrer 

som ikke er inkludert 

eller spesifisert andre 

steder 

  Fra B2030 

— Avfall og skrap av 

cermet (kompositter av 

metaller og ildfaste 

ikke-metaller) 

B2040 – B2130    

Fra B3010 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter 

— Følgende former for 

fluorinert polymer-

avfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyl

eter (MFA) 

  Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer 



Nr. 40/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

a b c d 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinylidenfl-

uorid (PVDF) 

   

   B3020 – B3030 

B3035    

   B3040 

Fra B3050 

— Korkavfall: knust, 

granulert eller malt 

kork 

  Fra B3050 

— Treavfall og spon, 

også agglomerert i 

kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 

Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

Vinberme 

— Garvefett: rester etter 

behandling av 

fettstoffer eller 

animalsk eller 

vegetabilsk voks 

— Fiskeavfall 

— Skall, skinn (skrell) og 

annet avfall av kakao 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustri 

med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

  Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, 

eller brukt i fôr, ikke 

spesifisert eller 

inkludert andre steder 

— Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, 

enkelt bearbeidet (men 

ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

   B3065 

B3070 – B3130    

   B3140 

B4010 – B4030    

GB040 – GN030    

Blandet avfall 

   Blanding av B1010 og 

B1050 

   Blanding av B1010 og 

B1070 

Blanding av B3040 og 

B3080 

   

   Blanding av B1010 

Blanding av B2010    
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a b c d 

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   

   Blanding av B3020 

   Blanding av B3030 

   Blanding av B3040 

   Blanding av B3050» 

31)  Posten for Liberia skal lyde: 

«Liberia 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

32)  Posten for Macao (Kina) skal lyde: 

«Macao (Kina) 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

33)  Følgende post for Madagaskar tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Madagaskar 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

34)  Posten for Malaysia skal lyde: 

«Malaysia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Nikkelskrap 

— Sinkskrap 

— Wolframskrap 

Fra B1010 

— Molybdenskrap 

— Koboltskrap 

— Vismutskrap 

Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 
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a b c d 

— Tantalskrap 

— Magnesiumskrap 

— Titanskrap 

— Manganskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Thoriumskrap 

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Aluminiumskrap 

— Tinnskrap 

 

B1020 – B1100    

  B1115  

B1120 – B1140    

  B1150  

B1160 – B1190    

  B1200 – B1210  

B1220 – B1240    

  B1250 – B2030  

Fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra av-

svovling av røykgass 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

 Fra B2040 

— Avfall av gipsplater 

som stammer fra 

riving av bygninger 

— Svovel i fast form 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-

verdi lavere enn 9) 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-

niob 

 

  B2060  

B2070 – B2080    

  B2090  

B2100    

  B2110 – B2130  

B3010    

  B3020 – B3030  

  B3035  
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a b c d 

B3040    

 fra B3050 

— Treavfall og spon, 

også agglomerert i 

kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 

Fra B3050 

— Korkavfall: knust, 

granulert eller malt 

kork 

 

 Fra B3060 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av 

pelleter, eller brukt i 

fôr, ikke spesifisert 

eller inkludert andre 

steder 

— Avfall av bein og 

horn, ubearbeidet, 

avfettet, enkelt 

bearbeidet (men ikke 

tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

— Skall, skinn (skrell) 

og annet avfall av 

kakao 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert næ-

ringsmiddelindustri 

med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

Fra B3060 Fra B3060 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustri 

med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

 B3065 – B3140   

B4010    

  B4020  

B4030    

GB040 – GC050    

  GE020 – GF010  

GG030 – GH013    

 GN010 – GN030  GN010 – GN030 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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35)  Følgende post for Mauritius (Republikken Mauritius) tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Mauritius (Republikken Mauritius) 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

36)  Posten for Moldova (Republikken Moldova) skal lyde: 

«Moldova (Republikken Moldova) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B1010 – B2010    

   B2020 

B2030 – B3010    

Fra B3020 

— Annet, herunder, men 

ikke begrenset til: 

— Laminert papp 

— Usortert avfall 

  Fra B3020 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller papp, 

framstilt hovedsakelig 

av bleket kjemisk 

masse, ikke farget i 

massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

B3030 – B4030    

GB040 – GN030    

Blandet avfall 

Blanding av B3020 

Bare dersom det inneholder 

laminert papp eller usortert 

skrap 

  Blanding av B3020 

Unntatt dersom det 

inneholder laminert papp 

eller usortert skrap 

Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

37)  Følgende post for New Zealand tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«New Zealand 

a b c d 

  Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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38)  Posten for Filippinene skal lyde: 

«Filippinene 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Koboltskrap 

— Kromskrap 

  Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Alt annet skrap 

B1020 – B1030    

 B1031 – B1050   

B1060    

 B1070 – B1080   

B1090    

 B1100 – B1120   

B1130 – B1140    

 B1150 – B1240   

  B1250  

B2010    

  B2020 – B2030  

Fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røyk-

gass 

— Avfall av gipsplater 

som stammer fra 

riving av bygninger 

— Svovel i fast form 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-

verdi lavere enn 9) 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-niob 

fra B2040 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig 

til bygge- og 

slipeformål 

  

B2060 – B2130    

   B3010 
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a b c d 

  B3020  

B3030    

  B3035  

B3040    

  B3050  

B3060- B4030    

 GB040 – GC030   

GC050    

  GE020 – GF010  

GG030    

 GG040   

   GH013 

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1050 

Bare dersom det inneholder 

koboltskrap 

  Blanding av B1010 og 

B1050 

Unntatt dersom det 

inneholder koboltskrap 

Blanding av B1010 og 

B1070 

Bare dersom det inneholder 

koboltskrap 

  Blanding av B1010 og 

B1070 

Unntatt dersom det 

inneholder koboltskrap 

Blanding av B3040 og 

B3080 

   

Blanding av B1010 

Bare dersom det inneholder 

koboltskrap 

  Blanding av B1010 

Unntatt dersom det 

inneholder koboltskrap 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

   Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  Blanding av B3020  

  Blanding av B3030  

Blanding av B3040    

  Blanding av B3050»  
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39)  Følgende post for Qatar tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Qatar 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

40)  Følgende post for Rwanda tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Rwanda 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

41)  Følgende post for Senegal tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Senegal 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

42)  Posten for Serbia skal lyde: 

«Serbia 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

43)  Følgende post for Tadsjikistan tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Tadsjikistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B1150   

B1160 – B1200    

 B1210 – B1240   

B1250    

 B2010 – B2030   

B2040 

Bare knust betong 

B2040 

Alt annet avfall 

  

 B2060 – B2110   
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a b c d 

B2120 – B2130    

 B3010 – B3020   

Fra B3030 

Følgende materialer, 

forutsatt at de ikke er 

blandet med annet avfall 

og er framstilt etter en 

spesifikasjon: 

— Silkeavfall (herunder 

kokonger uegnet for 

spoling, garnavfall og 

opprevet materiale) 

— Ikke kardet eller 

børstet 

— Annet 

— Avfall av ull eller av 

fint eller grovt dyrehår, 

herunder garnavfall, 

men ikke opprevet 

materiale 

— Kardet ull eller kardet 

fint dyrehår 

— Annet avfall av ull 

eller av fint dyrehår 

— Avfall av grovt 

dyrehår 

— Stry og avfall av lin 

— Stry og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av ekte hamp 

(Cannabis sativa L.) 

— Stry og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av jute og andre 

tekstilbastfibrer 

(unntatt lin, ekte hamp 

og rami) 

— Stry og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av sisal og andre 

tekstilfibrer av 

agaveslekten 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av kokosnøtt 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale 

av manila 

(manilahamp eller 

Musa textilis Nee) 

fra B3030 

Følgende materialer, 

forutsatt at de ikke er 

blandet med annet avfall 

og er framstilt etter en 

spesifikasjon: 

— Bomullsavfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet 

materiale) 

— Garnavfall (herunder 

trådavfall) 

— Opprevet materiale 

— Annet 

— Avfall (herunder 

fiber, garnavfall og 

opprevet materiale) 

av kunstige fibrer 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer 

— Brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

— Brukte filler, hyssing, 

tauverk, tau og kabler 

og utslitte artikler av 

hyssing, tauverk, tau 

eller tekstilkabler 

— Sortert 

— Annet 

  

— Stry, kardet ull og 

avfall (herunder 

garnavfall og opprevet 

materiale) av rami og 

andre plantetekstilfibrer 

som ikke er spesifisert 

eller inkludert andre 

steder 
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a b c d 

 B3035 – B3040   

B3050    

Fra B3060 

— Vinberme 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, 

eller brukt i fôr, ikke 

spesifisert eller 

inkludert andre steder 

— Garvefett: rester etter 

behandling av fett-

stoffer eller animalsk 

eller vegetabilsk voks 

Fra B3060 

— Avfall av bein og 

horn, ubearbeidet, 

avfettet, enkelt 

bearbeidet (men ikke 

tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

— Fiskeavfall 

— Skall, skinn (skrell) 

og annet avfall av 

kakao 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustr

i med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

  

 B3065   

B3070    

 B3080   

B3090 – B3120    

 B3130 – B3140   

B4010 – B4020    

 B4030   

 GB040 – GC020   

GC030    

 GC050 – GG030   

GG040    

 GH013   

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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44)  Følgende post for Tanzania tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Tanzania 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

45)  Posten for Thailand skal lyde: 

«Thailand 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  B1010 – B1100  

 B1115   

  B1120 – B1150  

 B1160   

  B1170 – B2040  

 B2060   

  B2070  

 B2080   

  B2090 – B2110  

 B2120 – B2130   

 B3010  B3010 

  B3020 – B3035  

B3040 

Bare for brukte dekk 

 B3040 

Unntatt for brukte dekk 

 

  B3050 – B3070  

B3080 

Bare for brukte dekk 

 B3080 

Unntatt for brukte dekk 

 

  B3090 – B3130  

B3140    

  B4010 – B4020  

 B4030  B4030 

  GB040  
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a b c d 

 GC010 – GC020   

GC030    

  GC050 – GF010  

 GG030 – GG040   

 GH013  GH013 

   GN010 – GN030 

Blandet avfall 

  Blanding av B1010 og 

B1050 

 

  Blanding av B1010 og 

B1070 

 

Blanding av B3040 og 

B3080 

Bare for brukte dekk 

 Blanding av B3040 og 

B3080 

Unntatt for brukte dekk 

 

  Blanding av B1010  

  Blanding av B2010  

  Blanding av B2030  

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  Blanding av B3020  

  Blanding av B3030  

Blanding av B3040 

Bare for brukte dekk 

 Blanding av B3040 

Unntatt for brukte dekk 

 

  Blanding av B3050»  

46)  Posten for Tunisia skal lyde: 

«Tunisia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010  B1010 
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a b c d 

B1020 – B1220    

 B1230 – B1240  B1230 – B1240 

B1250 – B2130    

Fra B3010 

— Plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer, 

herunder, men ikke 

begrenset til, følgende: 

— Polyvinylalkohol 

— Polyvinylbutyral 

— Polyvinylacetat 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter, herunder: 

— Ureaformal-

dehydharpikser 

— Fenolformal-

dehydharpikser 

— Melaminformal-

dehydharpikser 

— Epoksyharpikser 

— Alkydharpikser 

— Polyamider 

— Følgende former for 

fluorinert polymer-

avfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetyl-

vinyleter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

Fra B3010 

— Plastskrap av ikke-

halogenerte poly-

merer og kopoly-

merer, herunder, men 

ikke begrenset til, 

følgende: 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

— Polyetylenter-

eftalat 

— Akrylnitril 

— Butadien 

— Polyacetaler 

— Polyamider 

— Polybutylenter-

eftalat 

— Polykarbonater 

— Polyetere 

— Polyfenylsulfider 

— Akrylpolymerer 

— Alkaner C10-C13 

(myknere) 

— Polyuretan (uten 

KFK) 

— Polysiloksaner 

— Polymetylme-

takrylat 

 Fra B3010 

— Plastskrap av ikke-

halogenerte poly-

merer og kopoly-

merer, herunder, men 

ikke begrenset til, 

følgende: 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

— Polyetylenter-

eftalat 

— Akrylnitril 

— Butadien 

— Polyacetaler 

— Polyamider 

— Polybutylenter-

eftalat 

— Polykarbonater 

— Polyetere 

— Polyfenylsulfider 

— Akrylpolymerer 

— Alkaner C10-

C13 (myknere) 

— Polyuretan (uten 

KFK) 

— Polysiloksaner 

— Polymetylme-

takrylat 

Fra B3020 

Avfall av papir, papp og 

papirprodukter: 

— Annet, herunder, men 

ikke begrenset til: 

— Laminert papp 

Fra B3020 

Avfall av papir, papp og 

papirprodukter: 

Følgende materialer, 

såframt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 

 Fra B3020 

Avfall av papir, papp og 

papirprodukter: 

Følgende materialer, 

såframt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 
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a b c d 

— Usortert avfall Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller 

papp, framstilt hoved-

sakelig av bleket 

kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller 

papp, framstilt hoved-

sakelig av bleket 

kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 B3030 

Tekstilavfall, unntatt 

brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

B3030 

Bare brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

B3030 

Tekstilavfall, unntatt 

brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

 B3035 – B3065  B3035 – B3065 

Fra B3070 

Deaktivert soppmycel fra 

penicillinproduksjon til 

bruk i fôr 

Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

— Avfall av halm 

 Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

— Avfall av halm 

 B3080  B3080 

B3090 – B4030    

GB040 – GN030    

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1050 

   

Blanding av B1010 og 

B1070 

   

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B1010  Blanding av B1010 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 
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a b c d 

Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   

 Blanding av B3020  Blanding av B3020 

 Blanding av B3030  Blanding av B3030 

 Blanding av B3040  Blanding av B3040 

 Blanding av B3050  Blanding av B3050» 

47)  Følgende post for De forente arabiske emirater tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«De forente arabiske emirater 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

48)  Posten for Vietnam skal lyde: 

«Vietnam 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Tantalskrap 

— Koboltskrap 

— Vismutskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

 Fra B1010 

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Wolframskrap 

— Molybdenskrap 

— Magnesiumskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Titanskrap 

— Manganskrap 

— Kromskrap 

 

Fra B1020 

— Berylliumskrap 

— Kadmiumskrap 

 Fra B1020 

— Antimonskrap 
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a b c d 

— Selenavfall 

— Tellurskrap 

 — Blyskrap (unntatt 

blybatterier) 

 

B1030 – B1190    

  B1200  

B1210 – B2010    

  B2020  

B2030    

Fra B2040 

Avfall av gipsplater som 

stammer fra riving av 

bygninger 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

— Svovel i fast form 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-

verdi lavere enn 9) 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-niob 

 fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røyk-

gass 

 

B2060 – B2130    

Fra B3010 

Alt annet avfall 

 Fra B3010 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

— Polyetylentereftalat 

— Polykarbonater 

 

  B3020  

B3030 – B4030    

GB040    
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a b c d 

  GC010  

GC020    

  GC030  

GC050 – GN030    

Blandet avfall    

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

49)  Følgende post for Zambia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Zambia 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 57/2013 

av 23. januar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse  

typer avfall til stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 37 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 

av 29. november 2007 om eksport for gjenvinning av 

visse typer avfall oppført i vedlegg III eller IIIA til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006, til visse stater som ikke omfattes av 

OECD-vedtaket om kontroll av grensekryssende 

transport av avfall(2), ble endret ved forordning (EU)  

nr. 674/2012(3). 

2) I henhold til artikkel 37 nr. 1 og 2 forordning (EF)  

nr. 1013/2006 tok Kommisjonen hensyn til Malaysias 

svar på dens skriftlige anmodning. Malaysia fastslo 

deretter skriftlig at opplysningene i sitt svar med hensyn 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2013, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6. 

(3) EUT L 196 av 24.7.2012, s. 12. 

til underpost B1100 — hardsink (varmgalvanisering) og 

postene B3010 og GH013 ikke gjenspeilte eksisterende 

lovgivning og framgangsmåter, som ikke forbød import 

av disse avfallstypene. Staten anmodet derfor om at 

framgangsmåten for underpost B1100 — hardsink 

(varmgalvanisering) måtte endres fra alternativ (a) til 

alternativ (c) og post B3010 og GH013 fra alternativ (a) 

til alternativ (d). 

3) For å rette opp denne feilen og med tanke på 

konsekvensene for markedsdeltakerne bør vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1418/2007 endres –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/50 

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

Utferdiget i Brussel, 23. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 gjøres følgende endringer: 

1.  Følgende post for Malaysia: 

«B1020-B1100»    

skal lyde: 

«B1020-B1100, unntatt for 

hardsink (varmgalvanisering) 

fra B1100 

Fra B1100: 

– Hardsink (varm-

galvanisering)» 

  

2.  Følgende post for Malaysia: 

«B3010»    

skal lyde: 

   «B3010» 

3.  Følgende post for Malaysia: 

«GG030-GH013»    

skal lyde: 

«GG030-GG040    

   GH013» 
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