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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 669/2014 

av 18. juni 2014 

om godkjenning av kalsium-D-pantotenat og D-pantenol som tilsetningsstoffer i  

fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

ordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

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

2) Kalsium-D-pantotenat og D-pantenol ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter, som del av gruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer 

med tilsvarende virkning». Disse tilsetningsstoffene ble deretter innført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i 

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

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

om ny vurdering av kalsium-D-pantotenat og D-pantenol som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter og, i samsvar 

med artikkel 7 i nevnte forordning, om endring av vilkårene for godkjenning med hensyn til bruken av stoffene i 

drikkevann. Søkerne anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige 

tilsetningsstoffer». Søknadene var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

11. oktober 2011(3) med at kalsium-D-pantotenat og D-pantenol under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at kalsium-D-

pantotenat og D-pantenol betraktes som effektive kilder til pantotensyre, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer 

for brukerne forutsatt at det treffes hensiktsmessige vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene 

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

5) Vurderingen av kalsium-D-pantotenat og D-pantenol viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse stoffene bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) Ettersom det ikke foreligger sikkerhetsgrunner som tilsier at endringene av godkjenningsvilkårene må få anvendelse 

umiddelbart, bør det tillates en overgangsperiode for å avvikle eksisterende lagre av tilsetningsstoffene samt premikser 

og fôrblandinger som inneholder dem, 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 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 19.6.2014, s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 21.10.2003, s. 29. 

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

(3) EFSA Journal 2011; 9(11):2409 og EFSA Journal 2011; 9(11):2410. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på de 

vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Stoffene angitt i vedlegget og fôrvarer som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 9. januar 2015 i samsvar med 

de reglene som gjaldt før 9. juli 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er tømt. 

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, 18. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons

-nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % eller 

mg/l vann 

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

3a841 — Kalsium-D-
pantotenat 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Kalsium-D-pantotenat 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Kalsium-D-pantotenat 

Ca[C9H16NO5]2 

CAS-nr.: 137-08-6 

Kalsium-D-pantotenat, fast form, 
framstilt ved kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: 

1.  Minst 98 % (i tørrstoff) 

2.  Høyst 0,5 % 3-aminopropionsyre. 

Analysemetode(1): 

— Til bestemmelse av kalsium-D-
pantotenat i tilsetningsstoffet: 
potensiometrisk titrering med 
perklorsyre og identifikasjon ved 
spesifikk optisk dreining (mono-
grafi 0470 i Den europeiske 
farmakopé). 

— Til bestemmelse av kalsium-D-
pantotenat i premikser og fôr-
varer: Høytrykksvæskekromato-
grafi med omvendt fase koplet til 
en masseselektiv detektor med 
en enkelt kvadrupol (RP-HPLC-
MS). 

Alle 
dyrearter. 

— — — 1.  Kan også brukes i 
drikkevann. 

2.  Angi vilkår for lagring 
og stabilitet i bruks-
anvisningen for til-
setningsstoffet og 
premiksen. 

3.  Sikkerhetstiltak: Bruk 
åndedrettsvern, 
vernebriller og hansker 
ved håndtering. 

19. juni 2024 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons

-nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % eller 

mg/l vann 

3a842 — D-pantenol Tilsetningsstoffets sammensetning: 

D-pantenol 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

D-pantenol 

C9H19NO4 

CAS-nr.: 81-13-0 

D-pantenol, flytende form, framstilt 
ved kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: 

1.  Minst 98 % på tørrstoffbasis 
(vann < 1 %) 

2.  Høyst 0,5 % 3-aminopropanol. 

Analysemetode(1): 

— Til bestemmelse av D-pantenol i 
tilsetningsstoffet: titrering med 
perklorsyre og kaliumhydrogen-
ftalat og identifikasjon ved 
spesifikk optisk dreining og 
infrarød spektroskopi (monografi 
0761 i Den europeiske 
farmakopé). 

— Til bestemmelse av D-pantenol i 
vann: høytrykksvæskekroma-
tografi med omvendt fase koplet 
til UV-detektor (RP-HPLC-UV) 

Alle dyrearter — —  1.  Skal bare brukes i 
drikkevann. 

2.  I bruksanvisningen for 
tilsetningsstoffet angis 
lagringsvilkår. 

3.  Sikkerhetstiltak: Bruk 
åndedrettsvern, 
vernebriller og hansker 
ved håndtering. 

19. juni 2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 754/2014 

av 11. juli 2014 

om avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus  

pentosaceus (NCIMB 30044) som tilsetningsstoffer 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 framgangsmåtene for å gi eller avslå slik godkjenning. Ved artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige bestemmelser om vurdering av 

produkter som brukes i Unionen som tilsetningsstoffer i ensilasje fra det tidspunkt nevnte forordning fikk anvendelse. 

2) I samsvar med artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble preparater av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 

30068), Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), tidligere Pediococcus lactis (NCIMB 30044), innført i registeret 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilsetningsstoffer i ensilasje for alle dyrearter. 

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

inngitt søknader om godkjenning av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 

30044) som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter, med anmodning om at de klassifiseres i kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og i funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje». Søknadene var ledsaget av de 

opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 6. mars 2014(2) 

med at Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) er resistente mot 

tetrasyklin, som er et antibiotikum som brukes i human- og veterinærmedisin. 

5) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene er det ikke mulig å utelukke risikoen for at Pediococcus pentosaceus 

(NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) kan spre resistens mot dette antibiotikumet til andre 

mikroorganismer. Følgelig er det ikke fastslått at Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosa-

ceus (NCIMB 30044) ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet ved bruk som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer under de foreslåtte vilkårene. 

6) Vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er derfor ikke oppfylt. Godkjenning av 

Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer bør derfor avslås. 

7) Ettersom videre bruk av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) and Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer kan medføre en risiko for menneskers og dyrs helse, bør disse tilsetningsstoffene snarest 

mulig trekkes tilbake fra markedet. Av praktiske årsaker er det imidlertid nødvendig å gi de berørte parter en periode der 

eksisterende lagre av ensilasje framstilt med disse tilsetningsstoffene kan brukes opp. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 12.7.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 1. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(3):3609 og EFSA Journal 2014; 12(3):3610. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning 

Godkjenning av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som tilsetningsstoffer 

i fôrvarer avslås. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1.  Eksisterende lagre av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) og 

premikser som inneholder dem, skal trekkes tilbake fra markedet snarest mulig og senest 30. september 2014. 

2.  Ensilasje framstilt før 1. august 2014 med Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus 

(NCIMB 30044) eller med premikser som inneholder dem, kan brukes til lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 18. mars 2014 

om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av populasjoner 

av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF 

[meddelt under nummer K(2014) 1681] 

(2014/150/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 

om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 13a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 66/402/EØF fastsettes særlige krav til produk-

sjon og markedsføring av såkorn. Disse bestemmelsene 

hindrer markedsføring av såkorn som ikke tilhører en 

sort. 

2) Ny forskning i Unionen på planteformeringsmateriale 

som ikke er i samsvar med sortsdefinisjonen med 

hensyn til ensartethet, viser imidlertid at det kan være 

fordeler ved å bruke dette forskjelligartede materialet, 

særlig innenfor økologisk produksjon eller i landbruk 

med få innsatsfaktorer, for eksempel for å redusere 

spredning av sykdommer. 

3) For å gjøre det mulig å markedsføre såkorn fra disse 

populasjonene er det nødvendig å endre artikkel 2 nr. 1 

bokstav E, F og G i direktiv 66/402/EØF ved å tilføye 

muligheten til å markedsføre såkorn som ikke oppfyller 

kravene til sortsegenskaper. For å vedta en slik endring 

av direktiv 66/402/EØF er det nødvendig å innhente 

opplysninger om markedsføring av såkorn fra popula-

sjoner. Særlig bør det stadfestes om identifisering av 

populasjoner av bestemte arter kan sikres med garantier 

som tilsvarer dem som gis som følge av kravene til 

sortsegenskaper, basert på opplysninger om deres fored-

lings- og produksjonsmetoder. Videre bør det som en 

del av dette forsøket vurderes om identiteten til såkorn 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 20.3.2014, s. 29, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 255/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg  

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

europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 3. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

som markedsføres som tilhørende disse populasjonene 

samt opplysningene til brukerne, kan sikres med 

garantier som tilsvarer dem som gis som følge av 

artikkel 3 nr. 1 og artikkel 10, basert på krav til sporbar-

het og identifisering av produksjonssteder. 

4) På grunn av populasjonenes egenskaper kan klassifise-

ring av såkorn fra populasjoner medføre en uforholds-

messig stor byrde for myndigheter og næringsdrivende. 

Det er derfor hensiktsmessig å innhente opplysninger 

om muligheten til å fastsette et system for kontroll av 

produksjon og markedsføring av såkorn fra popula-

sjoner som ikke krever klassifisering. 

5) På bakgrunn av deres betydning for kornsektoren og 

tilgjengelige forskningsresultater bør de artene som skal 

inngå i forsøket være hvete, bygg, havre og mais. 

6) For å avklare populasjonenes egenskaper sammenlignet 

med sorter må det fastsettes et krav om antallet sorter 

som inngår i krysningene for å foredle en populasjon. 

7) Ansvarlige offentlige organer bør overvåke forsøket ved 

offentlige kontroller av produksjon og markedsføring av 

såkorn fra populasjoner og mengden av disse, av per-

sonene som vedlikeholder populasjonene og av popula-

sjonenes yteevne i bestemte områder. 

8) Det bør fastsettes vilkår for inngivelse av søknader samt 

godkjenning av en populasjon i henhold til denne be-

slutning, for framlegging av referanseprøve, for 

navnsetting av populasjonen og for registrering av 

personer som produserer og markedsfører disse popula-

sjonene. Det er viktig å vurdere disse vilkårene for å 

sikre identitet og sporbarhet under produksjon og 

markedsføring av slike populasjoner, for å sikre 

effektive kontroller utført av ansvarlige offentlige 

organer og for å unngå at det skapes et marked parallelt 

med det som er etablert i henhold til direktiv 

66/402/EØF.  

2022/EØS/49/03 
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9) Det bør videre fastsettes særlige krav til produksjon og 

markedsføring, for å sikre at såkorn fra disse 

populasjonene oppfyller samme krav i alle deltakende 

medlemsstater. Kravene bør baseres på vilkårene fastsatt 

i denne beslutning. For å sikre såkornets helsetilstand og 

kvalitet bør disse kravene tilsvare de kravene som er 

fastsatt for sertifisert såkorn i direktiv 66/402/EØF, for å 

sikre et sammenlignbart kvalitetsnivå. 

10) Ettersom tiltaket fastsatt i denne beslutning er av 

forsøksmessig art, bør det fastsettes en største mengde 

populasjoner som kan markedsføres, på bakgrunn av 

behovet for å undersøke ulike typer populasjoner ved 

hjelp av eksisterende anlegg. Mengden bør være til-

strekkelig til å sikre pålitelige og representative 

forsøksresultater. Den bør imidlertid ikke overskride en 

viss grense, for å forebygge utviklingen av et marked 

for såkorn parallelt med det som er etablert i henhold til 

direktiv 66/402/EØF. 

11) For å sikre innsyn og for å sikre brukerne av disse 

populasjonene et grunnlag for å foreta velbegrunnede 

valg, samt for å forebygge bedrageri, bør det under 

forsøket vedtas særlige merkingsvilkår for markedsfø-

ring av såkorn fra disse populasjonene. På grunn av 

populasjonenes særlige egenskaper bør vilkårene fravike 

fra bestemmelsene i vedlegg V i direktiv 66/402/EØF. 

Det bør undersøkes om brukeren av materialet sikres 

tilstrekkelige og hensiktsmessige opplysninger gjennom 

kravene om at navnet på populasjonen klart viser at det 

er en populasjon og at produksjonsområdet er angitt på 

etiketten. 

12) For å fastsette den økonomiske, agronomiske og miljø-

messige verdien av de forbedrede alternativene til 

ovennevnte bestemmelser i direktiv 66/402/EØF er det 

viktig å sikre en omfattende vurdering av flere sider av 

og resultater fra forsøket. Derfor bør medlemsstatene 

registrere relevante opplysninger, det vil si hvilke arter 

og navn som brukes på populasjonene i forsøket, type 

populasjoner, metoder og kostnader ved godkjenning av 

populasjoner, forsøksresultater, yteevne, størrelsen på 

berørte næringsdrivende samt type brukere og deres 

erfaring. 

13) For at medlemsstatene skal kunne kontrollere at den 

største mengden såkorn fra populasjoner ikke oversti-

ges, bør næringsdrivende som har til hensikt å produsere 

slike populasjoner, underrette de berørte medlemssta-

tene om mengdene de har til hensikt å framstille. 

14) For at næringsdrivende skal kunne produsere og 

markedsføre en tilstrekkelig mengde såkorn, og for at 

vedkommende myndigheter skal kunne undersøke det 

berørte materialet og innhente tilstrekkelige og sammen-

lignbare opplysninger til utarbeidingen av rapporten, bør 

forsøket gjennomføres over en periode på minst tre 

markedsføringssesonger. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for frø og formeringsma-

teriale innen jordbruk, hagebruk og skogbruk — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Et tidsbegrenset forsøk gjennomføres på unionsplan med 

det formål å vurdere om produksjonen i markedsføringsøyemed 

og markedsføring, på visse vilkår, av såkorn fra populasjoner 

nevnt i artikkel 2, og som tilhører artene Avena spp., Hordeum 

spp., Triticum spp. og Zea mays L., kan være et bedre alternativ 

enn å utelukke markedsføring av såkorn som ikke oppfyller 

kravene i artikkel 2 nr. 1 bokstav E, F og G i direktiv 

66/402/EØF om sortsegenskaper hos såkorn av visse arter, og 

kravene i artikkel 3 nr. 1 om at såkorn bare kan bringes i 

omsetning under en offisiell klassifisering som «sertifisert 

såkorn», «sertifisert såkorn av første generasjon» eller 

«sertifisert såkorn av andre generasjon». 

2.  Følgende skal vurderes: 

a)  Om identifisering av populasjoner av artene kan gjøres på 

grunnlag av opplysninger om foredlings- og produksjons-

metoder, sortene som brukes ved krysning og de viktigste 

egenskapene hos populasjonen. 

b)  Om identifisering av såkorn fra populasjonene som mar-

kedsføres kan baseres på sporbarhetskrav og identifisering 

av produksjonsområdet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne beslutning skal dekke plantegrupper som oppfyller 

følgende krav: 

a)  De er et resultat av en bestemt kombinasjon av genotyper.  
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b)  De betraktes som enheter ved deres egnethet til å holde seg 

uforandret ved oppformering når de er etablert i et gitt 

produksjonsområde med særlige agroklimatiske forhold. 

c)  De dannes ved hjelp av en av følgende teknikker: 

i) Kryssing av fem eller flere sorter i alle kombinasjoner 

etterfulgt av samling av avkommet og utsettelse av 

stammen for naturlig utvelgelse i påfølgende genera-

sjoner. 

ii) Felles dyrking av minst fem sorter av en overveiende 

kryssbefruktet art, samling av avkommet, gjentatt 

nysåing og utsettelse av stammen for naturlig utvel-

gelse inntil det ikke lenger finnes flere planter av de 

opprinnelige sortene. 

iii) Krysning innenfor sortene ved hjelp av krysningsproto-

koller som avviker fra protokollene i punkt i) eller ii), 

for å produsere en like forskjelligartet populasjon som 

ikke inneholder sorter. 

Disse plantegruppene er heretter kalt «populasjoner». 

Artikkel 3 

Medlemsstatenes deltaking 

1.  Enhver medlemsstat kan delta i forsøket. Deltakingen kan 

starte senest i januar 2017. 

2.  Medlemsstater som bestemmer seg for å delta i forsøket 

(heretter kalt «deltakende medlemsstater»), skal underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om sin deltaking, 

angi hvilke arter og områder som omfattes av forsøket og 

hvilke tiltak som er iverksatt i henhold til denne beslutning. 

3.  Deltakende medlemsstater kan trekke seg fra forsøket når 

som helst ved å underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 4 

Fritak for forpliktelser 

Deltakende medlemsstater er fritatt for forpliktelsene fastsatt i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav E, F og G, artikkel 3 nr. 1 og artikkel 10 

i direktiv 66/402/EØF med hensyn til produksjon i markedsfø-

ringsøyemed og markedsføring av populasjoner. 

Artikkel 5 

Identifisering av populasjoner 

En populasjon skal kunne identifiseres på grunnlag av følgende 

elementer: 

a)  Sortene som er brukt i krysningen for å skape populasjonen. 

b)  Foredlingsprogrammet som definert i de respektive proto-

kollene. 

c)  Produksjonsområde. 

d)  Graden av heterogenitet, særlig hos selvbestøvende arter. 

e)  Dens egenskaper som nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav f). 

Artikkel 6 

Vilkår for produksjon og markedsføring av såkorn fra 

populasjonene 

I dette forsøket skal medlemsstatene sikre at såkorn fra popula-

sjonen kan produseres i markedsføringsøyemed, og markeds-

føres, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Såkornet tilhører en godkjent populasjon. 

b)  Såkornet er i samsvar med artikkel 9. 

c)  Populasjonens navn er i samsvar med artikkel 8. 

d)  Populasjonen er foredlet og såkornet er produsert av 

personer som er registrert i henhold til artikkel 10. 

Artikkel 7 

Godkjenning av populasjoner 

1.  Medlemsstatene skal godkjenne populasjoner i samsvar 

med nr. 2, 3 og 4.  
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2.  En søknad om godkjenning skal inngis til frøklassifise-

ringsmyndigheten. Søknaden skal inneholde: 

a)  Søkerens navn og adresse. 

b)  Populasjonens art og navn. 

c)  En beskrivelse av metoden som er brukt til å danne 

populasjonen, med henvisning til artikkel 2 bokstav c) i), ii) 

eller iii) der det er relevant. 

d)  Foredlingsprogrammets mål. 

e)  Foredlings- og produksjonsmetode: foredlingsplan som 

definert i de respektive protokollene, sorter brukt til å 

foredle og produsere populasjonen samt den berørte næ-

ringsdrivendes eget program for produksjonskontroll. 

f)  En beskrivelse av populasjonens egenskaper: 

i) Dokumentasjon av de egenskapene som søkeren anser 

som viktige når det gjelder utbytte, kvalitet, yteevne, 

egnethet for systemer med få innsatsfaktorer, 

motstandskraft mot sykdommer, stabilt utbytte, smak 

eller farge. 

ii) Forsøksresultater som gjelder egenskapene omtalt i 

punkt i). 

g)  Produksjonsområde. 

h)  En erklæring fra søkeren om at elementene nevnt i artikkel 

5 nr. 1 er korrekte. 

i)  En representativ prøve av populasjonen. 

j)  Navn og adresse til den personen som er ansvarlig for 

foredling, produksjon og vedlikehold. 

3.  Frøklassifiseringsmyndigheten skal kontrollere 

a)   at søknaden er i samsvar med nr. 2, og 

b)  at populasjonen er i samsvar med kravene til identifisering 

fastsatt i artikkel 5. 

Samsvar med kravene til identifisering i artikkel 5 skal fastslås 

på grunnlag av innsendt dokumentasjon og inspeksjoner på 

stedene der populasjonen produseres. 

4.  Godkjenningen av en populasjon og av elementene fast-

satt i nr. 2 skal underrettes de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen. 

Artikkel 8 

Populasjonsnavn 

1.  Populasjoner skal ha et navn. Reglene for sortsnavn 

fastsatt i artikkel 9 nr. 6 i rådsdirektiv 2002/53/EF(1) får 

tilsvarende anvendelse for populasjonsnavn. 

2.  Ordet «populasjon» tilføyes på slutten av hvert navn. 

Artikkel 9 

Krav til avlingen, såkornet og vekten av partier og prøver 

1.  Nr. 1 og 6 i vedlegg I til direktiv 66/402/EØF får 

anvendelse. 

2.  Under produksjon og markedsføring av såkorn fra 

populasjoner skal såkornene være i samsvar med nr. 2 og 3 i 

vedlegg II til direktiv 66/402/EØF for sertifisert såkorn av 

andre generasjon for populasjoner av Avena nuda L., Avena 

sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare  

L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. og Triticum spelta 

L. og for sertifisert såkorn for populasjoner av Zea mays L. 

3.  Under produksjon og markedsføring av såkorn fra 

populasjoner skal vekten av partier og prøver være i samsvar 

med vedlegg III til direktiv 66/402/EØF, og når det gjelder Zea 

mays L., med bestemmelsene i nevnte vedlegg om sertifisert 

såkorn av den arten. 

Artikkel 10 

Registrering av foredlere, produsenter og personer som er 

ansvarlige for vedlikehold av populasjoner 

1.  Hver medlemsstat skal registrere de personene som for-

edler populasjoner eller produserer eller vedlikeholder såkorn 

fra populasjoner på sitt territorium i et register, dersom de 

oppfyller kravene i nr. 2.  

  

(1) Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste 

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



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/11 

 

2.  Foredlere, produsenter og personer som er ansvarlige for 

vedlikehold av populasjoner, skal inngi en søknad til frø-

klassifiseringsmyndigheten om oppføring i registeret. Søknaden 

skal inneholde følgende: 

a)  Navn, adresse og kontaktopplysninger. 

b)  Navnet på den berørte populasjonen. 

3.  Registeret skal inneholde følgende: 

a)  Navn, adresse og kontaktopplysninger som fastsatt i nr. 2 

bokstav a). 

b)  Navnet på populasjonen omtalt i nr. 2 bokstav b) som skal 

produseres eller vedlikeholdes. 

Artikkel 11 

Merking 

Pakninger eller beholdere med såkorn skal ha en etikett som er 

påført av produsenten. Etiketten skal inneholde de opplysnin-

gene som er fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 12 

Kvantitative restriksjoner 

1.  Mengden markedsført såkorn fra den godkjente popula-

sjonen av hver art skal for hver deltakende medlemsstat per år 

ikke overstige 0,1 % av de såkorn av samme art som produseres 

det samme året i den deltakende medlemsstaten. 

2.  Hver produsent skal oppgi til frøklassifiseringsmyndighe-

ten hvor stor mengde av hver populasjon vedkommende 

planlegger å produsere hvert år. 

3.  En deltakende medlemsstat kan forby markedsføring av 

såkorn fra en populasjon, dersom den av hensyn til formålet 

med forsøket anser at det ikke er hensiktsmessig at ytterligere 

mengder av såkorn fra den berørte populasjonen bringes i 

omsetning. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette den 

berørte produsenten eller de berørte produsentene. 

Artikkel 13 

Sporbarhet 

1.  Enhver person som markedsfører såkorn fra populasjoner, 

skal sikre såkornenes sporbarhet. 

2.  Personer som markedsfører såkorn fra populasjoner, skal 

oppbevare opplysninger som gjør det mulig å identifisere 

personene som har levert dem såkorn fra populasjoner, og som 

de har levert såkorn fra populasjoner til. 

3.  Opplysningene skal stilles til rådighet for frøklassifise-

ringsmyndigheten. 

Artikkel 14 

Offentlige kontroller 

Frøklassifiseringsmyndigheten i de deltakende medlemsstatene 

skal foreta offentlig kontroll av produksjonen og markedsfø-

ringen av såkorn fra populasjoner. Offentlige kontroller skal 

omfatte minst: 

a)  Feltinspeksjon, prøvetaking og kontroller av populasjoner 

som fastsatt i nr. 1 i vedlegg II. 

b)  Tilsyn med organiseringen av sammenlignende feltforsøk 

for dette formål som fastsatt i nr. 2 i vedlegg II. 

c)  Produserte mengder og markedsførte mengder. 

d)  Overholdelse av kravene når det gjelder produsenten og 

enhver person som markedsfører såkorn i henhold til denne 

beslutning. 

Kontrollen nevnt i bokstav d) skal finne sted minst én gang i 

året. Den skal omfatte kontroll av lokalene til berørte personer 

og feltene som brukes til produksjon av populasjonene. 

Artikkel 15 

Vedlikehold av populasjoner 

1.  Den ansvarlige for vedlikeholdet av populasjonen skal 

vedlikeholde populasjonen så lenge dette forsøket varer. 

Vedlikeholdet skal være i samsvar med gjeldende regler for de 

berørte artene. 

2.  Den personen som er ansvarlig for vedlikeholdet av 

populasjonen, skal føre et register over vedlikeholdet av 

populasjonen og til enhver tid kunne stille dette til rådighet for 

inspeksjon av ansvarlig offentlig organ.  
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3.  Ansvarlig offentlig organ skal kontrollere hvordan 

populasjonene er vedlikeholdt, og kan for dette formål ta prøver 

av såkorn fra de berørte populasjonene. 

Artikkel 16 

Produsentenes meldeplikt 

Produsentene skal årlig melde til frøklassifiseringsmyndigheten 

de opplysningene som er fastsatt i bokstav a), b), c), f), g), h) og 

i) i vedlegg III. 

Artikkel 17 

Registrering av opplysninger 

Deltakende medlemsstater skal registrere opplysningene om 

produksjon og markedsføring av populasjoner som angitt i 

vedlegg III. De skal på anmodning bistå hverandre med å 

registrere disse opplysningene. 

Artikkel 18 

Rapporteringskrav 

1.  Deltakende medlemsstater skal årlig innen 31. mars på-

følgende år framlegge for Kommisjonen og de andre medlems-

statene en årsrapport som omfatter følgende: 

a)  Opplysninger om typer og antall populasjoner som er god-

kjent per art og som er produsert og markedsført innenfor 

forsøket. 

b)  Hvilke mengder som er produsert og markedsført per 

populasjon og per art, og eventuelt den medlemsstaten 

såkornene var bestemt til. 

Deltakende medlemsstater kan beslutte å la rapporten omfatte 

også andre relevante opplysninger. 

2.  Deltakende medlemsstater skal innen 31. mars 2018 

framlegge en rapport med opplysningene nevnt i vedlegg III for 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Rapporten skal 

omfatte en vurdering av vilkårene for forsøket og om det er 

interesse for å forlenge forsøkets varighet, i så fall med 

henvisning til hver art. Rapporten kan omfatte også andre 

opplysninger som de anser som relevante for forsøkets formål. 

3.  Dersom en medlemsstat avslutter sin deltaking før  

31. desember 2017, skal den framlegge sin rapport innen  

31. mars året etter deltakingen ble avsluttet. 

Artikkel 19 

Tidsrom 

Forsøket starter 1. mars 2014 og avsluttes 31. desember 2018. 

Artikkel 20 

Mottakere 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG I 

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ ETIKETTEN FASTSATT I ARTIKKEL 11 

Etiketten på pakninger eller beholdere med såkorn skal inneholde: 

1) Teksten «Tidsbegrenset forsøk i henhold til EU-regler og -standarder». 

2) Frøklassifiseringsmyndigheten og medlemsstaten, eller deres forkortelser. 

3) Navn og adresse til produsenten som er ansvarlig for å påføre etikettene, eller vedkommendes registreringskode. 

4) Produksjonsområde. 

5) Partiets referansenummer. 

6) Måned og år for forsegling uttrykt på følgende måte: «forseglet ...» (måned og år) eller måned og år for siste 

offentlige prøvetaking for kontroll uttrykt på følgende måte: «prøve tatt … (måned og år)». 

7) Art, angitt minst med sitt botaniske navn med latinske bokstaver, kan angis i forkortet form og uten opphavsper-

sonenes navn. 

8) Populasjonsnavn. 

9) Produksjonsmedlemsstat, dersom en annen enn den angitt i nr. 2. 

10) Angitt netto- eller bruttovekt eller angitt antall såkorn. 

11) Ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre tilsetningsstoffer i fast 

form, tilsetningsstoffets art og også det tilnærmede forholdet mellom vekten av rene såkorn og den samlede 

vekten. 

12) Dersom minst spireevnen er testet på nytt, angis spireevnen på etiketten. Opplysningene kan gis på et 

klistremerke som festes på etiketten. 

 _____   
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VEDLEGG II 

PRØVETAKING OG KONTROLLER NEVNT I ARTIKKEL 14 

Følgende prøvetaking og kontroller skal foretas: 

1)  Som en del av forsøket skal offentlige såkornkontrollører hvert år kontrollere produksjonsfelt og ta stikkprøver av 

såkorn av minst 5 % av alle partier av såkorn fra populasjoner og produksjonsfelt. 

 Hvert produksjonsfelt skal underkastes offentlig kontroll minst to ganger i løpet av det tidsbegrensede forsøket. 

 Disse prøvene skal brukes for å kontrollere overholdelse av artikkel 5 med hensyn til identitet, og av artikkel 9 med 

hensyn til såkornets kvalitet. 

2)  Sammenlignende feltforsøk skal utføres på hver av de godkjente populasjonene som er markedsført i forsøket. 

 Feltforsøkene skal utføres av vedkommende myndigheter, forskningsinstitusjoner eller av foredlere eller produsen-

ter. Dersom forsøkene utføres av foredlere eller produsenter, skal medlemsstatene overvåke forsøkene. 

 ______  

VEDLEGG III 

OPPLYSNINGER SOM SKAL REGISTRERES SOM ANGITT I ARTIKKEL 17 

Opplysninger som skal registreres: 

a)  Sortsnavn og populasjonsnavn for hver godkjent populasjon i forsøket. 

b)  Type populasjon omhandlet i artikkel 2 bokstav c). 

c)  Hvilke mengder som er produsert og markedsført per populasjon og art samt den medlemsstaten såkornene var 

bestemt til. 

d)  Regler for medlemsstatenes godkjenning av populasjoner og relaterte kostnader for søkeren. 

e)  Beskrivelse og resultater av undersøkelser foretatt i samsvar med nr. 1 i vedlegg II . 

f)  Resultat av sammenlignende feltforsøk nevnt i nr. 2 i vedlegg II . 

g)  Størrelsen på deltakende foredlere og produsenter: svært små bedrifter, små bedrifter mellomstore bedrifter eller 

store foretak. 

h)  Brukernes vurdering av populasjonene med hensyn til egenskaper i henhold til artikkel 7 nr. 2 bokstav f). 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/63/EU 

av 22. september 2010 

om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål(*) 

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 Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 24. november 1986 vedtok Rådet direktiv 

86/609/EØF(3) for å fjerne forskjeller mellom 

medlemsstatenes lover og forskrifter om vern av 

forsøksdyr og av dyr til andre vitenskapelige formål. 

Etter at det nevnte direktivet ble vedtatt, er det kommet 

fram ytterligere forskjeller mellom medlemsstatene. 

Visse medlemsstater har vedtatt nasjonale gjennomfø-

ringstiltak som sikrer et høyt nivå for vern av dyr som 

brukes til vitenskapelige formål, mens andre stater bare 

anvender minstekravene fastsatt i direktiv 86/609/EØF. 

Disse forskjellene kan komme til å utgjøre hindre for 

handel med produkter og stoffer som innebærer forsøk 

på dyr når de utvikles. Derfor bør det i dette direktivet 

fastsettes mer detaljerte regler for å redusere disse 

forskjellene ved en tilnærming av de reglene som får 

anvendelse på dette området, og for å sikre at det indre 

markedet fungerer på en tilfredsstillende måte. 

2) Dyrevelferd er en av Unionens verdier som er nedfelt i 

artikkel 13 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV). 

3) Den 23. mars 1998 vedtok Rådet beslutning 

1999/575/EF om tilslutning til Den europeiske 

konvensjon om vern av virveldyr som brukes til forsøk 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 20.10.2010,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av  

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

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 4. 

(1) EUT C 277 av 17.11.2009, s. 51. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. mai 2009 (EUT C 212 E av 

5.8.2010, s. 170), Rådets holdning av 13. september 2010 (ennå 

ikke offentliggjort i Den europeiske unions tidende) og 

Europaparlamentets holdning av 8. september 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

(3) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 

og andre vitenskapelige formål(4). Ved å slutte seg til 

den nevnte konvensjonen erkjente Fellesskapet 

betydningen på internasjonalt plan av vern av og velferd 

for dyr som brukes til vitenskapelige formål. 

4) Europaparlamentet har i sin resolusjon av  

5. desember 2002 om direktiv 86/609/EØF oppfordret 

Kommisjonen til å komme med et forslag om revisjon 

av det nevnte direktivet med strengere og tydeligere 

tiltak på området dyreforsøk. 

5) Den 15. juni 2006 vedtok det fjerde flersidige samrådet 

av partene i Den europeiske konvensjon om vern av 

virveldyr som brukes til forsøk og andre vitenskapelige 

formål, et revidert tillegg A til den nevnte 

konvensjonen, der det fastsettes retningslinjer for 

oppstalling og stell av forsøksdyr. Disse retningslinjene 

ble innarbeidet i kommisjonsrekommandasjon 

2007/526/EF av 18. juni 2007 om retningslinjer for 

oppstalling og stell av dyr som benyttes til forsøk og 

andre vitenskapelige formål(5). 

6) Ny vitenskapelig kunnskap er blitt tilgjengelig når det 

gjelder faktorer som påvirker dyrevelferd og dyrs evne 

til å føle og uttrykke smerte, lidelse og frykt og få varige 

men. Det er derfor nødvendig å bedre velferden for dyr i 

vitenskapelige forsøk ved å heve minstestandardene for 

dyrevern på linje med den nyeste vitenskapelige 

utviklingen. 

7) Holdninger overfor dyr avhenger også av nasjonale 

oppfatninger, og i enkelte medlemsstater er det et krav 

om å opprettholde mer omfattende regler for dyrevelferd 

enn de reglene som er avtalt på unionsplan. I dyrenes 

interesse, og forutsatt at det ikke påvirker det indre 

markedets virkemåte, er det hensiktsmessig å gi 

medlemsstatene en viss fleksibilitet når det gjelder å 

beholde nasjonale regler rettet mot et mer utvidet vern 

av dyr i den grad disse reglene er forenlige med TEUV.  

  

(4) EFT L 222 av 24.8.1999, s. 29. 

(5) EUT L 197 av 30.7.2007, s. 1. 

2022/EØS/49/04 
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8) I tillegg til virveldyr, herunder rundmunner, bør også 

blekkspruter omfattes av dette direktivets virkeområde, 

ettersom det foreligger vitenskapelig dokumentasjon av 

deres evne til å oppleve smerte, lidelse og frykt og få 

varige men. 

9) Dette direktivet bør også omfatte fostre av pattedyr, 

ettersom det foreligger vitenskapelig dokumentasjon 

som viser at disse i den siste tredelen av deres 

utviklingsperiode har økt risiko for å oppleve smerte, 

lidelse og frykt, noe som også kan påvirke deres videre 

utvikling på en negativ måte. Vitenskapelig dokumenta-

sjon viser også at forsøk som blir utført på embryoer og 

fostre på et tidligere utviklingstrinn, kan føre til smerte, 

lidelse, frykt eller varige men, dersom disse 

utviklingsformene får leve ut over de første to tredelene 

av deres utvikling. 

10) Selv om det er ønskelig å erstatte bruk av levende dyr i 

forsøk med andre metoder som ikke innebærer bruk av 

levende dyr, er det fortsatt nødvendig å bruke levende 

dyr for å beskytte menneskers og dyrs helse og miljøet. 

Dette direktivet representerer imidlertid et viktig steg i 

retning av å nå det endelige målet om fullt ut å erstatte 

forsøk med levende dyr til vitenskapelige formål og 

undervisningsformål så snart dette er vitenskapelig 

mulig. For dette formålet søker dette direktivet å legge 

forholdene til rette for og fremme alternative metoder. 

Direktivet søker også å sikre et høyt nivå for vern av dyr 

som fremdeles må benyttes i forsøk. Dette direktivet bør 

revideres regelmessig i lys av nye vitenskapelige tiltak 

og dyreverntiltak. 

11) Stell og bruk av levende dyr for vitenskapelige formål er 

styrt av internasjonalt vedtatte prinsipper om erstatning, 

reduksjon og forbedring. For å sikre at den måten dyr 

oppdrettes, stelles og brukes på i forsøk i Unionen er i 

samsvar med det som er fastsatt i andre internasjonale 

og nasjonale standarder som får anvendelse utenfor 

Unionen, bør prinsippene om erstatning, reduksjon og 

forbedring tas i betraktning på en systematisk måte ved 

gjennomføringen av dette direktivet. Når det skal velges 

metoder, bør prinsippene om erstatning, reduksjon og 

forbedring gjennomføres ved en streng prioritering av 

kravet om bruk av alternative metoder. Dersom ingen 

alternativ metode er fastsatt i Unionens regelverk, kan 

antallet dyr som benyttes, reduseres ved heller å benytte 

andre metoder og ved å gjennomføre prøvingsstrategier, 

for eksempel bruk av in vitro-metoder og andre metoder 

som vil kunne redusere og forbedre bruken av dyr. 

12) Dyr har en egenverdi som må respekteres. Det er også 

etiske betenkeligheter i allmennheten generelt med 

hensyn til bruk av dyr i forsøk. Dyr bør derfor alltid 

behandles som sansende vesener, og bruken av dyr i 

forsøk bør reduseres til områder som i siste instans er til 

gagn for menneskers eller dyrs helse eller miljøet. Bruk 

av dyr til vitenskapelige formål eller undervis-

ningsformål bør derfor bare tas i betraktning når det 

ikke finnes noe alternativ som ikke innebærer bruk av 

dyr. Bruk av dyr i vitenskapelige forsøk på andre 

områder som er underlagt Unions myndighetsområde, 

bør forbys. 

13) Valget av metoder og arter som skal brukes, har en 

direkte innvirkning på både antallet dyr som benyttes og 

på deres velferd. Ved valg av metoder bør det derfor 

sikres at den valgte metoden kan gi de mest tilfreds-

stillende resultatene og mest sannsynlig vil forårsake 

minst mulig smerte, lidelse eller frykt. De valgte 

metodene bør bruke det minste antallet dyr som kreves 

for å gi pålitelige resultater, og kreve at det benyttes 

arter med lavest mulig evne til å oppleve smerte, lidelse, 

frykt eller varige men, og som gir best mulig 

ekstrapolering til de artene forsøkene er beregnet på. 

14) De valgte metodene bør i størst mulig grad unngå at 

dyret til slutt dør som følge av alvorlige lidelser det er 

blitt utsatt for i perioden før døden inntreffer. Om mulig 

bør slike metoder erstattes av mer humane endepunkter 

ved hjelp av kliniske tegn som viser at døden er nært 

forestående, og derved tillate at dyret avlives uten 

ytterligere lidelse. 

15) Bruk av uegnede avlivingsmetoder kan føre til betydelig 

smerte, frykt og lidelse for dyret. Kompetansenivået til 

den personen som utfører avlivingen, er av like stor 

betydning. Dyr bør derfor bare avlives av en kompetent 

person ved bruk av en metode som er egnet for den 

enkelte arten. 

16) Det må sikres at bruk av dyr i forsøk ikke utgjør noen 

trussel mot det biologiske mangfoldet. Bruk av 

utryddelsestruede arter i forsøk bør derfor begrenses til 

et strengt minimum. 

17) Med hensyn til vitenskapens nåværende utviklingstrinn 

er det fremdeles nødvendig å bruke ikke-menneskelige 

primater i vitenskapelige forsøk innenfor biomedisinsk 

forskning. På grunn av deres genetiske nærhet til 

mennesker og deres høyt utviklede sosiale ferdigheter 

vil bruk av ikke-menneskelige primater i vitenskapelige 

forsøk reise særlige etiske og praktiske problemer når 

det gjelder å oppfylle primatenes atferdsmessige, 

miljømessige og sosiale behov i et laboratoriemiljø. 

Allmennheten har dessuten alvorlige betenkeligheter når 

det gjelder bruk av ikke-menneskelige primater. Bruk av 

ikke-menneskelige primater bør derfor bare tillates på 

de biomedisinske områdene der nytten for mennesker er 

av avgjørende betydning, og der det ennå ikke finnes 

alternative erstatningsmetoder. Slik bruk bør bare 

tillates innenfor grunnforskning, for å bevare de 
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respektive ikke-menneskelige primatartene eller når 

arbeidet, herunder xenotransplantasjon, utføres i 

tilknytning til potensielle livstruende forhold hos 

mennesker eller i tilknytning til tilfeller som har en 

vesentlig betydning for en persons daglige funk-

sjonsevne, dvs. invalidiserende lidelser. 

18) Bruk av store aper, som er den arten som står mennesket 

nærmest med sine svært avanserte sosiale og atferds-

messige ferdigheter, bør tillates bare for forsknings-

formål rettet mot bevaring av disse artene og der bruken 

er berettiget i forbindelse med livstruende, funksjons-

nedsettende lidelser hos mennesker, og der ingen andre 

arter eller alternative metoder ville være tilstrekkelige til 

å nå målene med forsøket. Medlemsstater som påbero-

per seg et slikt behov, bør oversende Kommisjonen de 

opplysningene som er nødvendige for at den skal kunne 

treffe en beslutning. 

19) Innfanging av ikke-menneskelige primater i deres 

naturlige miljø er svært stressende for dyrene og 

medfører en større risiko for skade og lidelse under 

innfanging og transport. For å gjøre slutt på at dyr 

innfanges i sitt naturlige miljø for oppdrettsformål bør 

bare dyr som er avkom av et dyr oppdrettet i fangen-

skap, eller som kommer fra selvoppholdende kolonier, 

benyttes i forsøk etter en egnet overgangsperiode. I 

denne sammenhengen bør det foretas en forunders-

økelse, og overgangsperioden bør om nødvendig 

fastsettes. Muligheten til å gå over til å innhente ikke-

menneskelige primater utelukkende fra selvoppholdende 

kolonier bør også undersøkes nærmere. 

20) Det er behov for at visse arter av virveldyr som benyttes 

i forsøk, oppdrettes særskilt for dette formålet, slik at 

deres genetiske, biologiske og atferdsmessige bakgrunn 

er godt kjent for de personene som utfører forsøkene. 

Slik kunnskap øker resultatenes vitenskapelige kvalitet 

og pålitelighet og reduserer variasjonen, noe som til 

slutt fører til færre forsøk og mindre bruk av dyr. Av 

hensyn til dyrevelferd og dyrs bevaring bør videre 

forsøk med bruk av dyr innfanget i naturen reduseres til 

tilfeller der formålet med forsøkene ikke kan oppnås 

ved bruk av dyr som er oppdrettet særskilt til bruk i 

forsøk. 

21) Ettersom bakgrunnen til eierløse og viltlevende dyr av 

arter som holdes som husdyr, ikke er kjent, og ettersom 

innfanging og plassering i virksomheter øker nivået av 

frykt hos slike dyr, bør de generelt ikke benyttes i 

forsøk. 

22) For å øke gjennomsiktigheten, legge forholdene til rette 

for prosjektgodkjenning og sørge for verktøyer for å 

overvåke overholdelse av reglene, bør det innføres en 

klassifisering av forsøks belastningsgrad på grunnlag av 

anslåtte nivåer for smerte, lidelse, frykt og varige men 

som påføres dyrene. 

23) Fra et etisk synspunkt bør det være en øvre grense for 

hvor mye smerte, lidelse og frykt som dyr bør utsettes 

for i vitenskapelige forsøk. For å oppnå dette bør det 

være forbudt å utføre forsøk som fører til alvorlig 

smerte, lidelse eller frykt som trolig vil vedvare og ikke 

kan avhjelpes. 

24) Når det skal utarbeides et felles format for 

rapporteringsformål, bør den faktiske belastningsgraden 

av smerte, lidelse, frykt eller varige men som dyret 

utsettes for, tas i betraktning istedenfor den forutsatte 

belastningsgraden på tidspunktet for prosjektevalue-

ringen. 

25) Antallet dyr som brukes i forsøk, vil kunne reduseres 

ved at det utføres flere enn ett forsøk på dyr om gangen, 

forutsatt at dette ikke strider mot det vitenskapelige 

målet for forsøket eller fører til dårlig velferd for dyret. 

Fordelen med å gjenbruke dyr bør imidlertid veies opp 

mot eventuelle uønskede virkninger for dyrenes velferd, 

idet det tas hensyn til hva det enkelte dyr utsettes for i 

sin levetid. Som et resultat av denne mulige konflikten 

bør gjenbruk av dyr vurderes fra tilfelle til tilfelle. 

26) Ved avslutningen av forsøket bør den mest egnede 

beslutningen om dyrets framtid treffes på grunnlag av 

dyrevelferd og mulige risikoer for miljøet. Dyr hvis 

velferd er truet, bør avlives. I noen tilfeller bør dyr 

tilbakeføres til et egnet habitat eller dyreholdssystem, 

eller dyr som hunder og katter bør tillates å bli 

omplassert hos familier, ettersom det hersker stor 

bekymring hos allmennheten om skjebnen til slike dyr. 

Dersom medlemsstatene tillater at dyr omplasseres, er 

det svært viktig at oppdrettere, leverandører eller 

brukere har en plan for å sørge for egnet sosialisering av 

dyrene for å sikre en vellykket omplassering, unngå 

unødvendig frykt hos dyrene og ivareta den offentlige 

sikkerheten. 

27) Vev og organer fra dyr blir benyttet i utviklingen av in 

vitro-metoder. For å fremme prinsippet om redusert 

bruk av dyr i forsøk bør medlemsstatene, der dette er 

hensiktsmessig, legge forholdene til rette for at det 

opprettes programmer for deling av organer og vev fra 

dyr som avlives.  
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28) Velferden til dyr som benyttes i forsøk, er svært 

avhengig av kvaliteten og den profesjonelle kompetan-

sen til det personalet som fører tilsyn med forsøkene, og 

dessuten hos dem som utfører forsøkene eller fører 

tilsyn med det personalet som tar seg av dyrenes daglige 

stell. Medlemsstatene bør påse, gjennom en 

godkjenningsordning eller på andre måter, at personalet 

har fullgod utdanning, opplæring og kompetanse. 

Videre er det viktig at det føres tilsyn med personalet 

inntil de har oppnådd og dokumentert den nødvendige 

kompetansen. Ikke-bindende retningslinjer på unions-

plan om utdanningskrav vil på lang sikt fremme fri 

bevegelighet for slikt personale. 

29) Virksomhetene til oppdrettere, leverandører og brukere 

bør ha tilstrekkelig med anlegg og utstyr på plass for å 

oppfylle kravene til oppstalling av de aktuelle 

dyreartene og legge til rette for at forsøkene utføres på 

en effektiv måte og med minst mulig frykt hos dyrene. 

Oppdrettere, leverandører og brukere bør bare kunne 

drive sin virksomhet dersom de er godkjent av den 

vedkommende myndighetene. 

30) For å sikre en løpende overvåking av dyrenes 

velferdsbehov bør egnet tilsyn fra veterinær alltid være 

tilgjengelig, og et medlem av personalet bør ha ansvar 

for dyrenes stell og velferd i hver enkelt virksomhet. 

31) Hensynet til dyrevelferd bør gis høyeste prioritet i 

sammenheng med dyrehold, dyreoppdrett og bruk av 

dyr. Oppdrettere, leverandører og brukere bør derfor ha 

opprettet et organ for dyrevelferd hvis viktigste oppgave 

er å gi råd i spørsmål om dyrevelferd. Dette organet bør 

også følge utviklingen og resultatene av prosjekter på 

virksomhetsnivå, arbeide for å fremme et omsorgsfullt 

miljø og sørge for verktøyer for en praktisk anvendelse 

og rettidig gjennomføring av nyere teknisk og 

vitenskapelig utvikling knyttet til prinsippene om 

erstatning, reduksjon og forbedring for å fremme 

dyrenes trivsel gjennom hele livsløpet. Rådene som gis 

av dyrevelferdsorganet, bør være behørig dokumentert 

og åpne for granskning i forbindelse med inspeksjoner. 

32) For at de vedkommende myndighetene skal kunne 

overvåke at dette direktivet overholdes, bør alle 

oppdrettere, leverandører og brukere oppbevare 

nøyaktige registreringer av antallet dyr samt dyrenes 

opprinnelse og videre skjebne. 

33) Ikke-menneskelige primater, hunder og katter bør ha en 

individuell journal fra fødselen av, som omfatter hele 

deres levetid, slik at de kan få det stell, den oppstalling 

og den behandling som er i samsvar med deres 

individuelle behov og egenskaper. 

34) Dyrenes oppstalling og stell bør være basert på den 

enkelte artens særlige behov og egenskaper. 

35) Medlemsstatene har forskjellige krav til dyrs oppstalling 

og stell, noe som bidrar til en konkurransevridning på 

det indre markedet. Noen av disse kravene gjenspeiler 

ikke lenger den nyeste kunnskapen om hvilke virkninger 

oppstalling og stell har på dyrevelferd og på de 

vitenskapelige resultatene av forsøk. I dette direktivet er 

det derfor nødvendig å fastsette harmoniserte krav til 

oppstalling og stell. Disse kravene bør ajourføres på 

grunnlag av den vitenskapelige og tekniske utviklingen. 

36) For å kontrollere at bestemmelsene i dette direktivet 

overholdes, bør medlemsstatene utføre regelmessige 

inspeksjoner hos oppdrettere, leverandører og brukere 

på grunnlag av en risikovurdering. For å sikre all-

mennhetens tillit og fremme åpenhet bør en hensikts-

messig andel av inspeksjonene være uanmeldte. 

37) For å bistå medlemsstatene i håndhevingen av dette 

direktivet, og på grunnlag av funnene i rapportene om 

utføringen av de nasjonale inspeksjonene, bør Kommi-

sjonen, når det er grunn til bekymring, utføre kontroller 

av de nasjonale inspeksjonssystemene. Medlemsstatene 

bør rette opp alle svakheter som identifiseres i funnene 

etter disse kontrollene. 

38) Omfattende prosjektevaluering, der det også tas hensyn 

til etiske spørsmål ved bruken av dyr, utgjør kjernen i 

prosjektgodkjenningen og bør sikre at prinsippene om 

erstatning, reduksjon og forbedring gjennomføres i disse 

prosjektene. 

39) Av moralske så vel som vitenskapelige grunner er det 

også svært viktig å sikre at all bruk av dyr blir 

omhyggelig evaluert med hensyn til den vitenskapelige 

eller undervisningsmessige gyldigheten, nytten og 

relevansen til de forventede resultatene av slik bruk. De 

sannsynlige skadevirkningene for dyret bør veies opp 

mot prosjektets forventede nytte. Som en del 

godkjenningsprosessen bær det derfor utføres en 

upartisk evaluering av prosjekter som innebærer bruk av 

levende dyr, uavhengig av dem som er involvert i 

undersøkelsen, . En effektiv gjennomføring av en 

prosjektevaluering bør også omfatte en egnet vurdering 

av bruken av eventuelle nye vitenskapelige 

forsøksteknikker etter hvert som de utvikles. 

40) På grunn av prosjektets art, hvilke dyrearter som 

benyttes og sannsynligheten for å oppnå de ønskede 

formålene med prosjektet, kan det være nødvendig å 

utføre en etterfølgende vurdering. Ettersom prosjekter 

kan variere betydelig når det gjelder kompleksitet, 

lengde og tidsperiode før resultatene oppnås, må det 

fullt ut tas hensyn til disse spørsmålene når beslutningen 

om en etterfølgende vurdering skal tas.  
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41) For å sikre at allmennheten er informert, er det viktig at 

objektiv informasjon om prosjekter som benytter 

levende dyr, gjøres offentlig tilgjengelig. Dette bør ikke 

krenke eiendomsrettigheter eller avsløre fortrolig 

informasjon. Brukere bør derfor framlegge anonyme, 

ikke-tekniske sammendrag av disse prosjektene, som 

medlemsstatene bør offentliggjøre. De offentliggjorte 

detaljene bør ikke avsløre brukernes identitet. 

42) For å håndtere risikoer for menneskers og dyrs helse og 

for miljøet fastsetter Unionens regelverk at stoffer og 

produkter bare kan markedsføres etter det er framlagt 

relevante opplysninger om sikkerhet og virkning. Noen 

av disse kravene kan bare oppfylles ved at det anvendes 

dyreforsøk, heretter kalt «regelverksbasert prøving». 

Det er nødvendig å innføre særlige tiltak for å øke 

bruken av alternative metoder og fjerne unødvendig 

duplisering av regelverksbasert prøving. For dette 

formålet bør medlemsstatene godkjenne validiteten av 

de forsøksdataene som produseres ved hjelp av 

prøvingsmetoder fastsatt i henhold til Unions regelverk. 

43) For å redusere det administrative arbeidet og bedre 

konkurranseevnen innenfor forskning og næringsliv i 

Unionen bør det være mulig å godkjenne flere generiske 

prosjekter når disse utføres ved hjelp av etablerte 

metoder for prøvings-, diagnose- eller produk-

sjonsformål under én gruppegodkjenning, men uten at 

noen av disse forsøkene unntas fra prosjektevalueringen. 

44) For å sikre en effektiv vurdering av søknader om 

godkjenning, og for å bedre konkurranseevnen innenfor 

forskning og næringsliv i Unionen, bør det fastsettes en 

frist for de vedkommende myndighetene til å evaluere 

prosjektforslag og treffe beslutninger om godkjenning 

av slike prosjekter. For ikke å sette kvaliteten av 

prosjektevalueringen i fare kan det kreves mer tid for 

mer komplekse prosjektforslag på grunn av antallet 

involverte disipliner samt de nye egenskapene og de 

mer komplekse teknikkene til det foreslåtte prosjektet. 

En forlengelse av fristen for prosjektevaluering bør 

imidlertid være et unntak. 

45) Gitt rutinen eller den repetitive arten av visse forsøk er 

det hensiktsmessig å fastsette et lovgivningsmessig 

alternativ der medlemsstatene kan innføre en forenklet 

administrativ framgangsmåte for evaluering av 

prosjekter som omfatter slike forsøk, forutsatt at visse 

krav fastsatt i dette direktivet overholdes. 

46) Tilgjengeligheten av alternative metoder er svært 

avhengig av de framskrittene som gjøres innenfor 

forskning på utvikling av alternativer. Fellesskapets 

rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling 

har gitt økt finansiering av prosjekter som har som mål å 

erstatte, redusere og forbedre bruk av dyr i forsøk. For å 

øke konkurranseevnen innenfor forskning og næringsliv 

i Unionen og erstatte, redusere og forbedre bruken av 

dyr i forsøk bør Kommisjonen og medlemsstatene bidra 

gjennom forskning og på andre måter til å utvikle og 

validere alternative metoder. 

47) Det europeiske senter for validering av alternative 

metoder, som er et politisk tiltak under Det felles 

forskningssenter, har samordnet valideringen av 

alternative metoder i Unionen siden 1991. Det er 

imidlertid et økende behov for å utvikle nye metoder 

som kan valideres, noe som krever at det formelt 

etableres et referanselaboratorium i Unionen for 

validering av alternative metoder. Dette laboratoriet bør 

kalles Det europeiske senter for validering av alternative 

metoder (ECVAM). Kommisjonen må samarbeide med 

medlemsstatene når det skal fastsettes prioriteringer for 

valideringsundersøkelser. Medlemsstatene bør bistå 

Kommisjonen med å identifisere og oppnevne egnede 

laboratorier som kan utføre slike valideringsun-

dersøkelser. For valideringsundersøkelser som ligner 

tidligere validerte metoder, og der en validering 

representerer en betydelig konkurransefordel, bør 

ECVAM kunne innkreve gebyrer fra dem som 

framlegger sine metoder for validering. Slike gebyrer 

bør ikke virke hemmende på en sunn konkurranse i 

prøvingsindustrien. 

48) Det er behov for å sikre en helhetlig tilnærming til 

prosjektevaluering og revisjonsstrategier på nasjonalt 

plan. Medlemsstatene bør opprette nasjonale komiteer 

for beskyttelse av forsøksdyr, som kan gi råd til 

vedkommende myndigheter og dyrevelferdsorganer for 

å fremme prinsippene om erstatning, reduksjon og 

forbedring. Et nett av nasjonale komiteer bør spille en 

rolle i utvekslingen av god praksis på unionsplan. 

49) Tekniske og vitenskapelige framskritt innenfor 

biomedisinsk forskning kan skje raskt, og kunnskapen 

om faktorer som påvirker dyrevelferd, kan også økes 

raskt. Det må derfor fastsettes regler for revisjon av 

dette direktivet. En slik revisjon bør se nærmere på en 

mulig erstatning av bruk av dyr, og særlig ikke-

menneskelige primater, om mulig med en prioritering av 

dette, idet det tas hensyn til vitenskapelige framskritt. 

Kommisjonen bør også utføre regelmessige tematiske 

revisjoner om erstatning, reduksjon og forbedring av 

bruk av dyr i forsøk.  
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50) For å sikre enhetlige vilkår for gjennomføring bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å vedta 

retningslinjer på unionsplan for krav til utdanning og 

opplæring av og kompetanse hos oppdretteres, 

leverandørers og brukeres personale, til å vedta nærmere 

bestemmelser om Unionens referanselaboratorium, dets 

plikter og oppgaver og de gebyrer det kan ta, til å 

fastsette et felles format for medlemsstatenes fram-

legging av informasjon for Kommisjonen om gjen-

nomføringen av dette direktivet, statistiske opplysninger 

og annen særlig informasjon, og for anvendelsen av 

beskyttelsesklausuler. I henhold til artikkel 291 i TEUV 

skal regler og generelle prinsipper for ordninger for 

medlemsstatenes kontroll av Kommisjonens utøvelse av 

sin gjennomføringsmyndighet, fastsettes på forhånd ved 

en forordning vedtatt i samsvar med den ordinære 

regelverksprosedyren. I påvente av at denne nye 

forordningen vedtas, skal rådsbeslutning 1999/468/EF 

av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 

tillagt Kommisjonen(1) fortsatt få anvendelse, med 

unntak av framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll, som ikke lenger er relevant. 

51) Kommisjonen bør gis fullmakt til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det 

gjelder følgende: Endringer i listen over arter som 

omfattes av vilkåret om å være særskilt oppdrettet til 

bruk i forsøk; endringer i standarder for stell og 

oppstalling; endringer av avlivingsmetoder, herunder 

nærmere spesifisering av disse; endringer av de 

elementer som medlemsstatene skal benytte for å 

fastsette krav til utdanning og opplæring av og 

kompetanse hos oppdretteres, leverandørers og brukeres 

personale; endringer av visse obligatoriske elementer 

ved søknad om godkjenning; endringer som gjelder 

Unionens referanselaboratorium, dets plikter og 

oppgaver; samt endringer av eksempler på ulike typer 

forsøk som er klassifisert i hver kategori av 

belastningsgrad på grunnlag av faktorer knyttet til typen 

forsøk. Det er særlig viktig at Kommisjonen foretar 

egnede høringer i sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. 

52) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner som 

får anvendelse på overtredelser av bestemmelsene i 

dette direktivet, og påse at disse blir gjennomført. 

Sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

53) Direktiv 86/609/EØF bør derfor oppheves. Visse 

endringer som innføres ved dette direktivet, har en 

direkte innvirkning på anvendelsen av europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 

21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for 

animalske biprodukter og avledede produkter som ikke 

er beregnet på konsum(2). Det er derfor hensiktsmessig 

å endre en bestemmelse i den nevnte forordningen. 

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

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

54) Fordelene for dyrevelferd ved å anvende prosjekt-

godkjenning i etterhånd, samt de tilknyttede adminis-

trative kostnadene, kan bare rettferdiggjøres for 

langsiktige, løpende prosjekter. Det er derfor nødvendig 

å fastsette overgangstiltak for løpende kortsiktige og 

middels langsiktige prosjekter for å unngå behovet for 

godkjenning i etterhånd som bare vil ha begrensede 

fordeler. 

55) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming oppfordres medlem-

sstatene til, for eget formål og i Unionens interesser, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette 

direktivet og innarbeidingstiltakene. 

56) Ettersom målene for dette direktivet, som er å 

harmonisere regelverket om bruk av dyr for vitens-

kapelige formål, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av 

medlemsstatene 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 artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

den nevnte artikkelen går dette direktivet ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I dette direktivet fastsettes tiltak for vern av dyr som 

benyttes til vitenskapelige formål eller utdanningsformål. 

For dette formålet fastsettes det i dette direktivet regler om 

følgende: 

a)  Erstatning og reduksjon av bruk av dyr i forsøk og 

forbedring av oppdrett, oppstalling, stell og bruk av dyr i 

forsøk. 

b)  Opprinnelse, oppdrett, merking, stell og oppstalling samt 

avliving av dyr. 

c)  Virksomhetene til oppdrettere, leverandører og brukere. 

d)  Evaluering og godkjenning av prosjekter som innebærer 

bruk av dyr i forsøk. 

2.  Dette direktivet får anvendelse der dyr benyttes eller er 

ment å bli benyttet i forsøk, eller der dyr oppdrettes særskilt slik 

at deres organer eller vev kan benyttes til vitenskapelige formål. 

Dette direktivet får anvendelse inntil dyrene nevnt i første 

leddet er avlivet, omplassert eller returnert til et egnet habitat 

eller dyreholdssystem.  
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Selv om smerte, lidelse og frykt fjernes eller varige men unngås 

ved hjelp av vellykket bruk av anestesi, analgesi eller andre 

metoder, skal ikke dette utelukke at et dyr kan brukes i forsøk 

omfattet av dette direktivets virkeområde. 

3.  Dette direktivet får anvendelse på følgende dyr: 

a)  Levende virveldyr, herunder  

i) larveformer som selv kan innta føde, og  

ii) fostre av pattedyr regnet fra den siste tredelen av deres 

naturlige utvikling. 

b)  Levende blekkspruter. 

4.  Dette direktivet får anvendelse på dyr som benyttes i 

forsøk, som befinner seg på et tidligere utviklingstrinn enn det 

som er nevnt i nr. 3 bokstav a), dersom dyret får leve ut over 

dette utviklingstrinnet og, som et resultat av de forsøkene som 

utføres, med sannsynlighet vil bli utsatt for smerte, lidelse, frykt 

eller varige men etter at det har nådd dette utviklingstrinnet. 

5.  Dette direktivet får ikke anvendelse på 

a)  praksis av ikke-eksperimentell art innenfor landbruk,  

b)  klinisk veterinærpraksis av ikke-eksperimentell art,  

c)  veterinærkliniske forsøk som kreves før et veteri-

nærpreparat godkjennes for markedsføring, 

d)  metoder som utføres innenfor normalt godkjent dyrehold, 

e)  metoder hvis primære formål er identifisering av et dyr, 

f)  metoder som med sannsynlighet ikke vil forårsake smerte, 

lidelse, frykt eller varige men på samme nivå eller høyere 

enn det som forårsakes av en nål i samsvar med god 

veterinærpraksis. 

6.  Dette direktivet får anvendelse med forbehold for 

rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(1). 

Artikkel 2 

Strengere nasjonale tiltak 

1.  Medlemsstatene kan, med forbehold om at de generelle 

reglene fastsatt i TEUV overholdes, beholde bestemmelser som 

var i kraft 9. november 2010, og som var rettet mot å sikre et 

mer utvidet vern av dyr som omfattes av dette direktivet, enn 

bestemmelsene fastsatt i dette direktivet. 

Medlemsstatene skal innen 1. januar 2013 underrette 

Kommisjonen om slike nasjonale bestemmelser. Kommisjonen 

skal underrette de andre medlemsstatene om slike 

bestemmelser. 

  

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet er omarbeidet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av  

30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 

22.12.2009, s. 59), som får anvendelse fra 11. juli 2013. 

2.  Når en medlemsstat handler i henhold til nr. 1, skal den 

ikke forby eller hindre levering eller bruk av dyr som er 

oppdrettet eller holdt i en annen medlemsstat i samsvar med 

dette direktivet, og skal heller ikke forby eller hindre 

markedsføring av produkter som er utviklet ved bruk av slike 

dyr i samsvar med dette direktivet. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med: 

1. «forsøk» enhver bruk, invasiv eller ikke-invasiv, av et dyr 

for eksperimentelle eller andre vitenskapelige formål, med 

kjent eller ukjent resultat, eller for utdanningsformål, som 

kan påføre dyret et nivå av smerte, lidelse, frykt eller varige 

men som tilsvarer eller er høyere enn det som forårsakes av 

en nål i samsvar med god veterinærpraksis. 

Dette omfatter også alle handlinger som er ment å føre til, 

eller kan føre til, fødsel eller klekking av et dyr, eller at det 

skapes og opprettholdes en genmodifisert dyrestamme i en 

slik tilstand, men omfatter ikke avliving av dyr utelukkende 

for bruk av organer eller vev fra disse dyrene, 

2. «prosjekt» et arbeidsprogram som har et definert 

vitenskapelig mål, og som innebærer ett eller flere forsøk, 

3. «virksomhet» alle anlegg, bygninger, grupper av bygninger 

eller andre lokaler, herunder eventuelt steder som ikke er 

helt lukket eller overbygd, samt flyttbare anlegg,  

4. «oppdretter» enhver fysisk eller juridisk person som 

oppdretter dyr som omhandlet i vedlegg I med sikte på at 

disse skal benyttes til vitenskapelige formål i forsøk eller 

for bruk av vev og organer fra dyrene, eller som i hovedsak 

oppdretter andre dyr for slike formål, med eller uten 

fortjeneste for øye,  

5. «leverandør» enhver fysisk eller juridisk person, bortsett fra 

en oppdretter, som leverer dyr med sikte på bruk til 

vitenskapelige formål i forsøk eller for bruk av dyrenes vev 

eller organer, med eller uten fortjeneste for øye,  

6. «bruker» enhver fysisk eller juridisk person som benytter 

dyr i forsøk, med eller uten fortjeneste for øye,  

7. «vedkommende myndighet» en eller flere myndigheter eller 

organer som er utpekt av en medlemsstat til å utføre de 

forpliktelsene som følger av dette direktivet. 

Artikkel 4 

Prinsippet om erstatning, reduksjon og forbedring 

1.  Medlemsstatene skal, der dette er mulig, sikre at en 

vitenskapelig tilfredsstillende metode eller prøvingsstrategi som 

ikke medfører bruk av levende dyr, skal benyttes i stedet for et 

forsøk.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at antallet dyr som benyttes i 

prosjekter, reduseres til et minimum uten at dette går på 

bekostning av prosjektets målsettinger. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at det skjer en forbedring av 

oppdrett, oppstalling og stell av dyr, samt av metoder som 

benyttes i forsøk, som fjerner eller i størst mulig grad reduserer 

eventuell smerte, lidelse, frykt eller varige men hos dyrene. 

4.  Når det gjelder valg av metoder, skal denne artikkelen 

gjennomføres i samsvar med artikkel 13. 

Artikkel 5 

Formålet med forsøkene 

Forsøk kan bare utføres for følgende formål: 

a)  Grunnforskning. 

b)  Translasjonsforskning eller anvendt forskning med 

følgende mål: 

i) å unngå, forebygge, diagnostisere eller behandle 

sykdom, dårlig helse eller andre sykelige tilstander 

eller deres virkning på mennesker, dyr eller planter,  

ii) å vurdere, påvise, regulere eller endre fysiologiske 

tilstander hos mennesker, dyr eller planter, eller 

iii) å bedre dyrs velferd samt produksjonsforholdene for 

dyr som oppdrettes for landbruksformål. 

c)  For noen av målene angitt i bokstav b): utvikling, 

framstilling eller prøving av kvaliteten, effektiviteten og 

sikkerheten til legemidler, næringsmidler og fôr samt andre 

stoffer eller produkter. 

d)  Vern av det naturlige miljøet av hensyn til menneskers eller 

dyrs helse eller velferd. 

e)  Forskning med sikte på bevaring av artene. 

f)  Høyere utdanning, eller opplæring for tilegning, vedlikehold 

eller forbedring av yrkeskompetanse. 

g)  Rettsmedisinske undersøkelser. 

Artikkel 6 

Avlivingsmetoder 

1.  Medlemsstatene skal sikre at dyr blir avlivet med minst 

mulig smerte, lidelse og frykt. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at dyr blir avlivet av en 

kompetent person i virksomheten til en oppdretter, leverandør 

eller bruker. 

Når det gjelder feltundersøkelser, kan imidlertid et dyr avlives 

av en kompetent person utenfor en virksomhet. 

3.  Når det gjelder dyr som omfattes av vedlegg IV, skal den 

egnede avlivingsmetoden oppført i det nevnte vedlegget 

benyttes. 

4.  De vedkommende myndighetene kan gi unntak fra kravet 

i nr. 3  

a)  for å tillate at det benyttes en annen metode, forutsatt at 

metoden, på grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon, blir 

ansett for å være minst like human, eller  

b)  når formålet med forsøket ut ifra en vitenskapelig 

begrunnelse ikke kan oppnås ved bruk av en avli-

vingsmetode som oppført i vedlegg IV. 

5.  Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse når et dyr må avlives i en 

nødssituasjon av hensyn til dyrevelferd, folkehelsen, den 

offentlige sikkerheten, dyrehelsen eller av miljømessige 

grunner. 

KAPITTEL II 

BESTEMMELSER OM BRUK AV VISSE DYR I FORSØK 

Artikkel 7 

Truede arter 

1.  Eksemplarer av de truede artene oppført i vedlegg A til 

rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om vern av 

ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem(1), som 

ikke omfattes av artikkel 7 nr. 1 i den nevnte forordningen, skal 

ikke benyttes i forsøk, med unntak av forsøk som oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  forsøket har et av de formålene som er omhandlet i artikkel 

5 bokstav b) i), bokstav c) eller bokstav e) i dette direktivet, 

og  

b)  det foreligger en vitenskapelig begrunnelse om at formålet 

med forsøket ikke kan oppnås ved bruk av andre arter enn 

dem som er oppført i det nevnte vedlegget. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på noen arter av ikke-

menneskelige primater. 

Artikkel 8 

Ikke-menneskelige primater 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal eksemplarer av ikke-

menneskelige primater ikke benyttes i forsøk, med unntak av 

forsøk som oppfyller følgende vilkår: 

a)  forsøket har et av de formålene som er omhandlet i 

i) artikkel 5 bokstav b) i) eller bokstav c) i dette 

direktivet, og blir foretatt med sikte på unngå, 

forebygge, diagnostisere eller behandle invalidiserende 

eller potensielt livstruende kliniske tilstander hos 

mennesker, eller 

ii) artikkel 5 bokstav a) eller bokstav e), 

og 

b)  det foreligger en vitenskapelig begrunnelse for at formålet 

med forsøket ikke kan oppnås ved bruk av andre arter enn 

ikke-menneskelige primater.  

  

(1) EFT L 61 av 3.3.1997, s. 1. 
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I dette direktivet menes med «invalidiserende klinisk tilstand» 

en reduksjon i en persons normale fysiske eller psykologiske 

funksjonsevne. 

2.  Eksemplarer av ikke-menneskelige primater oppført i 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 338/97 som ikke omfattes av 

artikkel 7 nr. 1 i den nevnte forordningen, skal ikke benyttes i 

forsøk, med unntak av forsøk som oppfyller følgende vilkår: 

a)  forsøket har et av de formålene som er omhandlet i  

i)  artikkel 5 bokstav b) i) eller bokstav c) i dette 

direktivet, og blir foretatt med sikte på unngå, 

forebygge, diagnostisere eller behandle invalidiserende 

eller potensielt livstruende kliniske tilstander hos 

mennesker, eller 

ii)  i artikkel 5 bokstav e), 

og 

b)  det foreligger en vitenskapelig begrunnelse for at formålet 

med forsøket ikke kan oppnås ved bruk av andre arter enn 

ikke-menneskelige primater og ved bruk av arter som ikke 

er oppført i det nevnte vedlegget. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 og nr. 2 skal store aper ikke benyttes 

i forsøk, om ikke annet følger av bruken av beskyttel-

sesklausulen i artikkel 55 nr. 2. 

Artikkel 9 

Dyr innfanget i naturen 

1.  Dyr innfanget i naturen skal ikke benyttes i forsøk. 

2.  De vedkommende myndighetene kan gi unntak fra nr. 1 

på grunnlag av en vitenskapelig begrunnelse for at formålet 

med forsøket ikke kan oppnås ved bruk av et dyr som er 

oppdrettet til bruk i forsøk. 

3.  Innfanging av dyr i naturen skal bare utføres av 

kompetente personer ved bruk av metoder som ikke forårsaker 

unødig smerte, lidelse, frykt eller varige men hos dyrene. 

Alle dyr som når de innfanges eller senere, er skadet eller har 

dårlig helse, skal undersøkes av en veterinær eller en annen 

kompetent person, og det skal treffes tiltak for å begrense dyrets 

lidelser mest mulig. De vedkommende myndighetene kan gi 

unntak fra kravet om å treffe tiltak for å begrense dyrets lidelser 

mest mulig dersom dette er vitenskapelig begrunnet. 

Artikkel 10 

Dyr oppdrettet for bruk i forsøk 

1.  Medlemsstatene skal sikre at dyr som tilhører de artene 

som er oppført i vedlegg I, bare kan benyttes i forsøk når de er 

oppdrettet for bruk i forsøk. 

Fra tidspunktene fastsatt i vedlegg II skal imidlertid 

medlemsstatene sikre at ikke-menneskelige primater som er 

oppført der, bare kan benyttes i forsøk når de er avkom av ikke-

menneskelige primater som er oppdrettet i fangenskap eller 

kommer fra selvoppholdende kolonier. 

I denne artikkelen menes med «selvoppholdende koloni» en 

koloni der dyr bare oppdrettes innenfor kolonien eller kommer 

fra andre kolonier, men ikke er innfanget i naturen, og der 

dyrene holdes på en måte som sikrer at de er vant til mennesker. 

Kommisjonen skal, i samråd med medlemsstatene og berørte 

parter, utføre en forundersøkelse, som skal omfatte en 

vurdering av dyrs helse og velferd, av kravet fastsatt i andre 

leddet. Undersøkelsen skal offentliggjøres senest 10. november 

2017. Der det er hensiktsmessig, skal den ledsages av forslag til 

endringer av vedlegg II. 

2.  Kommisjonen skal følge utviklingen når det gjelder 

bruken av ikke-menneskelige primater som kommer fra 

selvoppholdende kolonier og i samråd med medlemsstatene og 

berørte parter utføre en undersøkelse for å analysere muligheten 

for utelukkende å bruke dyr fra selvoppholdende kolonier. 

Undersøkelsen skal offentliggjøres senest 10. november 2022. 

3.  De vedkommende myndighetene kan gi unntak fra nr. 1 

når dette er vitenskapelig begrunnet. 

Artikkel 11 

Eierløse og viltlevende husdyr 

1.  Eierløse og viltlevende husdyr skal ikke brukes i forsøk. 

2.  De vedkommende myndighetene kan bare gi unntak fra 

nr. 1 på følgende vilkår: 

a)  det foreligger et vesentlig behov for å undersøke disse 

dyrenes helse og velferd, eller det foreligger alvorlige 

trusler mot miljøet eller mot menneskers ellers dyrs helse, 

og  

b)  det foreligger en vitenskapelig begrunnelse for at formålet 

med forsøket bare kan oppnås ved bruk av eierløse eller 

viltlevende dyr. 

KAPITTEL III 

FORSØK 

Artikkel 12 

Forsøk 

1.  Medlemsstatene skal påse at forsøk blir utført i en brukers 

virksomhet. 

Den vedkommende myndigheten kan gi unntak fra første leddet 

når dette er vitenskapelig begrunnet.  



Nr. 49/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

2.  Forsøk kan bare utføres innenfor rammen av et prosjekt. 

Artikkel 13 

Valg av metoder 

1.  Uten at det berører nasjonal lovgivning som forbyr visse 

typer metoder, skal medlemsstatene påse at et forsøk ikke blir 

utført dersom det i henhold til Unionens regelverk kan benyttes 

en annen metode eller prøvingsstrategi for å oppnå det ønskede 

resultatet, og dette ikke medfører at det benyttes et levende dyr. 

2.  I valget mellom ulike forsøk skal de forsøkene velges som 

i størst mulig grad oppfyller følgende krav: 

a)  Bruk av færrest mulig dyr. 

b)  Bruk av dyr med lavest mulig evne til å oppleve smerte, 

lidelse, frykt eller varige men. 

c)  Forsøk som forårsaker minst mulig grad av smerte, lidelse, 

frykt eller varige men, og  

som har størst sannsynlighet for å gi tilfredsstillende resultater. 

3.  Det skal i størst mulig grad unngås at et forsøk avsluttes 

med at dyret dør; et slikt endepunkt skal erstattes med en 

tidligere og human død. Når det ikke er til å unngå at forsøket 

ender med at dyret dør, skal forsøket utformes slik at det  

a)  fører til at færrest mulig dyr dør, og  

b)  begrenser varigheten og intensiteten av dyrets lidelser til et 

lavest mulig nivå og så langt det er mulig sikrer en 

smertefri død. 

Artikkel 14 

Anestesi 

1.  Medlemsstatene skal, med mindre det er uhensiktsmessig, 

sikre at forsøk blir utført under generell eller lokal anestesi, og 

at analgesi eller en annen egnet metode benyttes for sikre minst 

mulig smerte, lidelse og frykt. 

Forsøk som involverer alvorlige skader som kan forårsake 

alvorlig smerte, skal ikke utføres uten anestesi. 

2.  Når det skal avgjøres om det er hensiktsmessig å benytte 

anestesi, skal det tas i betraktning  

a)  om anestesi anses å være mer traumatisk for dyret enn selve 

forsøket, og  

b)  om anestesi er uforenlig med forsøkets formål. 

3.  Medlemsstatene skal påse at dyr ikke gis noen form for 

medikamenter som stopper eller begrenser dyrets evne til å 

uttrykke smerte uten et tilstrekkelig nivå av anestesi eller 

analgesi. 

I slike tilfeller skal det gis en vitenskapelig begrunnelse, 

ledsaget av nærmere opplysninger om benyttet anestesi- eller 

analgesibehandling.

4.  Et dyr som kan merke smerte når anestesien er opphørt, 

skal behandles med forebyggende og postoperative smer-

testillende medikamenter eller andre egnede smertestillende 

metoder, forutsatt at dette er forenlig med forsøkets formål. 

5.  Så snart forsøkets formål er oppnådd, skal egnede tiltak 

treffes for å begrense dyrets lidelser mest mulig. 

Artikkel 15 

Klassifisering av forsøkenes belastningsgrad 

1.  Medlemsstatene skal påse at alle forsøk blir klassifisert 

som «terminale», «lett belastende», «moderat belastende» eller 

«betydelig belastende» fra tilfelle til tilfelle ved bruk av 

kriteriene oppført i vedlegg VIII. 

2.  I henhold til bruken av beskyttelsesklausulen i artikkel 55 

nr. 3 skal medlemsstatene sikre at et forsøk ikke blir utført 

dersom det innebærer alvorlig smerte, lidelse eller frykt hos 

dyret som sannsynligvis vil være langvarig og ikke kan 

avhjelpes. 

Artikkel 16 

Gjenbruk 

1.  Medlemsstatene skal sikre at et dyr som allerede er 

benyttet i et eller flere forsøk, når et annet dyr som det tidligere 

ikke er utført noe forsøk på, også ville kunne benyttes, bare kan 

brukes i et nytt forsøk når følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den faktiske belastningsgraden til de tidligere forsøkene var 

«lett belastende» eller «moderat belastende»,  

b)  det kan påvises at dyrets allmenne helsetilstand og velferd 

er fullt ut gjenopprettet,  

c)  de neste forsøkene er klassifisert som «lett belastende», 

«moderat belastende» eller «terminale», og  

d)  det er i samsvar med råd fra veterinær, idet det tas hensyn 

til hva det enkelte dyr utsettes for i hele sin levetid. 

2.  Under ekstraordinære omstendigheter og som unntak fra 

nr. 1 bokstav a), og etter at dyret er undersøkt av veterinær, kan 

den vedkommende myndigheten tillate gjenbruk av et dyr, 

forutsatt at dyret ikke er benyttet flere enn en gang i et forsøk 

som medfører alvorlig smerte, frykt eller tilsvarende lidelse. 

Artikkel 17 

Forsøkets avslutning 

1.  Et forsøk skal anses å være avsluttet når det ikke skal 

gjøres flere observasjoner for det aktuelle forsøket eller, når det 

gjelder nye genmodifiserte dyrestammer, når det ikke lenger 

kan observeres eller forventes at avkommet opplever smerte, 

lidelse, frykt eller varige men tilsvarende eller høyere enn det 

som forårsakes av en nål.  
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2.  Ved avslutningen av et forsøk skal en veterinær eller en 

annen kompetent person beslutte om et dyr skal holdes i live. Et 

dyr skal avlives når det med sannsynlighet fortsatt vil oppleve 

moderat eller alvorlig smerte, lidelse, frykt eller varige men. 

3.  Når det besluttes at et dyr skal holdes i live, skal det få det 

stell og den oppstalling som er egnet for dyrets helsetilstand. 

Artikkel 18 

Felles bruk av organer og vev 

Der det er hensiktsmessig, skal medlemsstatene legge 

forholdene til rette for å opprette programmer for felles bruk av 

organer og vev fra avlivede dyr. 

Artikkel 19 

Dyr som slippes fri eller omplasseres 

Medlemsstatene kan tillate at dyr som er benyttet eller er ment å 

bli benyttet i forsøk, blir omplassert eller returnert til et 

passende habitat eller dyreholdssystem som er egnet for de 

aktuelle artene, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  dyrets helsetilstand tillater dette,  

b)  det foreligger ingen fare for folkehelsen, dyrehelsen eller 

miljøet, og  

c)  egnede tiltak er truffet for å sikre dyrets velvære. 

KAPITTEL IV 

GODKJENNING 

AVS N IT T 1  

Krav til oppdrettere, leverandører og brukere 

Artikkel 20 

Godkjenning av oppdrettere, leverandører og brukere 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle oppdrettere, 

leverandører og brukere er godkjent av og registrert hos den 

vedkommende myndigheten. Slik godkjenning kan gis for en 

begrenset periode. 

Godkjenning skal bare gis dersom oppretteren, leverandøren 

eller brukeren og deres virksomhet oppfyller kravene i dette 

direktivet. 

2.  Godkjenningen skal angi den personen som har ansvar for 

å sikre at bestemmelsene i dette direktivet blir overholdt, samt 

den eller de personene som er omhandlet i artikkel 24 nr. 1 og 

artikkel 25. 

3.  Fornyelse av godkjenningen skal kreves ved alle 

betydelige endringer i strukturen eller funksjonen til en 

oppdretters, leverandørs eller brukers virksomhet som vil kunne 

påvirke dyrevelferden på en negativ måte. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at den vedkommende 

myndigheten blir varslet om alle endringer med hensyn til den 

eller de personene som er nevnt i nr. 2. 

Artikkel 21 

Midlertidig oppheving og tilbakekalling av godkjenning 

1.  Når en oppdretter, leverandør eller bruker ikke lenger 

overholder kravene fastsatt i dette direktivet, skal den 

vedkommende myndigheten treffe egnede tiltak, eller kreve at 

slike tiltak blir truffet, eller midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle sin godkjenning. 

2.  Medlemsstatene skal påse at dersom godkjenningen blir 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, skal velferden til dyr 

som er oppstallet i virksomheten, ikke påvirkes på en negativ 

måte. 

Artikkel 22 

Krav til anlegg og utstyr 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle oppdretts-, leverandør- 

og brukervirksomheter har anlegg og utstyr som er egnet for de 

dyreartene som er oppstallet der og for de forsøk som eventuelt 

utføres. 

2.  Utformingen, konstruksjonen og funksjonsmåten til 

anlegget og utstyret omhandlet i nr. 1 skal sikre at forsøkene 

blir utført mest mulig effektivt og være innrettet mot å oppnå 

pålitelige resultater med lavest mulig antall dyr og medføre 

minst mulig smerte, lidelse, frykt eller varige men. 

3.  Når det gjelder gjennomføringen av nr. 1 og nr. 2, skal 

medlemsstatene påse at de relevante kravene fastsatt i vedlegg 

III overholdes. 

Artikkel 23 

Personalets kompetanse 

1.  Medlemsstatene skal påse at alle oppdrettere, leverandører 

og brukere har tilstrekkelig personale på stedet. 

2.  Personalet skal ha tilstrekkelig utdanning og opplæring før 

de kan utføre noen av de følgende funksjonene:  

a)  utføre forsøk på dyr,  

b)  utforme forsøk og prosjekter,  

c)  stelle dyr, eller  

d)  avlive dyr. 

Personer som utfører funksjonene omhandlet i bokstav b) skal 

ha blitt opplært i en vitenskapelig disiplin som er relevant for 

det arbeidet de skal utføre, og skal ha artsspesifikke 

kunnskaper. 

Det skal føres tilsyn med personale som utfører funksjoner som 

omhandlet i bokstav a), c) eller d) når de utfører sine oppgaver, 

inntil de har vist at de har den nødvendige kompetansen. 

Medlemsstatene skal ved godkjenning eller på andre måter 

sikre at kravene fastsatt i dette nummeret etterkommes.  
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3.  Med utgangspunkt i faktorene som er gjengitt i vedlegg V, 

skal medlemsstatene offentliggjøre minstekrav til utdanning og 

opplæring og krav for å oppnå, opprettholde og vise nødvendig 

kompetanse for funksjonene oppført i nr. 2. 

4.  Ikke-bindende retningslinjer på unionsplan om kravene 

fastsatt i nr. 2 kan vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren 

nevnt i artikkel 56 nr. 2. 

Artikkel 24 

Særlige krav til personale 

1.  Medlemsstatene skal påse at alle oppdrettere, leverandører 

og brukere har en eller flere personer på stedet som skal  

a)  være ansvarlig for å føre tilsyn med velferden til og stellet 

av dyrene i virksomheten,  

b)  sikre at det personalet som tar seg av dyrene, har tilgang til 

informasjon som er spesifikk for de artene som er oppstallet 

i virksomheten,  

c)  være ansvarlig for å sikre at personalet er tilstrekkelig 

utdannet, kompetent og under kontinuerlig opplæring, og at 

de får oppfølging inntil de har vist at de har den nødvendige 

kompetansen. 

2.  Medlemsstatene skal påse at personer som er nevnt i 

artikkel 40 nr. 2 bokstav b), skal  

a)  sikre at all unødig smerte, lidelse, frykt eller varige men 

som blir påført et dyr i løpet av et forsøk, blir stanset, og  

b)  sikre at prosjektene blir gjennomført i samsvar med 

prosjektgodkjenningen eller, i tilfeller omhandlet i artikkel 

42, i samsvar med søknaden sendt til den vedkommende 

myndigheten eller med enhver beslutning truffet av den 

vedkommende myndigheten, og dessuten sikre at det treffes 

og registreres egnede utbedringstiltak ved manglende 

overholdelse. 

Artikkel 25 

Utpekt veterinær 

Medlemsstatene skal påse at alle oppdrettere, leverandører og 

brukere har en utpekt veterinær med sakkunnskap i 

forsøksdyrmedisin, eller, der dette er mer hensiktsmessig, en 

relevant kvalifisert sakkyndig som har ansvar for rådgivning i 

tilknytning til dyrs velferd og behandling. 

Artikkel 26 

Dyrevelferdsorgan 

1.  Medlemsstatene skal påse at alle oppdrettere, leverandører 

og brukere oppretter et dyrevelferdsorgan. 

2.  Dyrevelferdsorganet skal minst omfatte den eller de 

personene som har ansvar for dyrs velferd og stell og, når det 

gjelder brukere, et medlem med vitenskapelige bakgrunn. 

Dyrevelferdsorganet skal også kunne ta imot råd fra den utpekte 

veterinæren eller den sakkyndige som nevnt i artikkel 25. 

3.  Medlemsstatene kan tillate at mindre oppdrettere, 

leverandører og brukere utfører de oppgavene de pålegges av 

artikkel 27 nr. 1 på andre måter. 

Artikkel 27 

Dyrevelferdsorganets oppgaver 

1.  Dyrevelferdsorganet skal minst utføre følgende oppgaver: 

a)  Gi råd til personalet som håndterer dyrene, om saker knyttet 

til dyrevelferd, i tilknytning til anskaffelse, oppstalling, stell 

og bruk. 

b)  Gi råd til personalet om anvendelsen av kravet til 

erstatning, reduksjon og forbedring, og holde personalet 

informert om den tekniske og vitenskapelige utviklingen 

med hensyn til anvendelse av dette kravet. 

c)  Opprette og revidere interne driftsprosesser når det gjelder 

tilsyn, rapportering og oppfølging i tilknytning til velferden 

til dyr som er oppstallet eller blir benyttet i virksomheten. 

d)  Følge opp utviklingen og resultatet av prosjekter, idet det 

tas hensyn til virkningen på de dyrene som blir benyttet, 

samt identifisere og gi råd med hensyn til faktorer som 

ytterligere bidrar til erstatning, reduksjon og forbedring. 

e)  Gi råd om planer for omplassering, herunder egnet 

sosialisering av dyr som skal omplasseres. 

2.  Medlemsstatene skal påse at de journalene som føres over 

all rådgivning som gis av dyrevelferdsorganet og over alle 

beslutninger som treffes med hensyn til slike råd, oppbevares i 

minst tre år. 

Journalene skal på anmodning gjøres tilgjengelige for den 

vedkommende myndigheten. 

Artikkel 28 

Oppdrettsstrategi for ikke-menneskelige primater 

Medlemsstatene skal sikre at oppdrettere av ikke-menneskelige 

primater har innført en strategi for å øke andelen dyr som er 

avkom av ikke-menneskelige primater oppdrettet i fangenskap. 

Artikkel 29 

Plan for å omplassere dyr eller sette dem fri 

Når medlemsstatene tillater at dyr omplasseres, skal 

oppdrettere, leverandører og brukere som dyrene skal 

omplasseres fra, ha en plan for omplasseringen som sikrer 

sosialisering av dyrene som omplasseres. Når det gjelder ville 

dyr, skal det, der dette er hensiktsmessig, foreligge et program 

for rehabilitering før dyrene tilbakeføres til sitt habitat.  
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Artikkel 30 

Journaler over dyr 

1.  Medlemsstatene skal påse at alle oppdrettere, leverandører 

og brukere fører journaler som minst omfatter  

a)  antallet og artene av dyr som oppdrettes, anskaffes, leveres, 

benyttes i forsøk, settes fri eller omplasseres,  

b)  dyrenes opprinnelse, herunder om de er oppdrettet for bruk 

i forsøk,  

c)  tidspunktene for når dyrene anskaffes, leveres, slippes fri 

eller omplasseres,  

d)  hvem dyrene er anskaffet fra,  

e)  navn og adresse på mottakeren av dyrene, 

f)  antallet og artene av dyr som døde eller ble avlivet i hver 

virksomhet. For dyr som dør, skal dødsårsaken journalføres 

når den er kjent, og  

g)  når det gjelder brukere, i hvilke prosjekter dyrene ble brukt. 

2.  Journalen omhandlet i nr. 1 skal oppbevares i minst fem år 

og på anmodning gjøres tilgjengelig for den vedkommende 

myndigheten. 

Artikkel 31 

Opplysninger om hunder, katter og ikke-menneskelige 

primater 

1.  Medlemsstatene skal påse at alle oppdrettere, leverandører 

og brukere oppbevarer følgende opplysninger for alle hunder, 

katter og ikke-menneskelige primater: 

a)  identitet,  

b)  fødested og fødselsdato, der dette er tilgjengelig,  

c)  om dyret er oppdrettet for bruk i forsøk, og  

d)  når det gjelder ikke-menneskelige primater, om dyret er 

avkom av ikke-menneskelige primater oppdrettet i 

fangenskap. 

2.  Alle hunder, katter og ikke-menneskelige primater skal ha 

en individuell journal som følger dyret så lenge det holdes for 

dette direktivets formål. 

Journalen skal opprettes ved eller snarest mulig etter dyrets 

fødsel, og skal inneholde alle relevante opplysninger om 

reproduksjon, samt veterinærmessige og sosiale forhold som 

gjelder det enkelte dyr, og dessuten i hvilke prosjekter dyret har 

vært benyttet. 

3.  Opplysningene omhandlet i denne artikkelen skal 

oppbevares i minst tre år etter at dyret er dødt eller omplassert, 

og skal på anmodning gjøres tilgjengelige for den 

vedkommende myndigheten. 

Når det gjelder omplassering, skal relevante opplysninger om 

veterinærmedisinske og sosiale forhold fra det enkelte dyrets 

journal som omhandlet i nr. 2, følge dyret. 

Artikkel 32 

Merking og identifisering av hunder, katter og ikke-

menneskelige primater 

1.  Alle hunder, katter og ikke-menneskelige primater skal, 

senest på tidspunktet for avvenning, få et permanent individuelt 

identifiseringsmerke på minst mulig smertefull måte. 

2.  Når en hund, katt eller ikke-menneskelig primat overføres 

fra en oppdretter, leverandør eller bruker før den er avvent, og 

det ikke er praktisk mulig å merke den på forhånd, skal 

mottakeren av dyret føre en journal for dyret, der særlig dyrets 

mor er angitt, inntil dyret kan merkes. 

3.  Når en umerket hund, katt eller ikke-menneskelig primat 

som er avvent, mottas av en oppdretter, leverandør eller bruker, 

skal den merkes permanent så snart som mulig og på minst 

mulig smertefull måte. 

4.  Oppdretteren, leverandøren og brukeren skal på 

anmodning fra den vedkommende myndigheten oppgi grunnene 

til at dyret ikke er merket. 

Artikkel 33 

Stell og oppstalling 

1.  Med hensyn til dyrs stell og oppstalling skal 

medlemsstatene påse at  

a)  alle dyr har et egnet oppstalling og levemiljø samt mat, 

vann og stell som er hensiktsmessig for deres helsetilstand 

og velvære,  

b)  alle begrensninger av dyrs muligheter til å tilfredsstille sine 

fysiologiske og etologiske behov skal holdes på et lavest 

mulig nivå,  

c)  levemiljøet der dyr oppdrettes, oppholder seg eller brukes, 

skal kontrolleres daglig,  

d)  det skal foreligge ordninger for å påse at eventuelle feil 

eller unngåelig smerte, lidelse, frykt eller varige men som 

oppdages, blir fjernet så raskt som mulig, og  

e)  dyr transporteres under egnede forhold. 

2.  Med hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene påse at 

standardene for stell og oppstalling oppført i vedlegg III får 

anvendelse fra de tidspunktene som er angitt der.  
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3.  Medlemsstatene kan tillate unntak fra kravene i nr. 1 

bokstav a) eller nr. 2 av vitenskapelige grunner eller på grunn 

av dyrevelferd eller dyrehelse. 

AVSNITT 2  

Inspeksjoner 

Artikkel 34 

Inspeksjoner utført av medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal påse at de vedkommende mynd-

ighetene utfører regelmessige inspeksjoner av alle oppdrettere, 

leverandører og brukere, herunder deres virksomheter, for å 

kontrollere at kravene i dette direktivet overholdes. 

2.  Den vedkommende myndigheten skal tilpasse 

inspeksjonenes hyppighet på grunnlag av en risikoanalyse for 

hver virksomhet, idet det tas hensyn til 

a)  antallet og artene av dyr som er oppstallet der,  

b)  tidligere resultater med hensyn til oppdretterens, 

leverandørens eller brukerens overholdelse av kravene i 

dette direktivet, 

c)  antallet og typen prosjekter som gjennomføres av 

vedkommende bruker, og  

d)  alle opplysninger som ville kunne indikere at kravene i 

dette direktivet ikke overholdes. 

3.  Inspeksjoner skal utføres hos minst en tredel av brukerne 

hvert år i samsvar med risikoanalysen omhandlet i nr. 2. 

Oppdrettere, leverandører og brukere av ikke-menneskelige 

primater skal imidlertid kontrolleres minst en gang om året. 

4.  En hensiktsmessig andel av inspeksjonene skal utføres 

uanmeldt. 

5.  Alle inspeksjonsrapporter skal oppbevares i minst fem år. 

Artikkel 35 

Kontroll av medlemsstatenes inspeksjoner 

1.  Kommisjonen skal, når det er rimelig grunn til bekymring 

og idet det blant annet tas hensyn til andelen uanmeldte 

inspeksjoner, kontrollere infrastrukturen og utføringen av 

nasjonale inspeksjoner i medlemsstatene. 

2.  Medlemsstaten der kontrollen omhandlet i nr. 1 blir utført, 

skal gi Kommisjonens sakkyndige all nødvendig bistand i 

utføringen av deres oppgaver. 

 Kommisjonen skal underrette den vedkommende myndigheten 

i den berørte medlemsstaten om resultatene av kontrollen. 

3.  Den vedkommende myndigheten i den berørte 

medlemsstaten skal treffe tiltak som reaksjon på resultatene av 

kontrollen nevnt i nr. 1. 

AVSNITT 3  

Krav til prosjekter 

Artikkel 36 

Prosjektgodkjenning 

1.  Medlemsstatene skal, uten at det berører artikkel 42, sikre 

at prosjekter ikke gjennomføres uten forhåndsgodkjenning fra 

den vedkommende myndigheten, og at prosjekter gjennomføres 

i samsvar med godkjenningen, eller, i de tilfeller som er 

omhandlet i artikkel 42, i samsvar med søknaden som er sendt 

til den vedkommende myndigheten, eller med enhver 

beslutning truffet av den vedkommende myndigheten. 

2.  Medlemsstatene skal påse at det ikke gjennomføres noe 

prosjekt med mindre en positiv prosjektevaluering utført av den 

vedkommende myndigheten er mottatt i samsvar med artikkel 

38. 

Artikkel 37 

Søknad om prosjektgodkjenning 

1.  Medlemsstatene skal påse at en søknad om prosjekt-

godkjenning blir framlagt av brukeren eller av den personen 

som har ansvar for prosjektet. Søknaden skal minst omfatte 

følgende:  

a)  prosjektforslaget,  

b)  et ikke-teknisk prosjektsammendrag og  

c)  opplysninger om de faktorene som er angitt i vedlegg VI. 

2.  Medlemsstatene kan fravike kravet i nr. 1 bokstav b) for 

prosjekter omhandlet i artikkel 42 nr. 1. 

Artikkel 38 

Prosjektevaluering 

1.  Prosjektevalueringen skal utføres så inngående som det er 

hensiktsmessig for den aktuelle typen prosjekt, og den skal 

bekrefte at prosjektet oppfyller følgende kriterier: 

a)  prosjektet er vitenskapelig eller utdanningsmessig 

begrunnet eller lovfestet,  

b)  formålene med prosjektet berettiger bruk av dyr, og  

c)  prosjektet er utformet slik at forsøk kan utføres på en mest 

mulig human og miljøvennlig måte. 

2.  Prosjektevalueringen skal særlig bestå av følgende:  

a)  en evaluering av prosjektets målsettinger, forventede 

vitenskapelige fordeler eller utdanningsmessige verdi,  

b)  en vurdering av prosjekts samsvar med kravene om 

erstatning, reduksjon og forbedring,  

c)  en vurdering og klassifisering av forsøkenes 

belastningsgrad,   
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d)  en skade- og nytteanalyse av prosjektet for å vurdere om 

skaden for dyrene når det gjelder lidelse, smerte og frykt 

kan begrunnes i det forventede resultatet, idet det tas etiske 

hensyn, og i siste instans være til nytte for mennesker, dyr 

eller miljøet,  

e)  en vurdering av de begrunnelser som er omhandlet i 

artikkel 6–12, 14, 16 og 33, og  

f)  en avgjørelse av om prosjektet bør gjennomgå en 

etterfølgende vurdering, og når dette bør skje. 

3.  Den vedkommende myndigheten som utfører prosjekt-

evalueringen, skal særlig ta hensyn til sakkunnskap på følgende 

områder:  

a)  Innenfor hvilke vitenskapelige områder dyrene vil bli 

benyttet, herunder spørsmål om erstatning, reduksjon og 

forbedring på de respektive områdene. 

b)  Forsøkets utforming, herunder statistiske opplysninger når 

dette er relevant. 

c)  Veterinærpraksis innenfor forsøksdyrvitenskap eller for 

ville dyr der dette er relevant. 

d)  Dyrehold og -stell, i tilknytning til de artene som er ment å 

benyttes. 

4.  Prosjektevalueringprosessen skal være gjennomsiktig. 

Prosjektevalueringen skal, med forbehold for vern av imma-

terialrettigheter og fortrolig informasjon, utføres på en upartisk 

måte og kan innebære at det innhentes uttalelser fra uavhengige 

parter. 

Artikkel 39 

Etterfølgende vurdering 

1.  Når dette er besluttet i samsvar med artikkel 38 nr. 2 

bokstav f), skal medlemsstatene sikre at den etterfølgende 

vurderingen blir utført av den vedkommende myndigheten, som 

på grunnlag av nødvendig dokumentasjon som brukeren har 

framlagt, skal evaluere følgende: 

a)  om målsettingene med prosjektet ble oppnådd,  

b)  hvilken skade som ble påført dyrene, herunder antallet og 

artene av dyr som ble benyttet, samt forsøkenes 

belastningsgrad, og  

c)  alle faktorer som vil kunne bidra til videre gjennomføring 

av kravene om erstatning, reduksjon og forbedring. 

2.  Alle prosjekter der det benyttes ikke-menneskelige 

primater, og prosjekter som innebærer forsøk klassifisert som 

«betydelig belastende», herunder de som er omhandlet i artikkel 

15 nr. 2, skal være gjenstand for en etterfølgende vurdering. 

3.  Uten at det berører nr. 2, og som unntak fra artikkel 38  

nr. 2 bokstav f), kan medlemsstatene unnta prosjekter som bare 

omfatter forsøk klassifisert som «lett belastende» eller 

«terminale» fra kravet om en etterfølgende vurdering. 

Artikkel 40 

Tildeling av prosjektgodkjenning 

1.  Prosjektgodkjenningen skal være begrenset til forsøk som 

har vært gjenstand for  

a)  en prosjektevaluering, og  

b)  klassifiseringene av disse forsøkenes belastningsgrad. 

2.  Prosjektgodkjenningen skal angi  

a)  hvilken bruker som gjennomfører prosjektet,  

b)  hvilke personer som har ansvar for den generelle 

gjennomføringen av prosjektet og prosjektets samsvar med 

prosjektgodkjenningen, 

c)  virksomhetene der prosjektet skal gjennomføres, der dette 

er relevant, og  

d)  alle særlige vilkår som følger av prosjektevalueringen, 

herunder om og i så fall når prosjektet skal gjennomgå en 

etterfølgende vurdering. 

3.  Prosjektgodkjenninger skal gis for en periode på høyst 

fem år. 

4.  Medlemsstatene kan tillate at det gis prosjektgodkjenning 

for flere generiske prosjekter som gjennomføres av samme 

bruker dersom prosjektene skal oppfylle lovfestede krav, eller 

dersom det i prosjektene benyttes dyr for produksjons- eller 

diagnoseformål med etablerte metoder. 

Artikkel 41 

Beslutninger om godkjenning 

1.  Medlemsstatene skal påse at beslutningen om god-

kjenning treffes og blir meddelt søkeren senest 40 virkedager 

etter at en fullstendig og korrekt søknad er mottatt. Denne 

fristen skal omfatte prosjektevalueringen. 

2.  Når det kan begrunnes ut ifra prosjektets kompleksitet 

eller dets flerfaglighet, kan den vedkommende myndigheten 

forlenge fristen nevnt i nr. 1 én gang med en tilleggsfrist på 

høyst 15 virkedager. Forlengelsen og dens varighet skal være 

behørig begrunnet og skal meddeles søkeren før utløpet av 

fristen nevnt i nr. 1. 

3.  De vedkommende myndighetene skal snarest mulig 

bekrefte overfor søkeren at alle søknader om godkjenninger er 

mottatt, og skal angi innen hvilken av fristene nevnt i nr. 1 som 

beslutningen skal treffes.  
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4.  Dersom søknaden er ufullstendig eller ukorrekt, skal den 

vedkommende myndigheten snarest mulig underrette søkeren 

om at det må framlegges ytterligere dokumentasjon, og om 

mulige følger av dette for søknadsfristen som skal gjelde. 

Artikkel 42 

Forenklet administrativ framgangsmåte 

1.  Medlemsstatene kan beslutte å innføre en forenklet 

administrativ framgangsmåte for prosjekter som omfatter 

forsøk klassifisert som «terminale», «lett belastende» eller 

«moderat belastende» og ikke benytter ikke-menneskelige 

primater, som er nødvendig for å oppfylle lovfestede krav, eller 

som benytter dyr til produksjons- eller diagnoseformål med 

etablerte metoder. 

2.  Dersom medlemsstatene innfører en forenklet admini-

strativ framgangsmåte, skal de sikre at følgende bestemmelser 

er oppfylt: 

a)  søknaden skal angi de faktorene som er omhandlet i artikkel 

40 nr. 2 bokstav a), bokstav b) og bokstav c),  

b)  en prosjektevaluering skal være utført i samsvar med 

artikkel 38, og  

c)  fristen nevnt i artikkel 41 nr. 1 skal ikke overskrides. 

3.  Dersom et prosjekt blir endret på en måte som kan få en 

negativ innvirkning på dyrevelferden, skal medlemsstatene 

kreve en ny prosjektevaluering med positivt resultat. 

4.  Artikkel 40 nr. 3 og nr. 4, artikkel 41 nr. 3 og artikkel 44 

nr. 3, nr. 4 og nr. 5 får tilsvarende anvendelse på prosjekter som 

tillates gjennomført i samsvar med denne artikkelen. 

Artikkel 43 

Ikke-tekniske prosjektsammendrag 

1.  Med forbehold for sikring av immaterialrettigheter og 

fortrolig informasjon skal det ikke-tekniske prosjekt-

sammendraget inneholde  

a)  opplysninger om prosjektets målsettinger, herunder 

forutsette skader og nytteverdier, samt antall og typer dyr 

som skal benyttes,  

b)  en bekreftelse på at kravene til erstatning, reduksjon og 

forbedring overholdes. 

Det ikke-tekniske prosjektsammendraget skal være anonymt og 

skal ikke inneholde navn og adresser for brukeren og brukerens 

personale. 

2.  Medlemsstatene kan kreve at det ikke-tekniske prosjekt-

sammendraget angir om et prosjekt skal gjennomgå en 

etterfølgende vurdering, og i så fall, innen hvilken frist. I dette 

tilfellet skal medlemsstatene sikre at det ikke-tekniske 

prosjektsammendraget blir ajourført med resultatene av en 

eventuell etterfølgende vurdering. 

3.  Medlemsstatene skal offentliggjøre de ikke-tekniske 

prosjektsammendragene for godkjente prosjekter og eventuelle 

ajourføringer av dem. 

Artikkel 44 

Endring, fornyelse og tilbakekalling av en 

prosjektgodkjenning 

1.  Medlemsstatene skal påse at endring eller fornyelse av 

prosjektgodkjenningen er nødvendig for enhver endring av 

prosjektet som kan ha en negativ innvirkning på dyrevelferden. 

2.  Alle endringer eller fornyelser av en prosjektgodkjenning 

skal gjennomgå en ytterligere prosjektevaluering med positivt 

resultat. 

3.  Den vedkommende myndigheten kan trekke tilbake 

prosjektgodkjenningen dersom prosjektet ikke blir gjennomført 

i samsvar med prosjektgodkjenningen. 

4.  Dersom en prosjektgodkjenning blir trukket tilbake, skal 

dette ikke gi negative virkninger for velferden til dyr som ble 

benyttet eller skal benyttes i prosjektet. 

5.  Medlemsstatene skal fastsette og offentliggjøre vilkår for 

endring og fornyelse av prosjektgodkjenninger. 

Artikkel 45 

Dokumentasjon 

1.  Medlemsstatene skal sikre at all relevant dokumentasjon, 

herunder prosjektgodkjenninger og resultatet av prosjekt-

evalueringen, oppbevares i minst tre år fra utløpet av prosjekt-

godkjenningen eller fra utløpet av fristen nevnt i artikkel 41  

nr. 1, og skal være tilgjengelig for den vedkommende 

myndigheten. 

2.  Uten at det berører nr. 1, skal dokumentasjonen for 

prosjekter som skal gjennomgå en etterfølgende vurdering, 

oppbevares til denne vurderingen er fullført. 

KAPITTEL V 

UNNGÅELSE AV DOBBELTARBEID SAMT ALTERNATIVE 

METODER 

Artikkel 46 

Unngåelse av at forsøk gjentas 

Alle medlemsstater skal akseptere opplysninger fra andre 

medlemsstater som er framkommet gjennom forsøk godkjent av 

Unionens regelverk, med mindre ytterligere forsøk må utføres 

med henblikk på vern av folkehelsen, den offentlige sikkerheten 

eller miljøet. 

Artikkel 47 

Alternative metoder 

1.  Kommisjonen og medlemsstatene skal bidra til å utvikle 

og validere alternative metoder som vil kunne gi samme eller 

høyere informasjonsnivå som det som oppnås i forsøk med dyr, 

men som ikke omfatter bruk av dyr eller bruker færre dyr, eller 

som medfører mindre smertefulle forsøk, og de skal treffe de 

tiltakene som de anser som hensiktsmessige for å oppfordre til 

forskning på dette området.  
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2.  Medlemsstatene skal bistå Kommisjonen med å 

identifisere og oppnevne egnede spesialiserte og kvalifiserte 

laboratorier til å utføre slike valideringsundersøkelser. 

3.  Etter samråd med medlemsstatene skal Kommisjonen 

fastsette prioriteringene for disse valideringsundersøkelsene og 

fordele oppgavene mellom de ulike laboratoriene for å få utført 

disse undersøkelsene. 

4.  Medlemsstatene skal på nasjonalt plan påse at alternative 

metoder blir fremmet, og at det blir spredt opplysninger om 

disse. 

5.  Medlemsstatene skal utpeke et enkelt kontaktpunkt som 

skal gi råd om den lovfestede relevansen og egnetheten til 

alternative metoder som foreslås for validering. 

6.  Kommisjonen skal treffe hensiktsmessige tiltak med sikte 

på å oppnå internasjonal godkjenning av alternative metoder 

som er validert i Unionen. 

Artikkel 48 

Unionens referanselaboratorium 

1.  Unionens referanselaboratorium og dets plikter og 

oppgaver er omhandlet i vedlegg VII. 

2.  Unionens referanselaboratorium kan ta gebyrer for de 

tjenestene det yter og som ikke direkte bidrar til å fremme 

prinsippene om erstatning, reduksjon og forbedring. 

3.  Nærmere bestemmelser som er nødvendige for å 

gjennomføre nr. 2 i denne artikkelen og vedlegg VII, kan vedtas 

i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 56 nr. 3. 

Artikkel 49 

Nasjonale komiteer for beskyttelse av forsøksdyr 

1.  Hver medlemsstat skal opprette en nasjonal komité for 

beskyttelse av forsøksdyr. Komiteen skal gi råd til de 

vedkommende myndighetene og til dyrevelferdsorganer om 

saker som omhandler anskaffelse, oppdrett, oppstalling, stell og 

bruk av dyr i forsøk, og sikre at erfaringer om beste praksis blir 

utvekslet. 

2.  De nasjonale komiteene nevnt i nr. 1 skal utveksle 

informasjon om driften av dyrevelferdsorganer og om 

prosjektevaluering, og utveksle erfaringer om beste praksis i 

Unionen. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 50 

Tilpasning av vedlegg til den tekniske utviklingen 

For å sikre at bestemmelsene i vedlegg I og III–VIII gjenspeiler 

den rådende tekniske eller vitenskapelige utviklingen, og idet 

det tas hensyn til den erfaring som er oppnådd ved 

gjennomføringen av dette direktivet, særlig ved rapporteringen 

nevnt i artikkel 54 nr. 1, kan Kommisjonen ved hjelp av 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 og med forbehold 

for vilkårene i artikkel 52 og 53 vedta endringer av disse 

vedleggene, med unntak av bestemmelsene i avsnitt I og II i 

vedlegg VIII. Tidspunktene nevnt i avsnitt B i vedlegg III skal 

ikke flyttes fram. Når Kommisjonen vedtar slike delegerte 

rettsakter, skal den opptre i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i dette direktivet. 

Artikkel 51 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 50 skal gis Kommisjonen for en periode på åtte år fra 

og med 9. november 2010. Kommisjonen skal framlegge en 

rapport om den delegerte myndigheten senest tolv måneder før 

åtteårsperioden utløper. Den delegerte myndigheten skal 

forlenges automatisk med perioder av samme varighet, med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i 

samsvar med artikkel 52. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 52 

og 53. 

Artikkel 52 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 50 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern framgangsmåte 

for å beslutte om en delegert myndighet skal tilbakekalles, skal 

bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og 

Kommisjonen i rimelig tid før endelig beslutning treffes, med 

angivelse av hvilken delegert myndighet som kan bli 

tilbakekalt, samt mulige årsaker til tilbakekallingen. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 53 

Innsigelser mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra den dagen 

underretningen ble gitt. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen den nevnte fristen, 

skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende og tre i 

kraft den dagen som angis der.  
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Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av den nevnte fristen 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 

mot en delegert rettsakt, trer den ikke i kraft. Institusjonen som 

gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten, skal grunngi dette. 

Artikkel 54 

Rapportering 

1.  Medlemsstatene skal innen 10. november 2018 og deretter 

hvert femte år oversende informasjon om gjennomføringen av 

dette direktivet, og særlig artikkel 10 nr. 1 samt artikkel 26, 28, 

34, 38, 39, 43 og 46, til Kommisjonen. 

2.  Medlemsstatene skal hvert år innhente og offentliggjøre 

statistiske opplysninger om bruk av dyr i forsøk, herunder 

opplysninger om forsøkenes faktiske belastningsgrad og om 

opprinnelsen til og artene av ikke-menneskelige primater som 

benyttes i forsøk. 

Medlemsstatene skal framlegge disse statistiske opplysningene 

for Kommisjonen innen 10. november 2015 og deretter hvert år. 

3.  Medlemsstatene skal hvert år framlegge for Kommisjonen 

nærmere opplysninger om unntak som er gitt i henhold til 

artikkel 6 nr. 4 bokstav a). 

4.  Kommisjonen skal innen 10. mai 2012 fastsette et felles 

format for framlegging av de opplysningene som er omhandlet i 

nr. 1, 2, og 3 i denne artikkelen, i samsvar med framgangsmåten 

med forskriftskomité nevnt i artikkel 56 nr. 3. 

Artikkel 55 

Beskyttelsesklausuler 

1.  Når en medlemsstat har en vitenskapelig begrunnelse for å 

mene at det kreves bruk av ikke-menneskelige primater for 

formålene nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav a) i) når det gjelder 

mennesker, men der bruken ikke gjennomføres for å unngå, 

forebygge, diagnostisere eller behandle invalidiserende eller 

potensielt livstruende kliniske tilstander hos mennesker, kan 

medlemsstaten treffe et midlertidig tiltak som tillater slik bruk, 

forutsatt at formålet ikke kan oppnås ved bruk av andre arter 

ikke-menneskelige primater. 

2.  Når en medlemsstat har en vitenskapelig begrunnelse for å 

mene at det kreves handling for å bevare artene eller i 

forbindelse med et uventet utbrudd av en livstruende eller 

invalidiserende klinisk tilstand hos mennesker, kan 

medlemsstaten treffe et midlertidig tiltak som tillater bruk av 

store aper i forsøk som har et av formålene nevnt i artikkel 5 

bokstav b) i), bokstav c) eller bokstav e), forutsatt at formålet 

med forsøket ikke kan oppnås ved bruk av andre arter enn store 

aper eller ved bruk av alternative metoder. Henvisningen til 

artikkel 5 bokstav b) i) skal imidlertid ikke forstås som å 

omfatte henvisningen til dyr og planter. 

3.  Når en medlemsstat, i unntakstilfeller og ut fra en 

vitenskapelig begrunnelse, anser det nødvendig å tillate bruk av 

et forsøk som medfører alvorlig smerte, lidelse eller frykt, som 

trolig vil vedvare og som ikke kan avhjelpes, som nevnt i 

artikkel 15 nr. 2, kan medlemsstaten treffe et midlertidig tiltak 

for å tillate et slikt forsøk. Medlemsstatene kan beslutte å ikke 

tillate bruk av ikke-menneskelige primater i slike forsøk. 

4.  En medlemsstat som har truffet et midlertidig tiltak i 

samsvar med nr. 1, 2 eller 3, skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette, og skal 

begrunne beslutningen og framlegge dokumentasjon på 

situasjonen som beskrevet i nr. 1, 2 og 3 som det midlertidige 

tiltaket er basert på. 

Kommisjonen skal framlegge saken for komiteen nevnt i 

artikkel 56 nr. 1 innen 30 dager etter at opplysningene fra den 

aktuelle medlemsstaten er mottatt, og skal i samsvar med 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 56 nr. 3 

enten  

a)  godkjenne det midlertidige tiltaket i en periode som er 

definert i beslutningen, eller  

b)  kreve at medlemsstaten tilbakekaller det midlertidige 

tiltaket. 

Artikkel 56 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. 

2.  Når det vises til dette nummeret, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

3.  Når det vises til dette nummeret, 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 57 

Kommisjonens rapport 

1.  Senest 10. november 2019 og deretter hvert femte år skal 

Kommisjonen, basert på de opplysningene den mottar fra 

medlemsstatene i henhold til artikkel 54 nr. 1, oversende 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av 

dette direktivet. 

2.  Senest 10. november 2019 og deretter hvert tredje år skal 

Kommisjonen, basert på de statistiske opplysningene som 

medlemsstatene framlegger i henhold til artikkel 54 nr. 2, 

oversende Europaparlamentet og Rådet en sammendragsrapport 

om disse opplysningene.  
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Artikkel 58 

Revisjon 

Kommisjonen skal innen 10. november 2017 revidere dette 

direktivet, idet det tas hensyn til framskritt i utviklingen av 

alternative metoder som ikke medfører bruk av dyr, særlig ikke-

menneskelige primater, og skal foreslå endringer der det er 

hensiktsmessig. 

Kommisjonen skal, der det er hensiktsmessig og i samråd med 

medlemsstatene og berørte parter, utføre periodiske tematiske 

revisjoner av erstatning, reduksjon og forbedring av bruken av 

dyr i forsøk, idet det særlig legges vekt på ikke-menneskelige 

primater, teknologisk utvikling og ny vitenskapelig kunnskap 

samt kunnskap om dyrevelferd. 

Artikkel 59 

Vedkommende myndigheter 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke en eller flere vedkommende 

myndigheter som skal ha ansvar for gjennomføringen av dette 

direktivet. 

Medlemsstatene kan utpeke andre organer enn offentlige 

myndigheter for gjennomføringen av særlige oppgaver fastsatt i 

dette direktivet, bare dersom det er bevist at organet 

a)  har den sakkunnskap og infrastruktur som kreves for å 

utføre oppgavene, og  

b)  ikke har interessekonflikter med hensyn til utføringen av 

oppgavene. 

Organer som er utpekt på denne måten, skal anses som 

vedkommende myndigheter for dette direktivets formål. 

2.  Hver medlemsstat skal senest 10. februar 2011 meddele 

Kommisjonen nærmere opplysninger om hvilken nasjonal 

myndighet som fungerer som kontaktpunkt for dette direktivets 

formål, samt eventuelle ajourføringer av slike opplysninger. 

Kommisjonen skal offentliggjøre listen over disse kontak-

tpunktene. 

Artikkel 60 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 

overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt i 

henhold til dette direktivet, og treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene må være 

effektive, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal innen 10. februar 2013 underrette 

Kommisjonen om disse bestemmelsene og skal umiddelbart 

underrette den om eventuelle senere endringer som påvirker 

dem. 

Artikkel 61 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 10. november 2012 sette i 

kraft og offentliggjøre de lovene og forskriftene som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktivet. De skal umid-

delbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmel-

sene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra  

1. januar 2013. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvis-

ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 62 

Oppheving 

1.  Direktiv 86/609/EØF oppheves med virkning fra  

1. januar 2013, med unntak av artikkel 13, som oppheves med 

virkning fra 10. mai 2013. 

2.  Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktivet. 

Artikkel 63 

Endring av forordning (EF) nr. 1069/2009 

Artikkel 8 bokstav a) iv) i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal 

lyde: 

«iv)  dyr som benyttes i et eller flere forsøk som definert i 

artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr 

som brukes til vitenskapelige formål(*), i tilfeller der 

den vedkommende myndigheten beslutter at slike dyr 

eller deres kroppsdeler kan utgjøre en alvorlig 

helserisiko for mennesker eller for andre dyr, som et 

resultat av et slikt eller slike forsøk, men uten at det 

berører artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003,». 

___________ 

(*) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

Artikkel 64 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstatene skal ikke anvende lover og forskrifter 

som er vedtatt i samsvar med artikkel 36–45, på prosjekter som 

er godkjent før 1. januar 2013 og avsluttes senest  

1. januar 2018. 

2.  Prosjekter som er godkjent før 1. januar 2013 og avsluttes 

etter 1. januar 2018, skal få prosjektgodkjenning senest  

1. januar 2018. 
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Artikkel 65 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 66 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 22. september 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 
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VEDLEGG I 

LISTE OVER DYR OMHANDLET I ARTIKKEL 10 

1. Mus (Mus musculus) 

2. Rotte (Rattus norvegicus) 

3. Marsvin (Cavia porcellus) 

4. Gullhamster (Mesocricetus auratus) 

5. Kinesisk hamster (Cricetulus griseus) 

6. Mongolsk ørkenrotte (Meriones unguiculatus) 

7. Kanin (Oryctolagus cuniculus) 

8. Hund (Canis familiaris) 

9. Katt (Felis catus) 

10. Alle arter av ikke-menneskelige primater 

11. Frosk (Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)) 

12. Sebrafisk (Danio rerio) 

  

VEDLEGG II 

LISTE OVER IKKE-MENNESKELIGE PRIMATER OG TIDSPUNKTER NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 1 

ANDRE LEDDET 

 

Arter Tidspunkter 

Vanlig silkeape (Callithrix jacchus) 1. januar 2013 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) Fem år etter offentliggjøring av forundersøkelsen nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 fjerde leddet, forutsatt at undersøkelsen 

ikke anbefaler en utvidet periode 

Rhesusape (Macaca mulatta) Fem år etter offentliggjøring av forundersøkelsen nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 fjerde leddet, forutsatt at undersøkelsen 

ikke anbefaler en utvidet periode 

Andre arter av ikke-menneskelige primater Fem år etter offentliggjøring av forundersøkelsen nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 fjerde leddet, forutsatt at undersøkelsen 

ikke anbefaler en utvidet periode 

 



Nr. 49/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

VEDLEGG III 

KRAV TIL VIRKSOMHETER OG TIL STELL OG OPPSTALLING AV DYR 

Avsnitt A: Allment 

1.  Fysiske anlegg 

1.1.  Funksjoner og generell utforming 

a)  Alle anlegg skal være konstruert slik at de gir et miljø som tar hensyn til de fysiologiske og etologiske 

behovene til artene som holdes der. Anleggene skal også være utformet og drives slik at det ikke er tilgang 

for ikke-autoriserte personer, og slik at dyr ikke kan slippe inn eller ut. 

b)  Virksomhetene skal ha et aktivt vedlikeholdsprogram for å forebygge og utbedre feil på bygninger eller 

utstyr. 

1.2.  Oppstallingslokaler 

a)  Virksomhetene skal ha en regelmessig og effektiv rengjøringsplan for lokalene og skal opprettholde 

tilfredsstillende hygieniske standarder. 

b)  Vegger og gulv skal ha et overflatebelegg av materialer som er motstandsdyktige mot tung slitasje 

forårsaket av dyrene og av rengjøringsprosessen. Materialene skal ikke være skadelige for dyrenes helse, og 

de skal ikke gjøre det mulig for dyrene å kunne skade seg selv. Alt utstyr eller inventar skal utstyres med 

ytterligere beskyttelse, slik at det ikke kan skades av eller forårsake skade på dyrene. 

c)  Arter som ikke er forenlige, for eksempel rovdyr og byttedyr, eller dyr som krever forskjellige miljøforhold, 

skal ikke oppstalles i samme rom, eller, når det gjelder rovdyr og byttedyr, ikke oppstalles slik at de kan se, 

lukte eller høre hverandre. 

1.3.  Lokaler til generelle og spesielle forsøksformål 

a)  Virksomhetene skal, der dette er relevant, ha tilgjengelige laboratorieanlegg for å kunne utføre enkle 

diagnostiske tester, obduksjoner og/eller innsamling av prøver som skal underkastes mer omfattende 

laboratorieundersøkelser andre steder. Lokaler til generelle og spesielle forsøksformål skal være 

tilgjengelige for situasjoner der det ikke er ønskelig å utføre forsøkene eller observasjonene i dyrerommene. 

b)  Det skal finnes anlegg der nylig anskaffede dyr kan holdes isolert inntil deres helsestatus kan fastslås og en 

mulig helserisiko for dyr som allerede holdes der, kan vurderes og gjøres så liten som mulig. 

c)  Det skal være plass til at syke eller skadede dyr kan holdes atskilt fra andre dyr. 

1.4.  Servicerom 

a)  Lagerrom skal utformes, benyttes og vedlikeholdes slik at de sikrer kvaliteten på fôr og strø. Disse rommene 

skal så langt det er mulig være beskyttet mot skadedyr og insekter. Andre materialer som kan være 

forurenset eller utgjøre en fare for dyr eller personale, skal lagres separat. 

b)  Rengjørings- og vaskeområder skal være store nok til å romme nødvendige anlegg for rensing og rengjøring 

av brukt utstyr. Rengjøringsprosessen skal tilrettelegges slik at rent og skittent utstyr holdes atskilt for å 

hindre forurensing av utstyr som nettopp er rengjort. 

c)  Virksomhetene skal sørge for hygienisk lagring og sikker fjerning av skrotter og dyreavfall. 

d)  Når det kreves kirurgiske forsøk under aseptiske forhold, skal det finnes et eller flere rom som er utstyrt for 

dette, samt muligheter for postoperativ pleie.  
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2.  Miljøet og miljøstyring 

2.1.  Ventilasjon og temperatur 

a)  Isolasjon, oppvarming og ventilasjon av dyrerommene skal sikre at luftsirkulasjon, støvnivåer og 

gasskonsentrasjoner ligger innenfor grenseverdier som ikke skader de dyrene som er oppstallet der. 

b)  Temperatur og relativ fuktighet i dyrerommene skal tilpasses de artene og aldersgruppene som er oppstallet 

der. Temperaturen skal måles og registreres daglig. 

c)  Dyr skal ikke holdes på utendørsområder under klimatiske forhold som kan forårsake frykt hos dyrene. 

2.2.  Belysning 

a)  Dersom det naturlige lyset ikke gir en egnet syklus av lys og mørke, skal det brukes kontrollert belysning 

for å imøtekomme dyrenes biologiske behov og gi et tilfredsstillende arbeidsmiljø. 

b)  Belysningen skal være tilstrekkelig til at dyrene skal kunne røktes og inspiseres på en tilfredsstillende måte. 

c)  Det skal sørges for regelmessige lysperioder og en lysintensitet tilpasset de ulike artene. 

d)  Når det holdes albinodyr, skal belysningen justeres for å ta hensyn til disse dyrenes lysfølsomhet. 

2.3.  Støy 

a)  Støynivåer, herunder ultralyd, skal ikke påvirke dyrevelferden på en negativ måte. 

b)  Virksomhetene skal ha alarmsystemer som varsler utenfor dyrenes sensitive hørselsområde, uten at dette 

kommer i konflikt med alarmens hørbarhet for mennesker. 

c)  Der det er relevant, skal dyrerommene ha lydisolering og lydabsorberende materialer. 

2.4.  Alarmsystemer 

a)  Virksomheter som er avhengige av elektrisk eller mekanisk utstyr for kontroll og vern av miljøet, skal ha et 

reservesystem som kan opprettholde vesentlige service- og nødlyssystemer samt sikre at selve 

alarmsystemene ikke settes ut av drift. 

b)  Varme- og ventilasjonssystemer skal være utstyrt med overvåkingsinnretninger og alarmer. 

c)  Tydelige instrukser for hva som skal gjøres i en nødssituasjon, skal slås opp der de er lett synlige. 

3.  Stell av dyr 

3.1.  Helse 

a)  Virksomhetene skal ha innført en strategi for å sikre at det opprettholdes en helsestatus for dyrene som 

sikrer dyrevelferd og oppfyller vitenskapelige krav. Denne strategien skal omfatte regelmessig helsetilsyn, 

et mikrobiologisk tilsynsprogram og planer for håndtering av sykdomsutbrudd, og skal definere 

helseparametrer og framgangsmåter for introduksjon av nye dyr. 

b)  Dyrene skal kontrolleres minst én gang om dagen av en kompetent person. Kontrollene skal sikre at alle syke 

eller skadede dyr identifiseres, og at hensiktsmessige tiltak iverksettes. 

3.2.  Dyr innfanget i naturen 

a)  Transportbeholdere og transportmidler tilpasset de aktuelle artene skal være tilgjengelige der dyr innfanges, i 

tilfelle dyr må flyttes for undersøkelse eller behandling. 

b)  Særlige hensyn skal tas og hensiktsmessige tiltak treffes for akklimatisering, karantene, oppstalling, hold, 

stell av dyr innfanget i naturen og, der det er relevant, bestemmelser for å slippe dem ut i naturen igjen når 

forsøkene er avsluttet. 
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3.3.  Oppstalling og beriking 

a)  Oppstalling 

Alle dyr, bortsett fra de som er naturlig solitære, skal holdes i stabile sosiale grupper av individer som går 

godt sammen. I tilfeller der det er tillatt med individuell oppstalling i samsvar med artikkel 33 nr. 3, skal 

varigheten av dette begrenses til det absolutt nødvendige, og dyrene skal hele tiden kunne se, høre, lukte 

og/eller berøre hverandre. Når dyr introduseres eller gjenintroduseres i etablerte grupper, skal dette 

overvåkes nøye for å unngå problemer med konflikt og forstyrrelser i sosiale relasjoner. 

b)  Beriking 

Alle dyr skal ha plass i tilstrekkelig komplekse omgivelser til at de kan uttrykke et bredt spekter av normal 

atferd. De skal gis en viss mulighet for å kontrollere og velge sitt miljø for å redusere stressrelatert atferd. 

Virksomhetene skal ha innført egnede berikingsmetoder for å øke antallet aktiviteter som er tilgjengelige for 

dyrene og gi dem større mulighet til å håndtere sin situasjon, blant annet fysisk aktivitet, søk etter føde samt 

finmotoriske og kognitive aktiviteter som er egnet for den relevante arten. Beriking av miljøet i dyrs 

oppholdsenheter skal tilpasses de aktuelle artenes individuelle behov. Virksomhetenes berikingsstrategier 

skal regelmessig gjennomgås og ajourføres. 

c)  Dyrenes oppholdsenheter 

Dyrenes oppholdsenheter skal ikke være laget av materialer som kan skadelige for dyrehelsen. Utforming 

og konstruksjon skal være slik at dyrene ikke påføres skader. Med mindre de er beregnet på engangsbruk, 

skal de være laget av materialer som tåler rengjøring og desinfeksjon. Utformingen av gulvet i dyrenes 

oppholdsenheter skal være tilpasset dyrenes art og alder og utformet slik at det er enkelt å fjerne ekskreter. 

3.4.  Fôring 

a)  Fôrets form, innhold og presentasjon skal tilfredsstille dyrets ernærings- og atferdsmessige behov. 

b)  Fôret skal være velsmakende og ikke forurenset. Ved valg av fôrets råvarer, framstilling, tilberedning og 

presentasjon skal virksomhetene treffe tiltak for i størst mulig grad å unngå kjemisk, fysisk og 

mikrobiologisk forurensing. 

c)  Pakking, transport og lagring skal foregå slik at fôret ikke forurenses, forringes eller ødelegges. Alle 

fôrbeholdere, trau eller andre redskaper som brukes til fôring, skal rengjøres regelmessig og om nødvendig 

steriliseres. 

d)  Hvert enkelt dyr skal ha tilgang til fôret, med tilstrekkelig fôringsplass til at konkurranse begrenses. 

3.5.  Vanning 

a)  Alle dyr skal alltid ha tilgang til rent drikkevann. 

b)  Når det benyttes automatiske vanningssystemer, skal de regelmessig kontrolleres, passes og spyles for å 

unngå ulykker. Dersom det benyttes bur med fast bunn, skal det sørges for at faren for oversvømmelse er så 

liten som mulig. 

c)  Det skal sørges for at vanntilførselen til akvarier og kummer er tilpasset de behovene og toleransegrensene 

som gjelder for de enkelte artene av fisk, amfibier og krypdyr. 

3.6.  Hvile- og soveområder 

a)  Det skal alltid sørges for at strø og annet liggemateriale er tilpasset de enkelte artene, herunder 

redematerialer eller andre strukturer for avlsdyr. 

b)  Innenfor oppholdsenheten skal det være et solid, behagelig hvileområde for alle dyr, tilpasset den aktuelle 

arten. Alle soveområder skal holdes rene og tørre. 

3.7.  Håndtering 

Virksomhetene skal iverksette tilvennings- og opplæringsprogrammer som er egnet for dyrene, forsøkene og 

prosjektets lengde. 
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Avsnitt B: Artsspesifikk del 

1.  Mus, rotter, ørkenrotter, hamstere og marsvin 

I denne og de følgende tabellene for mus, rotter, ørkenrotter, hamstere og marsvin menes med «oppholdsenhetens 

høyde» den vertikale avstanden mellom oppholdsenhetens gulv og topp, og denne høyden skal anvendes på mer 

enn 50 % av gulvets minsteareal før berikingsinnretninger settes inn. 

Når forsøk planlegges, skal det tas hensyn til dyrenes eventuelle vekst for å sikre at dyrene har tilstrekkelig plass 

(som oppført i tabell 1.1–1.5) så lenge undersøkelsen pågår. 

Tabell 1.1 

Mus 

 
Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

I besetning og 

under forsøk 

opptil 20 

20–25 

25–30 

over 30 

330 

330 

330 

330 

60 

70 

80 

100 

12 

12 

12 

12 

1. januar 2017 

Avl  330 

For et monogamt par 

(utavlet/innavlet) 

eller en trio 

(innavlet). For hvert 

ekstra hunndyr med 

kull skal det legges 

til 180 cm2. 

 12 

Besetning hos 

oppdrettere(*) 

Areal i 

oppholdsenhet 

950 cm2 

under 20 950 40 12 

Areal i 

oppholdsenhet 

1 500 cm2 

under 20 1 500 30 12 

(*) Avvente mus kan holdes i disse høyere besetningstetthetene i den korte perioden etter avvenning og fram til de flyttes, 

forutsatt at dyrene holdes i større oppholdsenheter med tilstrekkelig beriking, og at disse oppstallingsforholdene ikke fører til 

dårligere velferd for dyrene, for eksempel i form av økte aggresjonsnivåer, økt sykelighet eller dødelighet, stereotypier og 

andre atferdsforstyrrelser, vekttap eller andre fysiologiske eller atferdsmessige stressreaksjoner. 

Tabell 1.2 

Rotter 

 
Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

I besetning og 

under forsøk(*) 

opptil 200 

200–300 

300–400 

400–600 

over 600 

800 

800 

800 

800 

1 500 

200 

250 

350 

450 

600 

18 

18 

18 

18 

18 

1. januar 2017 
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Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

Avl  800 

Mor og kull. For 

hvert ekstra voksne 

dyr som permanent 

tilføres 

oppholdsenheten, 

legges det til 

400 cm2 

 18  

Besetning hos 

oppdrettere(**) 

Areal i 

oppholdsenhet 

1 500 cm2 

opptil 50 

50–100 

100–150 

150–200 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 

100 

125 

150 

175 

18 

18 

18 

18 

 

Besetning hos 

oppdrettere(**) 

Areal i 

oppholdsenhet 

2 500 cm2 

opptil 100 

100–150 

150–200 

2 500 

2 500 

2 500 

100 

125 

150 

18 

18 

18 

 

(*) Dersom det tilgjengelige arealet per individ mot slutten av en langvarig undersøkelse faller under verdiene angitt foran, skal 

det prioriteres å opprettholde stabile sosiale strukturer. 

(**) Avvente rotter kan holdes i disse høyere besetningstetthetene i den korte perioden etter avvenning og fram til de flyttes, 

forutsatt at dyrene holdes i større oppholdsenheter med tilstrekkelig beriking, og disse oppstallingsforholdene ikke fører til 

dårligere velferd for dyrene, for eksempel i form av økte aggresjonsnivåer, økt sykelighet eller dødelighet, stereotypier og 

andre atferdsforstyrrelser, vekttap eller andre fysiologiske eller atferdsmessige stressreaksjoner. 

Tabell 1.3 

Ørkenrotter 

 
Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

I besetning og 

under forsøk 

opptil 40 

over 40 

1 200 

1 200 

150 

250 

18 

18 

1. januar 2017 

Avl  1 200 

Monogamt par eller 

trio med avkom 

 18 

Tabell 1.4 

Hamstere 

 
Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

I besetning og 

under forsøk 

opptil 60 

60–100 

over 100 

800 

800 

800 

150 

200 

250 

14 

14 

14 

1. januar 2017 
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Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

Avl  800 

Mor eller monogamt 

par med kull 

 14  

Besetning hos 

oppdrettere(*) 

under 60 1 500 100 14  

(*) Avvente rotter kan holdes i disse høyere besetningstetthetene i den korte perioden etter avvenning og fram til de flyttes, 

forutsatt at dyrene holdes i større oppholdsenheter med tilstrekkelig beriking, og disse oppstallingsforholdene ikke fører til 

dårligere velferd for dyrene, for eksempel i form av økte aggresjonsnivåer, økt sykelighet eller dødelighet, stereotypier og 

andre atferdsforstyrrelser, vekttap eller andre fysiologiske eller atferdsmessige stressreaksjoner. 

Tabell 1.5 

Marsvin 

 
Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

I besetning og 

under forsøk 

opptil 200 

200–300 

300–450 

450–700 

over 700 

1 800 

1 800 

1 800 

2 500 

2 500 

200 

350 

500 

700 

900 

23 

23 

23 

23 

23 

1. januar 2017 

Avl  2 500 

Par med kull. For 

hver ekstra hunn i 

avl legges det til 

1 000 cm2 

 23 

2.  Kaniner 

I forbindelse med landbruksforskning der målet med prosjektet krever at dyrene holdes under tilnærmet samme 

forhold som produksjonsdyr, skal dyreholdet minst oppfylle kravene i standardene fastsatt i direktiv 98/58/EF(1). 

Oppholdsenheten skal omfatte et hevet område. Dette området skal være stort nok til at dyret kan ligge, sitte og 

enkelt bevege seg under det, og skal ikke være større enn 40 % av gulvarealet. Når det av vitenskapelig eller 

veterinærmessige grunner ikke kan benyttes et hevet område, skal oppholdsenheten være 33 % større for en 

enkelt kanin og 60 % større for to kaniner. Dersom kaniner som er under ti uker gamle, gis tilgang til et hevet 

område, skal dette området ha et areal på minst 55 cm x 25 cm, og høyden over gulvet skal være slik at dyret kan 

bruke området. 

Tabell 2.1 

Kaniner eldre enn ti uker 

Tabell 2.1 skal benyttes for både bur og innhegninger. Det ekstra gulvarealet skal være minst 3 000 cm2 per kanin 

for den tredje, fjerde, femte og sjette kaninen, og deretter minst 2 500 cm2 for hver ekstra kanin over et antall på 

seks.  

  

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

s. 23). 
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Endelig kroppsvekt 

(kg) 

Minste gulvareal for ett eller 

to sosialt harmoniske dyr 

(cm2) 

Minste høyde 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

under 3 3 500 45 1. januar 2017 

3–5 4 200 45 

over 5 5 400 60 

Tabell 2.2 

Hunn med kull 

Hunnens vekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Tillegg for redekasser 

(cm2) 

Minste høyde 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

under 3 3 500 1 000 45 1. januar 2017 

3–5 4 200 1 200 45 

over 5 5 400 1 400 60 

Tabell 2.3 

Kaniner yngre enn ti uker 

Tabell 2.3 skal benyttes for både bur og innhegninger. 

Alder 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Minste gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

Fra avvenning til sju 

uker gamle 

4 000 800 40 1. januar 2017 

7–10 uker 4 000 1 200 40 

Tabell 2.4 

Kaniner: Optimale størrelser på hevede områder i oppholdsenheter med dimensjonene angitt i tabell 2.1. 

Alder i uker 
Endelig kroppsvekt 

(kg) 

Optimal størrelse 

(cm x cm) 

Optimal høyde fra 

gulvet i 

oppholdsenheten 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

over 10 under 3 55 × 25 25 1. januar 2017 

3–5 55 × 30 25 

over 5 60 × 35 30 

3.  Katter 

Katter skal ikke oppstalles enkeltvis i mer enn 24 timer om gangen. Katter som viser gjentatt aggressiv atferd mot 

andre katter, skal bare oppstalles enkeltvis dersom det ikke er mulig å finne en egnet partner. Sosialt stress hos 

alle katter som er oppstallet i par eller grupper, skal kontrolleres minst en gang hver uke. Hunner med kattunger 

under fire uker, eller hunner i de siste to ukene av drektigheten, kan oppstalles enkeltvis. 

Tabell 3 

Katter 

Tillatt minsteareal som en hunnkatt med kull kan holdes i, er det samme som for en enkelt katt, og skal økes 

gradvis slik at kullet ved fire måneders alder er oppstallet i henhold til plasskravene for voksne katter. 

Fôringsområder og avføringskasser skal være plassert minst 0,5 meter fra hverandre og ikke byttes om på. 
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Gulvareal(*) 

(m2) 

Hyller 

(m2) 

Høyde 

(m) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

Minsteareal for ett 

voksent dyr 

1,5 0,5 2 1. januar 2017 

For hvert ekstra dyr 

tillegges 

0,75 0,25 — 

(*) Gulvareal unntatt hyller. 

4.  Hunder 

Hunder skal om mulig kunne løpe fritt utendørs. Hunder skal ikke oppstalles enkeltvis i mer enn fire timer om 

gangen. 

Innendørs oppholdsenheter skal utgjøre minst 50 % av minstearealet som hundene skal ha tilgang til, slik det 

framgår av tabell 4.1. 

De tilgjengelige arealene angitt nedenfor er basert på kravene til beagler, men store hunder som 

sanktbernhardshunder eller irske ulvehunder skal ha tilgang til betydelig større arealer enn det som framgår av 

tabell 4.1. For andre raser enn beagler skal de tilgjengelige arealene fastsettes i samråd med veterinærpersonalet. 

Tabell 4.1 

Hunder 

Hunder som holdes i par eller grupper, kan hver for seg begrenses til halvparten av det samlede arealet (2 m2 for 

en hund under 20 kg, 4 m2 for en hund over 20 kg) mens de gjennomgår forsøk som definert i dette direktivet, 

dersom slik atskillelse er nødvendig av vitenskapelig grunner. En hund skal ikke holdes atskilt på denne måten i 

mer enn fire timer om gangen. 

En diende tispe med kull skal ha det samme tilgjengelige arealet som en enkelt tispe med tilsvarende vekt. 

Valpeområdet skal utformes slik at tispen kan bevege seg til en annen avdeling eller til et hevet område bort fra 

valpene. 

Vekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste gulvareal for 

ett eller to dyr 

(m2) 

For hvert ekstra 

dyr tillegges minst 

(m2) 

Minste høyde 

(m) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 20 4 4 2 2 1. januar 2017 

over 20 8 8 4 2 

Tabell 4.2 

Hunder — avvente dyr 

Hundens vekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste gulvareal per 

dyr 

(m2) 

Minste høyde 

(m) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 5 4 0,5 2 1. januar 2017 

5–10 4 1,0 2 

10–15 4 1,5 2 

15–20 4 2 2 

over 20 8 4 2 
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5.  Ildere 

Tabell 5 

Ildere 

 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(cm2) 

Minste gulvareal per 

dyr 

(cm2) 

Minste høyde 

(cm) 

Dato nevnt i artikkel 33 

nr. 2 

Dyr opptil 600 g 4 500 1 500 50 1. januar 2017 

Dyr over 600 g 4 500 3 000 50 

Voksne hanner 6 000 6 000 50 

Hunner og kull 5 400 5 400 50 

6.  Ikke-menneskelige primater 

Unge ikke-menneskelige primater skal ikke skilles fra sine mødre før de er 6–12 måneder gamle, avhengig av art. 

Miljøet skal være slik at ikke-menneskelige primater kan utføre et komplekst daglig aktivitetsprogram. 

Oppholdsenheten skal gi ikke-menneskelige primater mulighet til å ha et så vidt atferdsrepertoar som mulig, og gi 

dyret en følelse av sikkerhet og et egnet miljø som er tilstrekkelig komplekst til at dyrene kan løpe, gå, klatre og 

hoppe. 

Tabell 6.1 

Silkeaper og tamariner 

 

Minste gulvareal for 

oppholdsenheter for 

ett(*) eller to dyr pluss 

avkom opptil fem 

måneder gamle 

(m2) 

Minste volum per 

ekstra dyr over fem 

måneder 

(m3) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(m)(**) 

Dato nevnt i artikkel 33 

nr. 2 

Silkeaper 0,5 0,2 1,5 1. januar 2017 

Tamariner 1,5 0,2 1,5 

(*) Dyr skal bare holdes enkeltvis under ekstraordinære omstendigheter. 

(**) Toppen av oppholdsenheten skal være minst 1,8 meter over gulvet. 

Silkeaper og tamariner skal ikke skilles fra moren før de er åtte måneder gamle. 

Tabell 6.2 

Ekornaper 

Minste gulvareal for ett(*) 

eller to dyr 

(m2) 

Minste volum per ekstra 

dyr over seks måneder 

(m3) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(m) 

Dato nevnt i artikkel 33 nr. 2 

2,0 0,5 1,8 1. januar 2017 

(*) Dyr skal bare holdes enkeltvis under ekstraordinære omstendigheter. 

Ekornaper skal ikke skilles fra moren før de er seks måneder gamle.  
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Tabell 6.3 

Makaker og vervetaper(*) 

 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste volum i 

oppholdsenhet 

(m3) 

Minste volum 

per dyr 

(m3) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(m) 

Dato nevnt i 

artikkel 33  

nr. 2 

Dyr under tre 

år(**) 

2,0 3,6 1,0 1,8 1. januar 2017 

Dyr fra tre 

år(**) 

2,0 3,6 1,8 1,8 

Dyr holdt for 

avl(****) 

  3,5 2,0 

(*) Dyr skal bare holdes enkeltvis under ekstraordinære omstendigheter. 

(**) I en oppholdsenhet med minstedimensjonene kan høyst tre dyr oppstalles. 

(***) I en oppholdsenhet med minstedimensjonene kan høyst to dyr oppstalles. 

(****) I avlskolonier kreves det ingen ekstra plass for unge dyr opptil to år som holdes sammen med mødrene. 

Makaker og vervetaper skal ikke skilles fra moren før de er åtte måneder gamle. 

Tabell 6.4 

Bavianer(*) 

 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste volum i 

oppholdsenhet 

(m3) 

Minste volum 

per dyr 

(m3) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(m) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

Dyr under fire 

år(**) 

4,0 7,2 3,0 1,8 1. januar 2017 

Dyr fra fire 

år(**) 

7,0 12,6 6,0 1,8 

Dyr holdt for 

avl(***) 

  12,0 2,0 

(*) Dyr skal bare holdes enkeltvis under ekstraordinære omstendigheter. 

(**) I en oppholdsenhet med minstedimensjonene kan høyst to dyr oppstalles. 

(***) I avlskolonier kreves det ingen ekstra plass for unge dyr opptil to år som holdes sammen med mødrene. 

Bavianer skal ikke skilles fra moren før de er åtte måneder gamle. 

7.  Landbruksdyr 

I forbindelse med landbruksforskning der målet med prosjektet krever at dyrene holdes under tilnærmet samme 

forhold som produksjonsdyr, skal dyreholdet minst oppfylle kravene i standardene fastsatt i direktiv 98/58/EF, 

91/629/EØF(1) og 91/630/EØF(2).  

  

(1) Rådsdirektiv 91/629/EØF av 19. november 1991 om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver (EFT 

L 340 av 11.12.1991, s. 28). 

(2) Rådsdirektiv 91/630/EØF av 19. november 1991 om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin (EFT L 340 

av 11.12.1991, s. 33). 
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Tabell 7.1 

Storfe 

Kroppsvekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste gulvareal per 

dyr 

(m2/dyr) 

Plass ved fôrtrau 

for fri fôring av 

avhornet storfe 

(m/dyr) 

Plass ved fôrtrau 

for restriktiv 

fôring av 

avhornet storfe 

(m/dyr) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 100 2,50 2,30 0,10 0,30 1. januar 2017 

100–200 4,25 3,40 0,15 0,50 

200–400 6,00 4,80 0,18 0,60 

400–600 9,00 7,50 0,21 0,70 

600–800 11,00 8,75 0,24 0,80 

over 800 16,00 10,00 0,30 1,00 

Tabell 7.2 

Sauer og geiter 

Kroppsvekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste 

gulvareal per 

dyr 

(m2/dyr) 

Minste høyde 

på skillevegg 

(m) 

Plass ved 

fôrtrau for fri 

fôring 

(m/dyr) 

Plass ved 

fôrtrau for 

restriktiv 

fôring 

(m/dyr) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

under 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25 1. januar 2017 

20–35 1,5 1,0 1,2 0,10 0,30 

35–60 2,0 1,5 1,2 0,12 0,40 

over 60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50 

Tabell 7.3 

Griser og minigriser 

Levende vekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet(*) 

(m2) 

Minste gulvareal per 

dyr 

(m2/dyr) 

Minste liggeareal per dyr 

(under termonøytrale 

forhold) 

(m2/dyr) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 5 2,0 0,20 0,10 1. januar 2017 

5–10 2,0 0,25 0,11  

10–20 2,0 0,35 0,18  

20–30 2,0 0,50 0,24  

30–50 2,0 0,70 0,33  

50–70 3,0 0,80 0,41  

70–100 3,0 1,00 0,53  
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Levende vekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet(*) 

(m2) 

Minste gulvareal per 

dyr 

(m2/dyr) 

Minste liggeareal per dyr 

(under termonøytrale 

forhold) 

(m2/dyr) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

100–150 4,0 1,35 0,70  

over 150 5,0 2,50 0,95  

Voksne 

(konvensjonelle) 

råner 

7,5  1,30  

(*) Griser kan holdes i mindre oppholdsenheter i korte perioder om gangen, for eksempel ved å dele hovedinnhegningen med 

skillevegger, når dette er veterinærmedisinsk eller forsøksmessig begrunnet, for eksempel når det er nødvendig med 

individuelt inntak av fôr. 

Tabell 7.4 

Dyr av hestefamilien 

Den korteste siden i oppholdsenheten skal være minst 1,5 ganger dyrets mankehøyde. Høyden på innendørs 

oppholdsenheter skal tillate at dyret kan steile i sin fulle høyde. 

Mankehøyde 

(m) 

Minste gulvareal per dyr 

(m2/dyr) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(m) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 
For hvert dyr som 

holdes enkeltvis eller 

i grupper på høyst tre 

dyr 

For hvert dyr som 

holdes i grupper på 

fire eller flere dyr 

Føllingsboks / 

hoppe med føll 

1,00–1,40 9,0 6,0 16 3,00 1. januar 2017 

1,40–1,60 12,0 9,0 20 3,00 

over 1,60 16,0 (2 × MH)2(*) 20 3,00 

(*) For å sikre at det er tilstrekkelig plass, skal det tilgjengelige arealet for hvert enkelt dyr baseres på mankehøyden (MH). 

8.  Fugler 

I forbindelse med landbruksforskning der målet med prosjektet krever at dyrene holdes under tilnærmet samme 

forhold som produksjonsdyr, skal dyreholdet minst oppfylle kravene i standardene fastsatt i direktiv 98/58/EF, 

1999/74/EF(1) og 2007/43/EF(2). 

Tabell 8.1 

Tamhøns 

Når kravene til minsteareal i oppholdsenheter av vitenskapelige grunner ikke kan overholdes, skal varigheten av 

dyrenes opphold på begrenset plass begrunnes av den som utfører forsøkene, i samråd med veterinærpersonalet.  

I slike tilfeller kan fugler plasseres i mindre oppholdsenheter som inneholder egnet beriking og med et minste 

gulvareal på 0,75 m2. 

Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minsteareal per 

fugl 

(m2) 

Minste høyde 

(cm) 

Minste lengde 

på fôrtrau per 

fugl 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 200 1,00 0,025 30 3 1. januar 2017 

200–300 1,00 0,03 30 3  

300–600 1,00 0,05 40 7  

  

(1) Rådsdirektiv 1999/74/EF av 19. juli 1999 om fastsettelse av minstestandarder for vern av verpehøner (EFT L 203 

av 3.8.1999, s. 53). 

(2) Rådsdirektiv 2007/43/EF av 28. juni 2007 om fastsettelse av minsteregler for vern av slaktekyllinger (EFT L 182 

av 12.7.2007, s. 19). 
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Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minsteareal per 

fugl 

(m2) 

Minste høyde 

(cm) 

Minste lengde 

på fôrtrau per 

fugl 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

600–1 200 2,00 0,09 50 15  

1 200–1 800 2,00 0,11 75 15  

1 800–2 400 2,00 0,13 75 15  

over 2 400 2,00 0,21 75 15  

Tabell 8.2 

Tamkalkuner 

Alle oppholdsenheter skal være minst 1,5 m lange. Når kravene til minstestørrelse på oppholdsenheter av 

vitenskapelige grunner ikke kan overholdes, skal varigheten av dyrenes opphold på begrenset plass begrunnes av 

den som utfører forsøkene, i samråd med veterinærpersonalet. I slike tilfeller kan fugler plasseres i mindre 

oppholdsenheter som inneholder egnet beriking, med et minste gulvareal på 0,75 m2 og en minste høyde på 

50 cm for fugler under 0,6 kg, 75 cm for fugler under 4 kg og 100 cm for fugler over 4 kg. Små grupper av fugler 

kan holdes i slike oppholdsenheter i samsvar med kravene til tilgjengelig areal angitt i tabell 8.2. 

Kroppsvekt 

(kg) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minsteareal per 

fugl 

(m2) 

Minste høyde 

(cm) 

Minste lengde 

på fôrtrau per 

fugl 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 0,3 2,00 0,13 50 3 1. januar 2017 

0,3–0,6 2,00 0,17 50 7 

0,6–1 2,00 0,30 100 15 

1–4 2,00 0,35 100 15 

4–8 2,00 0,40 100 15 

8–12 2,00 0,50 150 20 

12–16 2,00 0,55 150 20 

16–20 2,00 0,60 150 20 

over 20 3,00 1,00 150 20 

Tabell 8.3 

Vaktler 

Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Areal per fugl 

som holdes i 

par 

(m2) 

Areal per 

ekstra fugl 

som holdes i 

grupper 

(m2) 

Minste høyde 

(cm) 

Minste lengde 

på fôrtrau per 

fugl 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 150 1,00 0,5 0,10 20 4 1. januar 2017 

over 150 1,00 0,6 0,15 30 4 
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Tabell 8.4 

Ender og gjess 

Når kravene til minstestørrelse på oppholdsenheter av vitenskapelige grunner ikke kan overholdes, skal 

varigheten av dyrenes opphold på begrenset plass begrunnes av den som utfører forsøkene, i samråd med 

veterinærpersonalet. I slike tilfeller kan fugler plasseres i mindre oppholdsenheter som inneholder egnet beriking 

og med et minste gulvareal på 0,75 m. Små grupper av fugler kan holdes i slike oppholdsenheter i samsvar med 

kravene til tilgjengelig areal angitt i tabell 8.4. 

Kroppsvekt 

(g) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Område per 

fugl 

(m2)(*) 

Minste høyde 

(cm) 

Minste lengde 

på fôrtrau per 

fugl 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

Ender     1. januar 2017 

opptil 300 2,00 0,10 50 10 

300–1 200(**) 2,00 0,20 200 10 

1 200–3 500 2,00 0,25 200 15 

over 3 500 2,00 0,50 200 15 

Gjess     

opptil 500 2,00 0,20 200 10 

500–2 000 2,00 0,33 200 15 

over 2 000 2,00 0,50 200 15 

(*) Dette skal omfatte en dam på minst 0,5 m2 per 2 m2 bur med en minste dybde på 30 cm. Dammen kan utgjøre opptil 50 % 

av oppholdsenhetens minsteareal. 

(**) Fugler som ennå ikke er flygedyktige, kan holdes i oppholdsenheter med en minste høyde på 75 cm. 

Tabell 8.5 

Ender og gjess: Minste damstørrelse(*) 

 Område 

(m2) 

Dybde 

(cm) 

Ender 0,5 30 

Gjess 0,5 10–30 

(*) Damstørrelser er per 2 m2 oppholdsenhet. Dammen kan utgjøre opptil 50 % av oppholdsenhetens minsteareal. 

Tabell 8.6 

Duer 

Bur skal være lange og smale (for eksempel 2 m x 1 m) heller enn firkantede, slik at fuglene kan ta korte flyturer. 

Gruppestørrelse 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste høyde 

(cm) 

Minste lengde 

på fôrtrau per 

fugl 

(cm) 

Minste lengde 

på sittepinne per 

fugl 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

Opptil 6 2 200 5 30 1. januar 2017 

7–12 3 200 5 30  



Nr. 49/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

Gruppestørrelse 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste høyde 

(cm) 

Minste lengde 

på fôrtrau per 

fugl 

(cm) 

Minste lengde 

på sittepinne per 

fugl 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

for hver ekstra fugl 

over 12 

0,15  5 30  

Tabell 8.7 

Sebrafinker 

Bur skal være lange og smale (for eksempel 2 m x 1 m) slik at fuglene kan ta korte flyturer. For 

hekkingsundersøkelser kan par plasseres i mindre oppholdsenheter som inneholder egnet beriking, med et minste 

gulvareal på 0,5 m2 og en minste høyde på 40 cm. Varigheten av dyrenes opphold på begrenset plass skal 

begrunnes av den som utfører forsøkene i samråd med veterinærpersonalet. 

Gruppestørrelse 

Minsteareal i 

oppholdsenhet 

(m2) 

Minste høyde 

(cm) 
Minste antall fôrtrau 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 6 1,0 100 2 1. januar 2017 

7–12 1,5 200 2 

13–20 2,0 200 3 

for hver ekstra fugl over 20 0,05  1 per 6 fugler 

9.  Amfibier 

Tabell 9.1 

Vannlevende salamandere 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minste 

vannoverflateareal 

(cm2) 

Minste 

vannoverflateareal for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minste vanndybde 

(cm) 

Dato nevnt i artikkel 33 

nr. 2 

opptil 10 262,5 50 13 1. januar 2017 

10–15 525 110 13 

15–20 875 200 15 

20–30 1837,5 440 15 

over 30 3150 800 20 

(*) Målt fra snute til kloakkåpning. 

Tabell 9.2 

Vannlevende springpadder(*) 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minste 

vannoverflateareal 

(cm2) 

Minste 

vannoverflateareal for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minste vanndybde 

(cm) 

Dato nevnt i artikkel 33 

nr. 2 

under 6 160 40 6 1. januar 2017 

6–9 300 75 8  

9–12 600 150 10  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/51 

 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minste 

vannoverflateareal 

(cm2) 

Minste 

vannoverflateareal for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minste vanndybde 

(cm) 

Dato nevnt i artikkel 33 

nr. 2 

over 12 920 230 12,5  

(*) Disse kravene gjelder oppstalling i tanker (dvs. dyrehold), og ikke tanker som av effektivitetshensyn benyttes til naturlig 

paring og superovulasjon, ettersom sistnevnte forsøk krever mindre individuelle tanker. Arealkravene gjelder for voksne 

individer i de angitte størrelseskategoriene; ungdyr og rumpetroll skal enten utelates, eller dimensjonene skal endres i 

samsvar med skaleringsprinsippet. 

(**) Målt fra snute til kloakkåpning. 

Tabell 9.3 

Delvis vannlevende springpadder 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet(*) 

(cm2) 

Minste gulvareal for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet 

(***) 

(cm) 

Minste 

vanndybde 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 5,0 1 500 200 20 10 1. januar 2017 

5,0–7,5 3 500 500 30 10 

over 7,5 4 000 700 30 15 

(*) Målt fra snute til kloakkåpning. 

(**) En tredel over vannflaten og to tredeler under vannflaten med tilstrekkelig dybde til at dyrene kan ligge helt under 

vannflaten. 

(***) Målt fra overflaten av delen over vann opp til innersiden av terrariets øverste kant; oppholdsenhetens høyde skal dessuten 

tilpasses innredningen. 

Tabell 9.4 

Delvis landlevende springpadder 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet(**) 

(cm2) 

Minste gulvareal for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholds-

enhet(***) 

(cm) 

Minste 

vanndybde 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 5,0 1 500 200 20 10 1. januar 2017 

5,0–7,5 3 500 500 30 10 

over 7,5 4 000 700 30 15 

(*) Målt fra snute til kloakkåpning. 

(**) To tredeler over vannflaten og en tredel under vannflaten, med tilstrekkelig dybde til at dyrene kan ligge helt under 

vannflaten. 

(***) Målt fra overflaten av delen over vann opp til innersiden av terrariets øverste kant; oppholdsenhetens høyde skal dessuten 

tilpasses innredningen. 
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Tabell 9.5 

Trelevende springpadder 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minsteareal i 

oppholdsenhet(**) 

(cm2) 

Minste gulvflate for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minste høyde i 

oppholdsenhet(***) 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 3,0 900 100 30 1. januar 2017 

over 3,0 1 500 200 30 

(*) Målt fra snute til kloakkåpning. 

(**) To tredeler over vannflaten og en tredel under vannflaten med tilstrekkelig dybde til at dyrene kan ligge helt under 

vannflaten. 

(***) Målt fra overflaten av delen over vann og opp til innersiden av terrariets øverste kant; oppholdsenhetens høyde skal 

dessuten tilpasses innredningen. 

10.  Krypdyr 

Tabell 10.1 

Vannlevende skilpadder 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minste 

vannoverflateareal 

(cm2) 

Minste 

vannoverflateareal for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minste vanndybde 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 5 600 100 10 1. januar 2017 

5–10 1 600 300 15 

10–15 3 500 600 20 

15–20 6 000 1 200 30 

20–30 10 000 2 000 35 

over 30 20 000 5 000 40 

(*) Målt i en rett linje fra fremre til bakre kant av skallet. 

Tabell 10.2 

Landlevende slanger 

Kroppslengde(*) 

(cm) 

Minste gulvareal 

(cm2) 

Minste gulvareal for 

hvert ekstra dyr som 

holdes i grupper 

(cm2) 

Minstehøyde på i 

oppholdsenhet(**) 

(cm) 

Dato nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 

opptil 30 300 150 10 1. januar 2017 

30–40 400 200 12 

40–50 600 300 15 

50–75 1 200 600 20 

over 75 2500 1200 28 

(*) Målt fra snute til halespiss. 

(**) Målt fra overflaten av delen over vann og til innersiden av terrariets øverste kant; oppholdsenhetens høyde skal dessuten 

tilpasses innredningen. 
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11.  Fisk 

11.1.  Vanntilførsel og vannkvalitet 

Tilstrekkelig med vann av egnet kvalitet skal alltid være tilgjengelig. Vanngjennomstrømmingen i 

resirkulasjonssystemer eller filtrering i tankene skal være tilstrekkelig til å sikre at parametrer for vannkvalitet 

holdes innenfor akseptable nivåer. Vanntilførselen skal om nødvendig filtreres eller behandles for å fjerne 

stoffer som er skadelige for fisk. Parametrer for vannkvalitet skal alltid være innenfor det akseptable området, 

slik at normal aktivitet og normale fysiologiske prosesser kan opprettholdes for en gitt art og et gitt 

utviklingstrinn. Vannstrømmen skal være tilpasset slik at fiskene kan svømme på normal måte og opprettholde 

normal atferd. Fiskene skal gis tilstrekkelig tid til akklimatisering og tilpasning til endringer i vannkvaliteten. 

11.2.  Oksygen, nitrogenforbindelser, pH-verdi og saltinnhold 

Oksygenkonsentrasjonen skal være egnet for artene og for de forholdene fiskene holdes under. Om nødvendig 

skal det sørges for ekstra lufting av vannet i tanken. Konsentrasjonene av nitrogenforbindelser skal holdes på et 

lavt nivå. 

pH-verdien skal tilpasses arten og holdes på et mest mulig stabilt nivå. Saltinnholdet skal tilpasses artens behov 

og fiskenes livssyklus. Endringer i saltinnholdet skal skje gradvis. 

11.3.  Temperatur, belysning, støy 

Temperaturen skal holdes mest mulig stabil innenfor det optimale området for de enkelte fiskeartene. Endringer 

i temperaturen skal skje gradvis. Fisk skal holdes i en passende fotoperiode. Støynivået skal holdes på et 

minimum, og om mulig skal utstyr som forårsaker støy eller vibrasjoner, for eksempel strømgeneratorer eller 

filtreringssystemer, holdes atskilt fra fisketankene. 

11.4.  Bestandstetthet og miljøkompleksitet 

Bestandstettheten for fisk skal være basert på fiskens samlede behov når det gjelder miljøforhold, helse og 

velferd. Fisk skal ta tilstrekkelig med vann til å kunne svømme normalt, idet det tas hensyn til fiskens størrelse, 

alder, helse og fôringsmetode. Det skal sørges for egnet beriking av fiskens miljø, for eksempel skjulesteder 

eller bunnmateriale, med mindre fiskens atferdstrekk indikerer at dette ikke er nødvendig. 

11.5.  Fôring og håndtering 

Fisk skal ha en egnet diett, med hensiktsmessig fôringsmengde og hyppighet. Det skal særlig rettes 

oppmerksomhet mot fôring av fiskelarver under overgang fra levende føde til tilvirket fôr. Fysisk håndtering av 

fisk skal holdes på et minimum. 
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VEDLEGG IV 

METODER FOR AVLIVING AV DYR 

1.  Ved avliving av dyr skal metodene oppført i tabellen nedenfor benyttes. 

Andre metoder enn de som er oppført i tabellen, kan benyttes  

a)  på bevisstløse dyr, forutsatt at dyret ikke kommer til bevissthet før døden inntreffer,  

b)  på dyr som benyttes i landbruksforskning, der målet med prosjektet krever at dyrene holdes under tilnærmet 

samme forhold som produksjonsdyr; slike dyr kan avlives i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg I til 

rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving(1). 

2.  Avliving av dyr skal skje med en av følgende metoder: 

a)  bekreftelse på permanent opphør av sirkulasjonen,  

b)  destruksjon av hjernen,  

c)  dislokasjon av nakken,  

d)  avbløding, eller  

e)  bekreftelse på at dødsstivheten (rigor mortis) har inntrådt. 

3.  Tabell 

Dyr — 

merknader/metoder 
Fisk Amfibier Krypdyr Fugler Gnagere Kaniner 

Hunder, 

katter, ildere 

og rever 

Store 

pattedyr 

Ikke-

mennes-

kelige 

primater 

Overdose av 

bedøvelsesmiddel 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Boltpistol   (2)       

Karbondioksid     (3)     

Halsdislokasjon    (4) (5) (6)    

Hjernerystelse / 

hardt slag mot 

hodet 

   (7) (8) (9) (10)   

Dekapitering    (11) (12)     

Elektrisk 

bedøving 

(13) (13)  (13)  (13) (13) (13)  

Nøytralgasser  

(Ar, N2) 

       (14)  

Skudd med skarp 

ammunisjon med 

egnet rifle, hånd-

våpen og ammuni-

sjon 

  (15)    (16) (15)  

  

(1) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 
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Krav 

1. Skal, der dette er hensiktsmessig, benyttes med forutgående sedasjon. 

2. Skal bare benyttes på store krypdyr. 

3. Skal bare benyttes gradvis. Skal ikke benyttes på fostre og nyfødte gnagere. 

4. Skal bare benyttes på fugler under 1 kg. Fugler over 250 g skal få sedasjon. 

5. Skal bare benyttes på gnagere under 1 kg. Gnagere over 150 g skal få sedasjon. 

6. Skal bare benyttes på kaniner under 1 kg. Kaniner over 150 g skal få sedasjon. 

7. Skal bare benyttes på fugler under 5 kg. 

8. Skal bare benyttes på gnagere under 1 kg. 

9. Skal bare benyttes på kaniner under 5 kg. 

10. Skal bare benyttes på nyfødte dyr. 

11. Skal bare benyttes på fugler under 250 g. 

12. Skal bare benyttes dersom andre metoder ikke er mulige. 

13. Krever spesialutstyr. 

14. Skal bare benyttes på griser. 

15. Skal bare benyttes under feltforhold av erfarne skyttere. 

16. Skal bare benyttes under feltforhold av erfarne skyttere når andre metoder ikke er mulige. 
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VEDLEGG V 

LISTE OVER FAKTORER OMHANDLET I ARTIKKEL 23 NR. 3 

1. Gjeldende nasjonal lovgivning som er relevant for anskaffelse, hold, stell og bruk av dyr for vitenskapelige 

formål. 

2. Etikk knyttet til forholdet mellom mennesker og dyr, livets egenverdi og argumenter for og imot bruk av dyr til 

vitenskapelige formål. 

3. Grunnleggende og egnet artsspesifikk biologi knyttet til anatomi, fysiologiske egenskaper, avl, genetikk og 

genmodifisering. 

4. Dyreatferd, dyrehold og beriking. 

5. Artsspesifikke metoder for håndtering og forsøk, der det er relevant. 

6. Forvaltning av dyrs helse og hygiene. 

7. Gjenkjenning av artsspesifikk frykt, smerte og lidelse hos de mest vanlige laboratorieartene. 

8. Anestesi, smertelindrende metoder og avliving. 

9. Bruk av humane endepunkter. 

10. Krav om erstatning, reduksjon og forbedring 

11. Utforming av forsøk og prosjekter, der det er relevant. 
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VEDLEGG VI 

LISTE OVER FAKTORER OMHANDLET I ARTIKKEL 37 NR. 1 BOKSTAV C) 

1. Relevans og begrunnelse for følgende: 

a. Bruk av dyr, herunder deres opprinnelse, forventede antall, arter og livsstadier. 

b. Forsøk. 

2. Anvendelse av metoder for å erstatte, redusere og forbedre bruk av dyr i forsøk. 

3. Planlagt bruk av anestesi, analgesi og andre smertelindrende metoder. 

4. Reduksjon, unngåelse og lindring av alle former for lidelse hos dyr, fra fødsel til død der dette er relevant. 

5. Bruk av humane endepunkter. 

6. Forsøks- eller observasjonsstrategi og statistisk utforming for å begrense antallet dyr mest mulig, samt dyrs 

smerte, lidelse, frykt og miljøvirkning der det er relevant. 

7. Gjenbruk av dyr og den akkumulerte virkningen av dette på dyrene. 

8. Den foreslåtte klassifiseringen av forsøkenes belastningsgrad. 

9. Unngåelse av ubegrunnet duplisering av forsøk der det er relevant. 

10. Forholdene som dyr oppstalles, holdes og stelles under. 

11. Avlivingsmetoder. 

12. Kompetanse hos de personene som er involvert i prosjektet. 

  

VEDLEGG VII 

DEN EUROPEISKE UNIONS REFERANSELABORATORIUM — PLIKTER OG OPPGAVER  

1.  Den europeiske unions referanselaboratorium nevnt i artikkel 48 er Det felles forskningssenter. 

2.  Den europeiske unions referanselaboratorium skal særlig ha ansvar for å  

a)  samordne og fremme utvikling og bruk av alternativer til forsøk, herunder innen grunnforskning og anvendt 

forskning samt regelverksbasert prøving, 

b)  samordne valideringen av alternative metoder på unionsplan,  

c)  opptre som et samlingspunkt for utveksling av informasjon om utviklingen av alternative metoder,  

d)  opprette, opprettholde og forvalte offentlige databaser og informasjonssystemer for alternative metoder og deres 

utvikling,  

e)  fremme dialog mellom regelgivere, reguleringsmyndigheter og alle relevante berørte parter, særlig næringsliv, 

forskere innenfor biomedisin, forbrukerorganisasjoner og dyrevelferdsgrupper, med sikte på utvikling, 

validering, lovfesting, internasjonal godkjenning og anvendelse av alternative metoder. 

3.  Den europeiske unions referanselaboratorium skal delta i valideringen av alternative metoder. 
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VEDLEGG VIII 

KLASSIFISERING AV FORSØK ETTER BELASTNINGSGRAD 

Et forsøks belastningsgrad skal fastsettes ut ifra graden av smerte, lidelse, frykt eller varige men som det forventes at et 

enkelt dyr utsettes for i løpet av forsøket. 

Avsnitt I: Kategorier av belastningsgrad 

Terminale: 

Forsøk som i sin helhet utføres under generell anestesi der det ikke er meningen av dyret skal få tilbake bevisstheten, 

skal klassifiseres som «terminale». 

Lett belastende: 

Forsøk på dyr som medfører at dyrene med sannsynlighet vil utsettes for kortvarig mild smerte, lidelse eller frykt, og 

dessuten forsøk som ikke i betydelig grad svekker dyrets velvære eller allmenntilstand, skal klassifiseres som «lett 

belastende». 

Moderat belastende: 

Forsøk på dyr som medfører at dyrene med sannsynlighet vil utsettes for kortvarig moderat smerte, lidelse eller frykt, 

eller langvarig mild smerte, lidelse eller frykt, samt forsøk som sannsynligvis vil forårsake en moderat svekking av 

dyrets velvære eller allmenntilstand, skal klassifiseres som «moderat belastende». 

Betydelig belastende: 

Forsøk på dyr som medfører at dyrene med sannsynlighet vil utsettes for alvorlig smerte, lidelse eller frykt, eller 

langvarig moderat smerte, lidelse eller frykt, samt forsøk som sannsynligvis vil forårsake en alvorlig svekking av 

dyrets velvære eller allmenntilstand, skal klassifiseres som «betydelig belastende». 

Avsnitt II: Klassifiseringskriterier 

Ved klassifiseringen av belastningsgrad skal det tas hensyn til alle inngrep overfor eller all manipulering av et dyr i et 

definert forsøk. Klassifiseringen skal baseres på de mest alvorlige virkningene som det enkelte dyret med sannsynlighet 

vil bli utsatt for etter at alle relevante forbedringsteknikker er anvendt. 

Når et forsøk skal klassifiseres, skal typen forsøk og et antall andre faktorer tas i betraktning. Alle disse faktorene skal 

vurderes fra tilfelle til tilfelle. 

Faktorene knyttet til forsøket skal omfatte  

– typen av manipulering, håndtering, 

– arten av lidelse, frykt eller varige men som forårsakes av (alle faktorene i) forsøket, og intensiteten, varigheten, 

hyppigheten og mangfoldet av teknikker som benyttes, 

– den kumulative lidelsen innenfor samme forsøk, 

– at dyret hindres i å uttrykke naturlig atferd, herunder restriksjoner når det gjelder standarder for oppstalling, hold og 

stell. 

I avsnitt III gis eksempler på forsøk som er klassifisert i hver enkelt kategori av belastningsgrad på grunnlag av 

faktorer som utelukkende er knyttet til typen forsøk. Dette skal gi en første indikasjon på hvilken klassifisering som vil 

være mest relevant for en bestemt type forsøk. 
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Når det gjelder endelig klassifisering av forsøkets belastningsgrad, skal imidlertid også følgende tilleggsfaktorer tas i 

betraktning, vurdert fra tilfelle til tilfelle: 

– Type dyreart og genotype. 

– Dyrets modenhet, alder og kjønn. 

– Dyrets erfaring med opplæring med hensyn til forsøket. 

– Dersom dyret skal gjenbrukes, de tidligere forsøkenes faktiske belastningsgrad. 

– Metoder som benyttes for å redusere eller fjerne smerte, lidelse og frykt, herunder forbedring når det gjelder 

forholdene for oppstalling, hold og stell. 

– Humane endepunkter. 

Avsnitt III: 

Eksempler på ulike typer forsøk som er klassifisert i hver kategori av belastningsgrad på grunnlag av faktorer knyttet til 

typen forsøk 

1.  Lett belastende: 

a)  Tilførsel av anestesi, med unntak for tilfeller der anestesiens eneste formål er avliving. 

b)  Farmakokinetisk undersøkelse der en enkelt dose tilføres og et begrenset antall blodprøver tas (til sammen 

< 10 % av sirkulerende blodmengde), og stoffet ikke forventes å ha noen påviselig skadevirkning.  

c)  Ikke-invasiv bildetaking av dyr (for eksempel MRI) med egnet sedasjon eller anestesi. 

d)  Overflatiske forsøk, for eksempel øre- og halebiopsi, ikke-kirurgisk subkutan implantering av minipumper og 

signalgivere. 

e)  Anvendelse av eksterne telemetriske innretninger som bare har en mindre negativ innvirkning på dyret eller en 

mindre forstyrrelse av dyrets normale aktivitet og atferd. 

f)  Tilførsel av stoffer via subkutane, intramuskulære eller intraperitoneale tilførselsveier, ved tvangsfôring samt 

intravenøst via overfladiske blodårer, der stoffet bare har en mild innvirkning på dyret, og der mengdene er 

innenfor relevante grenser for dyrets størrelse og art. 

g)  Induksjon av svulster, eller spontane svulster, som ikke er årsak til noen påviselige kliniske, skadelige 

virkninger (for eksempel små, subkutane, ikke-invasive knuter). 

h)  Oppdrett av genmodifiserte dyr, som forventes å føre til en fenotype med milde virkninger. 

i)  Fôring med endret diett som ikke oppfyller alle dyrets ernæringsbehov, og som forventes å kunne forårsake 

mild klinisk anomali innenfor forsøkets tidsramme. 

j)  Kortvarig (< 24 timer) bevegelsesfrihet i metabolske bur. 

k)  Undersøkelser som involverer kortvarig berøvelse av sosiale partnere, kortvarig enkeltoppstalling i bur av 

voksne rotter eller mus som tilhører sosiale stammer. 
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l)  Modeller som utsetter dyr for skadelige stimuli som kan knyttes til kortvarig mild smerte, lidelse eller frykt, og 

som dyrene lett kan unngå. 

m)  En kombinasjon eller akkumulering av følgende eksempler kan føre til klassifisering som «lett belastende»: 

i) En vurdering av kroppssammensetning ved ikke-invasive tiltak og med minimal begrensning av dyrets 

bevegelsesfrihet. 

ii) Overvåking av EKG med ikke-invasive teknikker og med minimal eller ingen begrensning av tilvente 

dyrs bevegelsesfrihet. 

iii) Anvendelse av eksternt telemetriutstyr som ikke forventes å ha noen negativ innvirkning på sosialt 

tilpassede dyr, og som ikke forstyrrer dyrets normale aktivitet og atferd. 

iv) Oppdrett av genmodifiserte dyr som ikke forventes å ha noen klinisk påviselig skadelig fenotype. 

v) Tilsetting av inerte markører i dietten for å følge mageinnholdets passasje. 

vi) Voksne rotter holdes borte fra fôr i < 24 timer. 

vii) «Open field testing» (vitenskapelige forsøk for å undersøke bevegelse, undersøkende atferd og 

fryktlignende atferd hos laboratoriedyr). 

2.  Moderat belastende: 

a)  Hyppig tilførsel av testsubstanser som gir moderate kliniske virkninger, og uttak av blodprøver (> 10 % av 

sirkulerende blodmengde) i løpet av få dager hos et dyr som er ved bevissthet og uten at uttatt blodmengde 

erstattes. 

b)  Undersøkelser for å fastsette akutte doser, prøving av kronisk toksisitet / kreftframkallende egenskaper, med 

ikke-dødelige endepunkter. 

c)  Kirurgi under generell anestesi og relevant analgesi, knyttet til post-kirurgisk smerte, lidelse eller svekking av 

allmenntilstanden. Eksempler på dette omfatter thorakotomi, kraniotomi, laparotomi, orkidektomi, 

lymfadenektomi, thyroideaektomi, ortopedisk kirurgi med effektiv stabilisering og sårbehandling, 

organtransplantasjon med effektiv håndtering av avvisning, kirurgisk implantering av katetere eller 

biomedisinsk utstyr (for eksempel telemetrisendere, minipumper osv.). 

d)  Modeller for induksjon av svulster, eller spontane svulster, som forventes å kunne forårsake moderat smerte 

eller frykt, eller moderat forstyrrelse av normal atferd. 

e)  Bestråling eller kjemoterapi med en dose som ikke er dødelig, eller med en ellers dødelig dose, men med 

rekonstituering av immunsystemet. Negative virkninger vil forventes å være lett eller moderat belastende samt 

kortvarige (< 5 dager). 

f)  Oppdrett av genmodifiserte dyr, som forventes å føre til en fenotype med moderate virkninger. 

g)  Framstilling av genmodifiserte dyr ved kirurgiske forsøk. 

h)  Bruk av metabolske bur som medfører moderat bevegelsesbegrensning over en lengre periode (høyst 5 dager). 

i)  Undersøkelser med endret diett, som ikke oppfyller alle dyrets ernæringsbehov, og som forventes å kunne 

forårsake moderat klinisk anomali innenfor forsøkets tidsramme. 

j)  Voksne rotter holdes borte fra fôr i 48 timer. 

k)  Framkalling av flukt- og unnvikelsesreaksjoner der dyret ikke er i stand til å flykte eller unngå påvirkningen, og 

som forventes å føre til moderat frykt. 
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3.  Betydelig belastende: 

a)  Toksisitetsprøving der endepunktet er død, eller der det forventes dødsfall og alvorlige patofysiologiske 

tilstander blir indusert. For eksempel prøving av enkeltdose for akutt toksisitet (se OECDs retningslinjer for 

prøving). 

b)  Prøving av utstyr der feil kan føre til alvorlig smerte, frykt eller død hos dyret (for eksempel utstyr for 

hjertestøtte). 

c)  Prøving av vaksinestyrke som karakteriseres av vedvarende svekking av dyrets tilstand, progressiv sykdom som 

medfører død, tilknyttet langvarig moderat smerte, frykt eller lidelse. 

d)  Bestråling eller kjemoterapi med en dødelig dose uten rekonstituering av immunsystemet, eller rekonstituering 

med produksjon av transplantat-kontra-vertsreaksjon. 

e)  Modeller for induksjon av svulster, eller spontane svulster som forventes å kunne forårsake progressiv dødelig 

sykdom i tilknytning til langvarig moderat smerte, frykt eller lidelse. Eksempler er svulster som forårsaker 

kakeksi, invasive beinsvulster, svulster som fører til metastasespredning, og svulster som tillates å danne sår. 

f)  Kirurgiske og andre inngrep i dyr under generell anestesi som forventes å føre til alvorlig eller vedvarende 

moderat postoperativ smerte, lidelse eller frykt eller alvorlig og vedvarende svekking av dyrets allmenntilstand. 

Produksjon av ustabile frakturer, thorakotomi uten tilstrekkelig analgesi, eller trauma for å framkalle organsvikt 

i flere organer. 

g)  Organtransplantasjon der organavvisning sannsynlig vil føre til alvorlig frykt eller svekking av dyrenes 

allmenntilstand (for eksempel xenotransplantasjon). 

h)  Oppdrett av dyr med genetiske forstyrrelser som forventes å bli utsatt for alvorlig og vedvarende svekking av 

allmenntilstanden, for eksempel Huntingtons sykdom, muskeldystrofi, kronisk gjentakende nervebetennelse. 

i)  Bruk av metabolske bur som medfører alvorlig bevegelsesbegrensning over en lengre periode. 

j)  Elektriske sjokk som dyret ikke kan unngå (for eksempel for å framkalle tillært hjelpeløshet). 

k)  Fullstendig isolasjon av sosiale arter i lengre perioder, for eksempel hunder og ikke-menneskelige primater. 

l)  Immobiliseringsstress for å framkalle magesår eller hjertefeil hos rotter. 

m)  Påtvunget svømming eller annen fysisk trening med utmattelse som endepunkt. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 491/2014 

av 5. mai 2014 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av ametoktradin, azoksystrobin, sykloksydim, cyflutrin, 

dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, fludioksonil, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, 

ammoniumglufosinat, imidakloprid, indoksakarb, MCPA, metoksyfenozid, pentiopyrad,  

spinetoram og trifloksystrobin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Etter forslag fra Codex-komiteen for pesticidrester (CCPR) vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen(2) 5. juli 2013 

CXL-grenseverdier for ametoktradin, azoksystrobin, buprofezin, karbofuran, klortalonil, sykloksydim, cyflutrin, 

cyromazin, diklorvos, dikofol, diflubenzuron, dinotefuran, esfenvalerat, etofenproks, fenbukonazol, fenvalerat, 

fludioksonil, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, ammoniumglufosinat, heksytiazoks, imidakloprid, indoksakarb, 

MCPA, metoksyfenozid, pentiopyrad, forat, pyraklostrobin, saflufenacil, sedaksan, spinetoram, spirotetramat, 

sulfoksaflor og trifloksystrobin. 

2)  I forordning (EF) nr. 396/2005 er det fastsatt grenseverdier for alle disse stoffene unntatt dinotefuran, sedaksan og 

sulfoksaflor. Ettersom dinotefuran, sedaksan og sulfoksaflor ikke er oppført i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 396/2005, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) anvendelse. 

3)  I samsvar med WTO-avtalen om helse- og plantehelsetiltak (SPS-avtalen) bør grenseverdier tilpasses internasjonale 

standarder unntatt i tilfeller der det finnes en vitenskapelig begrunnelse for å opprettholde et høyere vernenivå enn det 

som er fastsatt i en internasjonal standard. 

4)  Som følge av dette framla Unionen et forbehold for CCPR når det gjelder foreslåtte grenseverdier for følgende 

kombinasjoner av produkter og pesticider: ametoktradin (kål, bladgrønnsaker; pipeløk); buprofezin (te); klortalonil (alle 

produkter); sykloksydim (kål, egg); cyromazin (alle produkter); diklorvos (egg, fjørfe (spiselig slakteavfall, fett, kjøtt), 

ris, hvete), dikofol (te); diflubenzuron (alle produkter); dinotefuran (kål, fruktbærende grønnsaker, bladgrønnsaker 

unntatt brønnkarse), fenvalerat (kinesisk brokkoli), fluksapyroksad (steinfrukter), ammoniumglufosinat (ulike tropiske 

og subtropiske frukter, solbær, hvitrips og rødrips, poteter, steinfrukter), heksytiazoks (alle produkter); imidakloprid 

(selleri), metoksyfenozid (gresskarfamilien); pentiopyrad (blomsterkål, steinfrukter og bladgrønnsaker), saflufenacil 

(alle produkter), spinetoram (selleri, spinat og kål) og sulfoksaflor (alle produkter). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 16.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 5. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Rapporter utarbeidet av Codex-komiteen for rester av pesticider finnes på: 

http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf 

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Tillegg II og III. 36. møte. Roma, Italia, 1.-5. juli 2013. 

2022/EØS/49/05 
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5)  Derfor bør CXL-grenseverdier for ametoktradin, azoksystrobin, sykloksydim, cyflutrin, dinotefuran, fenbukonazol, 

fenvalerat, fludioksonil, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, ammoniumglufosinat, imidakloprid, indoksakarb, 

MCPA, metoksyfenozid, pentiopyrad, spinetoram og trifloksystrobin oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som 

grenseverdier, unntatt når de gjelder produkter som ikke er oppført i vedlegg I til nevnte forordning eller når de er 

fastsatt på et lavere nivå enn de nåværende grenseverdiene. Nevnte CXL-grenseverdier er sikre for forbrukere i 

Unionen(1). 

6)  For fenvalerat og fludioksonil ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 79/2014 av 12. juli 2014(2) fastsatt 

grenseverdier for flere næringsmidler. Ettersom nevnte forordning får anvendelse fra 19. august 2014, er det hensikts-

messig at grenseverdiene for fenvalerat og fludioksonil fastsatt ved denne forordning får anvendelse fra samme dato. 

7)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

For grenseverdier for rester av fenvalerat og fludioksonil i mango med kodenummer 0163030 får den imidlertid anvendelse fra 

19. august 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 

  

(1) Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 

2013; 11(7):3312 [210 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2336. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 79/2014 av 29. januar 2014 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil og thiobenkarb i eller på 

visse produkter (EUT L 27 av 30.1.2014, s. 9). 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnene for cyflutrin, fenvalerat, fludioksonil, indoksakarb, MCPA, metoksyfenozid og trifloksystrobin lyde:  

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0100000 1.  FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     0,05(*)   

0110000 i) Sitrusfrukter 0,02(*) 0,02(*) 10 0,02(*)  2 0,3 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 
minneolaer), ugli og andre hybrider) 

       

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)        

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd 
(Citrus medica var. sarcodactylis)) 

       

0110040 Limetter        

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 
hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

       

0110990 Andre        

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,05(*)  0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler  (+) 0,01(*)     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0120020 Paranøtter   0,01(*)     

0120030 Kasjunøtter   0,01(*)     

0120040 Kastanjer   0,01(*)     

0120050 Kokosnøtter   0,01(*)     

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   0,01(*)     

0120070 Macadamianøtter   0,01(*)     

0120080 Pekannøtter   0,01(*)     

0120090 Pinjekjerner   0,01(*)     

0120100 Pistasienøtter   0,2     

0120110 Valnøtter   0,01(*)     

0120990 Andre   0,01(*)     

0130000 iii) Kjernefrukter 0,2  5   2 0,5 

0130010 Epler (villepler)  0,1 (+)  0,5 (+)    

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,1 (+)  0,5    

0130030 Kveder  0,02(*)  0,02(*)    

0130040 Mispel (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0130050 Japansk mispel (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0130990 Andre  0,02(*)  0,02(*)    

0140000 iv) Steinfrukter    1    

0140010 Aprikoser 0,3 0,2 5   0,3 1 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,2 0,02(*) (+) 5   0,02(*) 1 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,3 0,2 10   0,3 1 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød 
daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0,2 0,02(*) (+) 5   0,1 0,2 

0140990 Andre 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,02(*) 0,02(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter        

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0,3 0,3  2  1 5 

0151010 Borddruer   5     

0151020 Vindruer   4     

0152000 b)  Jordbær 0,02(*) 0,02(*) (+) 4 (+) 0,6  2 1 

0153000 c)  Bær fra halvbusker 0,02(*) 0,02(*) 5   0,02(*) 0,02(*) 

0153010 Bjørnebær    0,5    

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og 
andre Rubus-hybrider) 

   0,02(*)    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 
nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

 (+)  0,6    

0153990 Andre    0,02(*)    

0154000 d)  Andre småfrukter og bær 0,02(*) 0,02(*)      

0154010 Blåbær   2 0,8  4 2 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   2 1  0,7 0,02(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   2 0,8  0,02(*) 1 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   2 0,8  0,02(*) 1 

0154050 Nyper (**) (**) (**) 0,8 (**) (**) (**) 

0154060 Morbær (melbær) (**) (**) (**) 0,8 (**) (**) (**) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) (**) (**) 0,8 (**) (**) (**) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 
søtmispel og andre bær fra trær) 

(**) (**) (**) 0,8 (**) (**) (**) 

0154990 Andre   0,01(*) 0,8  0,02(*) 0,02(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02(*)       

0161000 a)  Spiselig skall  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*)  

0161010 Dadler       0,02(*) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0161020 Fikener       0,02(*) 

0161030 Bordoliven       0,3 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 
limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

      0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0161060 Daddelplommer (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 
rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 
uniflora)) 

(**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0161990 Andre       0,02(*) 

0162000 b)  Uspiselig skall, små  0,02(*)  0,02(*)    

0162010 Kiwier   15   1 0,02(*) 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, 
langsat, salak) 

  0,01(*)   0,02(*) 0,02(*) 

0162030 Pasjonsfrukt   0,01(*)   0,02(*) 4 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0162050 Stjerneepler (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, 
grønn sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

(**) (**) (**)  (**) (**) (**) 
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0162990 Andre   0,01(*)   0,02(*) 0,02(*) 

0163000 c)  Uspiselig skall, store        

0163010 Avokadoer  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,7 0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  0,02(*) 0,01(*) 0,2  0,02(*) 0,05 

0163030 Mango  1,5 2 0,02(*)  0,02(*) 0,5 

0163040 Papaya  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  1 1 

0163050 Granatepler  0,02(*) 3 0,02(*)  0,6 0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 
diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 
Annonaceae) 

(**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0163080 Ananas  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0163100 Durian (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0163990 Andre  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0200000 2.  GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE        

0210000 i) Rot- og knollvekster  0,02(*)   0,05(*)   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0211000 a)  Poteter 0,04  0,06 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster 0,02(*)   0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)   0,01(*)     

0212020 Søtpoteter   10     

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   10     

0212040 Arrowrot (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0212990 Andre   0,01(*)     

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,02(*)       

0213010 Rødbeter   1 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0213020 Gulrøtter  (+) 1 0,02(*)  0,5 0,05 

0213030 Knollselleri   0,2 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  (+) 1 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0213060 Pastinakk   1 0,02(*)  0,02(*) 0,04 

0213070 Rotpersille  (+) 1 0,02(*)  0,02(*) 0,04 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og 
lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 (+) 0,1 0,3  0,4 0,08 
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0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig 
borre) 

  1 0,02(*)  0,02(*) 0,04 

0213100 Kålrot   0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,04 

0213110 Neper   0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,04 

0213990 Andre   0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0220000 ii) Løk 0,02(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)  

0220010 Hvitløk  (+) 0,02    0,02(*) 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)  (+) 0,5    0,02(*) 

0220030 Sjalottløk   0,02    0,02(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   5    0,1 

0220990 Andre   0,01(*)    0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker     0,05(*)   

0231000 a)  Søtvierfamilien        

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0,05 0,1 0,9 0,5  2 0,5 

0231020 Paprika (chilipepper) 0,3 0,02(*) (+) 1 0,3  1 0,3 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. 
macrocarpon)) 

0,1 0,06 0,4 0,5  0,5 0,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0231040 Okra 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0231990 Andre 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  0,02(*) (+) 0,4 0,5  0,02(*) 0,2 

0232010 Slangeagurker 0,1       

0232020 Sylteagurker 0,1       

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 
flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 
bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/ 
kantagurk) 

0,1       

0232990 Andre 0,02(*)       

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,02(*) 0,02(*) 0,3 0,5  0,02(*)  

0233010 Meloner (hornmelon)  (+)     0,3 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))       0,2 

0233030 Vannmeloner       0,2 

0233990 Andre       0,02(*) 

0234000 d)  Sukkermais (babymais) 0,02(*) 0,02(*) (+) 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål     0,05(*) 0,02(*)  
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0241000 a)  Blomsterkål 0,05 0,02(*) (+)  0,3    

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   0,7 (+)   0,05 

0241020 Blomkål   0,01(*) (+)   0,05 

0241990 Andre   0,01(*)    0,02(*) 

0242000 b)  Hodekål        

0242010 Rosenkål 0,2 0,05(+) 0,01(*) 0,06   0,5 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,3 0,08 2 0,2   0,3 

0242990 Andre 0,2 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0243000 c)  Bladkål 0,3 0,02(*)     3 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo 
choi, choi sum, pe-tsai) 

  10 3    

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 
åkerkål) 

  0,01(*) 0,4    

0243990 Andre   0,01(*) 0,4    

0244000 d)  Knutekål 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)   0,5 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter     0,05(*)   
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0251000 a)  Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 1 0,02(*) 15     

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)    30  4 0,02(*) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  (+)  3  4 15 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 
(radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. 
intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

   1  0,02(*) 10 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)    1  4 0,02(*) 

0251050 Vårkarse (**) (**) (**) 1 (**) (**) (**) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))    2 (+)  4 0,02(*) 

0251070 Sareptasennep (**) (**) (**) 1 (**) (**) (**) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 
(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 
herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 
knutekålblader) 

   2 (+)  4 15 

0251990 Andre    1  4 0,02(*) 

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  0,02(*) 15   4 0,02(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 
tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0,02(*) (+)  2    
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0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

(**) (**) (**) 1 (**) (**) (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 0,02(*)   1    

0252990 Andre 0,02(*)   1    

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 
chaom (Acacia pennata)) 

(**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0254000 d)  Brønnkarse 
(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/
Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 
vannmimosa) 

0,02(*) 0,02(*) 10 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0255000 e)  Salatsikori 0,02(*) 0,02(*) 0,02 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0256000 f)  Urter 0,02(*) 0,05(*) 15   4 10 

0256010 Kjørvel    2    

0256020 Gressløk    2    

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 
løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 
koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander 
(Eryngium foetidum)) 

   2    

0256040 Persille (blader av rotpersille)  (+)  2    

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

0256060 Rosmarin (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 
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0256070 Timian (merian, oregano) (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 
basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 
(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 
karriblader) 

(**) (**) (**) 15 (**) (**) (**) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

0256100 Estragon (isop) (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

0256990 Andre    2    

0260000 vi) Belgfrukter (friske)        

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, 
prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, 
soyabønner) 

0,1 0,1 1 0,3 0,05(*) 2 1 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, vignabønner) 

0,05 0,02(*) 0,05 0,02(*) 0,1 0,3 0,02(*) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,2 0,1 1 0,02(*) 0,1 2 0,02(*) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,05 0,02(*) 0,05 0,02(*) 0,1 0,3 0,02(*) 

0260050 Linser 0,05 0,02(*) 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0260990 Andre 0,05 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*) 0,02(*)   0,05(*) 0,02(*)  

0270010 Asparges   0,01(*) 0,02(*)   0,05 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   0,01(*) 3   0,02(*) 
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0270030 Hageselleri   1,5 2   1 

0270040 Fennikel   0,05 3   0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)   0,01(*) 0,2   0,2 

0270060 Purre  (+) 0,01(*) 0,02(*)   0,2 

0270070 Rabarbra   0,01(*) 3   0,02(*) 

0270080 Bambusskudd (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0270090 Palmehjerter (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0270990 Andre   0,01(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, 
soppmycelium (plantedeler)) 

       

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)        

0280990 Andre        

0290000 ix) Tang og tare (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0300000 3.  TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,02(*) 0,4    0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, 
jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

   0,2 0,1 5  

0300020 Linser  (+)  0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    0,2 0,1 5  
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0300040 Søtlupiner    0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)  

0300990 Andre    0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)  

0400000 4.  OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,05(**) 0,01(**)     

0401000 i)  Oljeholdige frø     0,1(*)  0,05(*) 

0401010 Linfrø 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401020 Jordnøtter 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401030 Valmuefrø 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401040 Sesamfrø 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,05   0,04  0,05(*)  

0401070 Soyabønner 0,03   0,5  2  

0401080 Sennepsfrø 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401090 Bomullsfrø 0,02(*)   1  2  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401110 Saflortistel (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

(**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 
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0401130 Oljedodre (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0401140 Hampefrø 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0401150 Ricinus (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

0401990 Andre 0,02(*)   0,02(*)  0,05(*)  

0402000 ii)  Oljeholdige frukter 0,02(*)   0,02(*)    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     0,05(*) 0,02(*) 0,3 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0402040 Kapok (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0402990 Andre     0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0500000 5.  KORN   0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0500010 Bygg 0,02(*) 0,3 (+)   0,2  0,3 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02(*) 0,02(*)   0,05(*)  0,02(*) 

0500030 Mais 0,05(*) 0,02(*) (+)   0,05(*)  0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,02(*) 0,02(*)   0,05(*)  0,02(*) 

0500050 Havre 0,02(*) 0,3 (+)   0,2  0,02(*) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,02(*) 0,02(*)   0,05(*)  0,02(*) 
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0500070 Rug 0,02(*) 0,2 (+)   0,2  0,05 

0500080 Sorghum/durra 0,02(*) 0,02(*) (+)   0,05(*)  0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02(*) 0,2 (+)   0,2  0,05 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,02(*) 0,02(*)   0,05(*)  0,02(*) 

0600000 6.  TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,1(*)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te   0,05(*)     

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0631000 a)  Blomster (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0631010 Kamilleblomster (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0631020 Hibiskus (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0631030 Roseblader (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0631050 Lind (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0631990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 
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0632000 b)  Blader (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0632010 Jordbærblader (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0632030 Maté (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0632990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0633000 c)  Røtter (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0633010 Vendelrot (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0633020 Ginsengrot (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0633990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0639000 d)  Andre urteteer (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0700000 7.  HUMLE (tørket) 20 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 30 

0800000 8.  KRYDDER (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810000 i) Frø (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0810010 Anisfrø (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810020 Svartkarve (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 
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0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810040 Korianderfrø (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810060 Dillfrø (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810070 Fennikelfrø (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810080 Bukkhornkløver (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0810990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0820010 Allehånde (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820030 Karve (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820040 Kardemomme (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820050 Einebær (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820070 Vaniljestenger (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0820080 Tamarind (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 



   

 

2
1

.7
.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

9
/8

3
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0820990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0830000 iii) Bark (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0830990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0840010 Lakris (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0840020 Ingefær (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (**) (**) (+) (**) (**) (**) 

0840990 Andre (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0850000 v) Knopper (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0850010 Kryddernellik (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0850020 Kapers (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0850990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0860010 Safran (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0860990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 



   

 

N
r. 4

9
/8

4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
1

.7
.2

0
2
2
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0870000 vii) Frøkapper (**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

0870010 Muskatblomme (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

0870990 Andre (**) (**) (**)  (*) (*) (*) 

0900000 9.  SUKKERPLANTER (**) (**) (**)  (*) (*) (*) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) (**) (**) 0,1 (*) (*) (*) 

0900020 Sukkerrør (**) (**) (**) 0,02(*) (*) (*) (*) 

0900030 Sikorirøtter (**) (**) (**) 0,02(*) (*) (*) (**) 

0900990 Andre (**) (**) (**) 0,02(*) (**) (**) (**) 

1000000 10.  PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR        

1010000 i) Vev       0,04(*) 

1011000 a)  Svin  (+)      

1011010 Muskelvev 0,05 0,02(*) 0,01(*) 2 0,1 0,2  

1011020 Fett 0,2 0,03 0,05(*) 2 0,2 0,3  

1011030 Lever 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 3 0,2  

1011040 Nyrer 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 3 0,2  

1011050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 3 0,2  

1011990 Andre 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,01(*)  
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1012000 b)  Storfe  (+) (+)     

1012010 Muskelvev 0,05 0,025 0,04 2 0,1 0,2  

1012020 Fett 0,2 0,25 0,2 2 0,2 0,3  

1012030 Lever 0,05 0,07 0,2 0,05 3 0,2  

1012040 Nyrer 0,05 0,05 0,2 0,05 3 0,2  

1012050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 3 0,2  

1012990 Andre 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,01(*)  

1013000 c)  Sau  (+) (+)     

1013010 Muskelvev 0,05 0,02(*) 0,04 2 0,1 0,2  

1013020 Fett 0,2 0,2 0,2 2 0,2 0,3  

1013030 Lever 0,05 0,07 0,2 0,05 3 0,2  

1013040 Nyrer 0,05 0,05 0,2 0,05 3 0,2  

1013050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 3 0,2  

1013990 Andre 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,01(*)  

1014000 d)  Geit  (+) (+)     

1014010 Muskelvev 0,05 0,02(*) 0,04 2 0,1 0,2  

1014020 Fett 0,2 0,2 0,2 2 0,2 0,3  
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1014030 Lever 0,05 0,07 0,2 0,05 3 0,2  

1014040 Nyrer 0,05 0,05 0,2 0,05 3 0,2  

1014050 Spiselig slakteavfall 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 3 0,2  

1014990 Andre 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,01(*)  

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

1015010 Muskelvev (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

1015020 Fett (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

1015030 Lever (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1015040 Nyrer (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1015990 Andre (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,05 0,02(*) (+)  0,01(*) (+)  0,01(*)  

1016010 Muskelvev   0,01(*)  0,1(*)   

1016020 Fett   0,05(*)  0,1(*)   

1016030 Lever   0,05(*)  0,1(*)   

1016040 Nyrer   0,05(*)  0,1(*)   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1016050 Spiselig slakteavfall   0,05(*)  0,5(*)   

1016990 Andre   0,05(*)  0,1(*)   

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

1017010 Muskelvev (**) (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

1017020 Fett  (**) (**) 2 (**) (**) (**) 

1017030 Lever (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1017040 Nyrer (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1017990 Andre (**) (**) (**) 0,05 (**) (**) (**) 

1020000 ii) Melk 0,02(*) (+) 0,01(*) 0,1 0,05(*) 0,05 0,02(*) 

1020010 Storfe  0,04      

1020020 Sau  0,02(*)      

1020030 Geit  0,02(*)      

1020040 Hest  0,02(*)      

1020990 Andre  0,02(*)      

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,02(*) (+) 0,05(*) 0,02 (+) 0,05(*) 0,01(*) 0,04(*) 

1030010 Kylling        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1030020 And (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

1030030 Gås (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

1030040 Vaktel (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

1030990 Andre (**) (**) (**)  (**) (**) (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning 
(honning i vokskaker)) 

(**) (**) (**) 0,05(*) (**) (**) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) (**) (**) 0,01(*) (**) (**) (**) 

1060000 vi) Snegler (**) (**) (**) 0,01(*) (**) (**) (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) (**) (**) (**) 0,01(*) (**) (**) (**) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

(F) = Løselig i fett» 

Fenvalerat (ethvert forhold av isomerblandinger (RR, SS, RS og SR), herunder esfenvalerat) (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fenvalerat – kodenummer 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 og 1017040: summen av fenvalerat (ethvert forhold av 

isomerblandinger, herunder esfenvalerat) og CPIA (klorofenylisovaleriansyre), uttrykt som fenvalerat 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 
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0152000 b)  Jordbær 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

0213020 Gulrøtter 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk) 

0231020 Paprika (chilipepper) 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0234000 d)  Sukkermais (babymais) 

0241000 a)  Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 
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0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0270060 Purre 

0300020 Linser 

0500010 Bygg 

0500030 Mais 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum/durra 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000 a)  Svin 

1011010 Muskelvev 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 
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1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012000 b)  Storfe 

1012010 Muskelvev 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013000 c)  Sau 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014000 d)  Geit 
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1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000 ii)  Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 
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1020990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 iii)  Fugleegg 

1030010 Kylling 

Fludioksonil (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fludioksonil – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fludioksonil, dets metabolitter oksidert til metabolitt 2,2-difluor-benzo[1,3]dioksol-4 karboksylsyre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b)  Jordbær 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012000 b)  Storfe 

1012010 Muskelvev 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c)  Sau 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 

1013030 Lever 
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1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014000 d)  Geit 

1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

Indoksakarb (summen av indoksakarb og dets R-enantiomer) (F)  

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler (villepler) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader)   



   

 

2
1

.7
.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

9
/9

5
 

 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om stoffskifte mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 iii)  Fugleegg 

1030010 Kylling 

MCPA og MCPB (MCPA, MCPB, herunder deres salter, estere og konjugater uttrykt som MCPA (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

MCPA og MCPB — kode 1000000: MCPA, MCPB og MCPA-tioetyl, uttrykt som MCPA 

Trifloksystrobin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Trifloksystrobin – kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino-{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113)» 
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for ametoktradin, sykloksydim, fenbukonazol, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, 

ammoniumglufosinat, imidakloprid, pentiopyrad og spinetoram lyde:  
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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0100000 1.  FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER           

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,2 0,01(*)  1 0,01(*) 0,2 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, 
sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 
ugli og andre hybrider) 

  1    0,1(*)    

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, 
chinotto og andre hybrider) 

  1    0,1(*)    

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, 
fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 
medica var. sarcodactylis)) 

  0,05(*)    0,5    

0110040 Limetter   0,05(*)    0,5    

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, 
minneolaer og andre hybrider, tangorer 
(Citrus reticulata x sinensis)) 

  0,05(*)    0,1(*)    

0110990 Andre   0,05(*)    0,5    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0120000 ii) Nøtter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,05 0,05(*) 

0120010 Mandler    0,05   0,1(*)    

0120020 Paranøtter    0,05   0,1(*)    

0120030 Kasjunøtter    0,05   0,1(*)    

0120040 Kastanjer    0,05   0,1(*)    

0120050 Kokosnøtter    0,04   0,1(*)    

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    0,05   0,5    

0120070 Macadamianøtter    0,05   0,1(*)    

0120080 Pekannøtter    0,05   0,1(*)    

0120090 Pinjekjerner    0,05   0,1(*)    

0120100 Pistasienøtter    0,05   0,1(*)    

0120110 Valnøtter    0,05   0,5    

0120990 Andre    0,05   0,1(*)    

0130000 iii) Kjernefrukter 0,1(*)  0,5  0,3 0,9  0,5 0,5 0,2 

0130010 Epler (villepler)  0,1  0,6   0,1(*)    

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,1  0,5   0,1(*)    

0130030 Kveder  0,09  0,5   0,5    

0130040 Mispel  0,09  0,5   0,5    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0130050 Japansk mispel  0,09  0,5   0,5    

0130990 Andre  0,09  0,5   0,5    

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*)    0,05(*)      

0140010 Aprikoser  0,2 1 0,7  1 0,5 0,5 0,01(*) 0,2 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  0,09 1 1,5  0,01(*) 0,5 0,5 4 0,2 (+) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende 
hybrider) 

 0,2 0,5 0,7  1 0,1(*) 0,5 2 0,3 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 
slåpetorn, rød daddel/kinesisk 
daddel/kinesisk jujube (Ziziphus 
zizyphus)) 

 0,09 0,5 0,01(*)  1,5 0,5 0,3 1,5 0,05(*) 

0140990 Andre  0,09 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,5 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter      0,01(*)     

0151000 a)  Borddruer og vindruer 6 0,5 1 1,5    1 0,01(*) 0,5 

0151010 Borddruer     0,8  0,15    

0151020 Vindruer     1  0,5    

0152000 b)  Jordbær 0,01(*) 3 0,05(*) 2 0,5  0,5 0,5 3 0,2 

0153000 c)  Bær fra halvbusker 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)   5 0,01(*)  

0153010 Bjørnebær       0,5   0,05(*) 

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, 
boysenbær, moltebær og andre 
Rubus-hybrider) 

      0,5   0,05(*) 
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0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær 
(Rubus arcticus), nektarbringebær 
(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

      0,7   0,8 

0153990 Andre       0,5   0,05(*) 

0154000 d)  Andre småfrukter og bær 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,05(*)  0,5  0,01(*)  

0154010 Blåbær   1     5  0,2 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   1     0,05(*)  0,05(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   0,05(*)     5  0,05(*) 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med 
andre Ribes-sorter) 

  0,05(*)     5  0,05(*) 

0154050 Nyper   0,05(*)     5  0,05(*) 

0154060 Morbær (melbær)   0,05(*)     5  0,05(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia 
arguta)) 

  0,05(*)     0,05(*)  0,05(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, 
trollhegg/havtindved, hagtorn, 
søtmispel og andre bær fra trær) 

  0,05(*)     5  0,05(*) 

0154990 Andre   0,05(*)     5  0,05(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)     0,01(*)   0,01(*) 0,05(*) 

0161000 a)  Spiselig skall  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)      
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0161010 Dadler       0,1(*) 0,05(*)   

0161020 Fikener       0,1(*) 0,05(*)   

0161030 Bordoliven       0,5 0,5   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), 
nagami (oval kumquat), limequat 
(Citrus aurantifolia x Fortunella 
spp.)) 

      0,1(*) 0,05(*)   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)       0,1(*) 0,05(*)   

0161060 Daddelplommer       0,1(*) 0,05(*)   

0161070 Jambolan (javaplommer) 
(javaepler/vannepler, malayepler, 
rosenepler, eugeniabær, 
surinambær/grumichama (Eugenia 
uniflora)) 

      0,1(*) 0,05(*)   

0161990 Andre       0,1(*) 0,05(*)   

0162000 b)  Uspiselig skall, små  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)   0,05(*)   

0162010 Kiwier       0,5    

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete 
litchi, longan, mangostan, langsat, 
salak) 

      0,1(*)    

0162030 Pasjonsfrukt       0,1(*)    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)       0,1(*)    

0162050 Stjerneepler       0,1(*)    
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0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) 
(svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 
amarillosapot/gul sapot, 
mammeysapot) 

      0,1(*)    

0162990 Andre       0,1(*)    

0163000 c)  Uspiselig skall, store           

0163010 Avokadoer  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 1   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, 
eplebanan) 

 0,05(*) 0,05(*) 0,8 0,3  0,2 0,05(*)   

0163030 Mango  0,2 0,5 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,2   

0163040 Papaya  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   

0163050 Granatepler  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 1   

0163060 Cherimoya (nettannona, 
søteple/søtannona, llama (Annona 
diversifolia) og andre mellomstore 
frukter av familien Annonaceae) 

 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus 
undatus)) 

 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   

0163080 Ananas  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   

0163100 Durian  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   

0163110 Surannona (guanabana)  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   
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0163990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,05(*)   

0200000 2.  GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE           

0210000 i) Rot- og knollvekster   0,05(*)     0,5  0,05(*) 

0211000 a)  Poteter 0,05 3  0,1 0,2 0,03 0,3  0,05  

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster 0,05 0,2  0,1 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*)  0,04  

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, 
tannia) 

          

0212020 Søtpoteter           

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk 
jamsbønne) 

          

0212040 Arrowrot           

0212990 Andre           

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt 
sukkerbete 

0,01(*)     0,1 0,1(*)    

0213010 Rødbeter  0,2  0,1 0,05(*)    0,6  

0213020 Gulrøtter  5  0,4 0,2    0,6  

0213030 Knollselleri  1  0,1 0,05(*)    0,6  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 
gentianarot) 

 0,2  0,1 0,05(*)    0,6  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  0,2  0,1 0,05(*)    0,6  
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0213060 Pastinakk  0,2  0,1 0,05(*)    0,6  

0213070 Rotpersille  0,2  0,1 0,05(*)    0,6  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk 
reddik, små reddiker og lignende 
sorter, jordmandler (Cyperus 
esculentus)) 

 0,2  0,1 0,05(*)    3  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, 
svartrot/spansk østersurt, spiselig 
borre) 

 0,2  0,1 0,05(*)    0,6  

0213100 Kålrot  0,2  0,1 0,05(*)    0,6  

0213110 Neper  1  0,1 0,05(*)    0,6  

0213990 Andre  0,2  0,1 0,05(*)    0,6  

0220000 ii) Løk   0,05(*)  0,05(*) 0,1 0,1(*)    

0220010 Hvitløk 1,5 1  0,1 (+)    0,05(*) 0,8 0,05(*) 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk) 1,5 3  0,1 (+)    0,1 0,8 0,05(*) 

0220030 Sjalottløk 1,5 1  0,1 (+)    0,05(*) 0,8 0,05(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende 
sorter) 

0,01(*) 1  2    0,2 4 0,8 

0220990 Andre 0,01(*) 1  0,1 (+)    0,05(*) 0,8 0,05(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker       0,1(*)    
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0231000 a)  Søtvierfamilien      0,6   2 0,5 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis 
spp., bukketorn, kinabukketorn 
(Lycium barbarum og L. chinense), 
tretomat) 

2 1,5 0,5 0,9 0,3   0,5   

0231020 Paprika (chilipepper) 2 9 0,6 0,8 1   1   

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit 
aubergine (S. macrocarpon)) 

1,5 1 0,05(*) 0,1 (+) 0,3   0,5   

0231040 Okra 1,5 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)   0,5   

0231990 Andre 1,5 0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+) 0,05(*)   0,5   

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  0,05(*)  0,5 0,05(*) 0,01(*)   0,7 0,2 

0232010 Slangeagurker 2  0,2     1   

0232020 Sylteagurker 3  0,05(*)     0,5   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, 
mandelgresskar (patisson), 
flaskegresskar/lauki (Lagenaria 
siceraria), kayote, 
sopropo/bittermelon, slangeagurk 
(Trichosanthes cucumerina), 
teroi/kantagurk) 

3  0,2     1   

0232990 Andre 3  0,05(*)     0,5   

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 3 0,05(*) 0,2 0,4 0,3 0,01(*)   0,6 0,05(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)        0,5   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, 
mandelgresskar (sen variant)) 

       1   
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0233030 Vannmeloner        0,2   

0233990 Andre        0,1   

0234000 d)  Sukkermais (babymais) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+) 0,05(*) 0,15  0,1 0,02 0,05(*) 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+) 0,05(*) 0,01(*)  0,1 0,01(*) 0,05(*) 

0240000 iv) Kål   0,05(*)  0,05(*) 0,07    0,05(*) 

0241000 a)  Blomsterkål    0,2   0,1(*)  4  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, 
kinesisk brokkoli) 

6 2      0,5   

0241020 Blomkål 0,01(*) 5      0,5   

0241990 Andre 0,01(*) 2      0,3   

0242000 b)  Hodekål           

0242010 Rosenkål 0,01(*) 3  0,2   0,5 0,5 0,01(*)  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, 
hvitkål) 

15 3  0,3   0,1(*) 0,5 4  

0242990 Andre 0,01(*) 2  0,1 (+)   0,5 0,3 0,01(*)  

0243000 c)  Bladkål         0,01(*)  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk 
sennepskål, pak choi, tai goo choi, 
choi sum, pe-tsai) 

60 2  0,7   0,5 0,5   
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0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk 
grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

0,01(*) 3  0,1 (+)   0,1(*) 0,3   

0243990 Andre 0,01(*) 2  0,1 (+)   0,5 0,3   

0244000 d)  Knutekål 0,01(*) 2  0,1 (+)   0,1(*) 0,3 0,01(*)  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   0,05(*)  0,05(*) 0,03     

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, 
herunder Brassicacea 

          

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 50 0,5  15   0,5 2 15 0,05(*) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, 
isbergsalat, romanosalat) 

40 1,5  15   0,5 2 15 10 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød 
sikori, italiensk sikori (radicchio), 
krusendiv, sugar loaf (C. endivia 
var. crispum/C. intybus var. 
foliosum), løvetann (blader)) 

40 0,5  0,1 (+)   0,1(*) 1 0,01(*) 0,05(*) 

0251040 Karse (mungbønnespirer, 
alfalfaspirer) 

40 0,5  15   0,1(*) 2 15 0,05(*) 

0251050 Vårkarse 40 0,5  15   0,1(*) 2 15 0,05(*) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep 
(Diplotaxis spp.)) 

40 0,5  15   0,1(*) 2 15 0,05(*) 

0251070 Sareptasennep 40 0,2  15   0,1(*) 2 15 0,05(*) 
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., 
herunder nepeblader (mizuna, 
erteblader, reddikblader og andre 
unge spirer, herunder Brassica 
(høstet opp til bladstadium 8), 
knutekålblader) 

40 0,2  15   0,1(*) 2 50 0,05(*) 

0251990 Andre 0,01(*) 0,5  15   0,1(*) 2 15 0,05(*) 

0252000 b)  Spinat og lignende (blader) 60   0,1 (+)    0,05(*) 30 0,05(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, 
amarantspinat (pak-khom, tampara), 
tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

 2     0,5    

0252020 Portulakk (vinterportulakk, 
hageportulakk, vanlig portulakk, 
matsyre, salturt, agretti (Salsola 
soda)) 

 0,5     0,1(*)    

0252030 Bladbete (mangold) (blader av 
rødbete) 

 0,2     0,1(*)    

0252990 Andre  0,2     0,1(*)    

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 
(malabarspinat, bananblader, 
chaom (Acacia pennata)) 

0,01(*) 0,2  0,01(*)   0,1(*) 2 0,01(*) 0,05(*) 

0254000 d)  Brønnkarse (åkervindel/ 
strandvindel/salatipomea/kangkong/
vannspinat/Morning glory (Ipomea 
aquatica), kløverbregne, 
vannmimosa) 

0,01(*) 0,2  0,1 (+)   0,1(*) 2 0,01(*) 0,05(*) 
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0255000 e)  Salatsikori 0,01(*) 0,2  0,1 (+)   0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0256000 f)  Urter 0,01(*)   0,1 (+)   0,1(*) 2  0,05(*) 

0256010 Kjørvel  0,2       20  

0256020 Gressløk  0,2       0,01(*)  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, 
koriander, dill, karve, løpstikke, 
kvann, spansk kjørvel og andre 
Apiacea-blader, 
koriander/meksikansk koriander, 
cilantro/lang koriander (Eryngium 
foetidum)) 

 1       0,01(*)  

0256040 Persille (blader av rotpersille)  0,2       20  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader 
av Borago officinalis) 

 0,2       0,01(*)  

0256060 Rosmarin  0,2       0,01(*)  

0256070 Timian (merian, oregano)  0,2       0,01(*)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, 
peppermynte, hellig basilikum, søt 
basilikum, sitronbasilikum, spiselige 
blomster (ringblomst og andre), 
skjoldblad, villbetelblader, 
karriblader) 

 0,2       0,01(*)  

0256090 Laurbærblader (laurbær) 
(sitrongress) 

 0,2       0,01(*)  

0256100 Estragon (isop)  0,2       0,01(*)  
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0256990 Andre  0,2       0,01(*)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*)  0,05(*)        

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/ 
skolmbønner/brytbønner, prydbønner 
(runner beans), snittbønner, langbønner, 
guarbønner, soyabønner) 

 15  0,9 0,05(*) 2 0,5 2 3 0,1 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, 
flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, vignabønner) 

 2  0,1 (+) 0,05(*) 0,09 2 2 0,4 0,05(*) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  5  0,1 (+) 0,05(*) 2 0,1(*) 5 4 0,1 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 
kikerter) 

 15  0,15 0,1 0,09 0,1(*) 2 0,3 0,05(*) 

0260050 Linser  1  0,1 (+) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0260990 Andre  1  0,1 (+) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   0,05(*)  0,05(*) 0,01(*)    0,05(*) 

0270010 Asparges 0,01(*) 0,2  0,01(*)   0,4 0,05(*) 0,01(*)  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,01(*) 0,2  0,1 (+)   0,1(*) 0,5 15  

0270030 Hageselleri 20 1  0,1 (+)   0,1(*) 2 15  

0270040 Fennikel 20 0,2  0,1 (+)   0,1(*) 0,05(*) 15  

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,01(*) 2  0,5   0,1(*) 0,5 0,01(*)  

0270060 Purre 5 4  0,7   0,1(*) 0,05(*) 3  
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0270070 Rabarbra 0,01(*) 0,2  0,01(*)   0,1(*) 0,05(*) 15  

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,2  0,01(*)   0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,2  0,01(*)   0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*) 0,2  0,1 (+)   0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 
shiitakesopp, soppmycelium 
(plantedeler)) 

          

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, 
morkel, steinsopp) 

          

0280990 Andre           

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0300000 3.  TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*)  0,05(*) 0,4 0,05(*)   2 0,3 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy 
beans), flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, bondebønner, vignabønner) 

 30    0,3 0,1(*)    

0300020 Linser  5    0,4 3    

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  30    0,4 3    

0300040 Søtlupiner  5    0,3 3    

0300990 Andre  5    0,3 3    
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0400000 4.  OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)         0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø           

0401010 Linfrø  7 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 1 0,05(*) 0,01(*)  

0401020 Jordnøtter  0,2 0,1 0,03 0,2 0,01(*) 0,1(*) 1 0,04  

0401030 Valmuefrø  0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 1 0,05(*) 0,01(*)  

0401040 Sesamfrø  0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø  6 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,8 5 0,1 1,5  

0401060 Rapsfrø (rybs)  7 0,05(*) 0,6 0,2 0,9 5 0,1 0,5  

0401070 Soyabønner  80 0,05(*) 0,2 0,4 0,15 2 0,05(*) 0,3  

0401080 Sennepsfrø  5 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0401090 Bomullsfrø  0,5 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,01(*) 5 1 0,5  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i 
gresskarfamilien) 

 0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0401110 Saflortistel  0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium 
plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

 0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  
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0401130 Oljedodre  0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0401140 Hampefrø  0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0401150 Ricinus  0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0401990 Andre  0,2 0,05(*) 0,1 (+) 0,2 0,9 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)    0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      0,01(*) 0,5 1   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)      0,01(*) 0,1(*) 0,05(*)   

0402030 Oljepalmefrukt      0,8 0,1(*) 0,05(*)   

0402040 Kapok      0,8 0,1(*) 0,05(*)   

0402990 Andre      0,01(*) 0,1(*) 0,05(*)   

0500000 5.  KORN 0,01(*)    0,5     0,05(*) 

0500010 Bygg  0,05(*) 0,2 0,1 (+)  2 0,1(*) 0,1 0,2  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+)  0,01(*) 0,1(*) 0,1 0,01(*)  

0500030 Mais  0,2 0,05(*) 0,02  0,01(*) 0,5 0,1 0,01(*)  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, 
fingerhirse/korakan, perlehirse) 

 0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+)  0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,8  

0500050 Havre  0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+)  2 0,1(*) 0,1 0,2  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,09 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,9 1,5 0,01(*)  



   

 

N
r. 4

9
/1

1
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
1

.7
.2

0
2
2
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0500070 Rug  0,05(*) 0,1 0,8  0,4 0,1(*) 0,1 0,1  

0500080 Sorghum/durra  0,05(*) 0,05(*) 1,5  0,7 0,1(*) 0,05(*) 0,8  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,05(*) 0,1 0,8  0,4 0,1(*) 0,1 0,1  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+)  0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

0600000 6.  TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)   0,01(*) 0,1(*)  0,02(*) 0,1(*) 

0610000 i) Te    0,01(*) 0,05(*)   0,05(*)   

0620000 ii) Kaffebønner    0,01(*) 0,15   1   

0630000 iii) Urtete (tørket)    0,1 (+) 0,05(*)   0,05(*)   

0631000 a)  Blomster           

0631010 Kamilleblomster           

0631020 Hibiskus           

0631030 Roseblader           

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 
(Sambucus nigra)) 

          

0631050 Lind           

0631990 Andre           

0632000 b)  Blader           

0632010 Jordbærblader           

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)           
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0632030 Maté           

0632990 Andre           

0633000 c)  Røtter           

0633010 Vendelrot           

0633020 Ginsengrot           

0633990 Andre           

0639000 d)  Andre urteteer           

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    0,01(*) 0,05(*)   0,05(*)   

0650000 v) Johannesbrød    0,01(*) 0,05(*)   0,05(*)   

0700000 7.  HUMLE (tørket) 30 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 10 0,02(*) 0,1(*) 

0800000 8.  KRYDDER           

0810000 i) Frø 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 (+) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø           

0810020 Svartkarve           

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)           

0810040 Korianderfrø           

0810050 Spisskummenfrø           
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0810060 Dillfrø           

0810070 Fennikelfrø           

0810080 Bukkhornkløver           

0810090 Muskatnøtt           

0810990 Andre           

0820000 ii) Frukt og bær 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde    0,01(*)       

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk 
pepper) 

   0,01(*)       

0820030 Karve    0,1 (+)       

0820040 Kardemomme    0,01(*)       

0820050 Einebær    0,01(*)       

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 
(langpepper, rosépepper) 

   0,01(*)       

0820070 Vaniljestenger    0,01(*)       

0820080 Tamarind    0,01(*)       

0820990 Andre    0,01(*)       

0830000 iii) Bark 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)           

0830990 Andre           
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0840000 iv) Røtter eller jordstengler           

0840010 Lakris 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik           

0850020 Kapers           

0850990 Andre           

0860000 vi) Blomsterarr 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0860010 Safran           

0860990 Andre           

0870000 vii) Frøkapper 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme           

0870990 Andre           

0900000 9.  SUKKERPLANTER 0,01(*)         0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  0,5 0,2 0,1 (+) 0,1 0,15 1,5 0,5 0,5  

0900020 Sukkerrør  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  
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0900030 Sikorirøtter  0,05(*) 0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,5 0,01(*)  

0900990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,1(+) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*)  

1000000 10.  PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 
          

1010000 i) Vev 0,03(*)    0,01(*)    0,01(*)  

1011000 a)  Svin       0,1(*)    

1011010 Muskelvev  0,06 0,05(*) 0,5  0,02  0,1  0,2 

1011020 Fett  0,1 0,05(*) 0,5  0,2  0,05(*)  0,01(*) 

1011030 Lever  0,5 0,1 3  0,1  0,3  0,01(*) 

1011040 Nyrer  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1011990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 

1012000 b)  Storfe           

1012010 Muskelvev  0,06 0,05(*) 0,5  0,02 0,1(*) 0,1  0,2 

1012020 Fett  0,1 0,05(*) 0,5  0,2 0,1(*) 0,05(*)  0,01(*) 

1012030 Lever  0,5 0,1 3  0,1 0,2 0,3  0,01(*) 

1012040 Nyrer  0,5 0,1 0,7  0,1 0,1(*) 0,3  0,01(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,5 0,1 0,7  0,1 0,1(*) 0,3  0,01(*) 

1012990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,1(*) 0,05(*)  0,01(*) 

1013000 c)  Sau       0,1(*)    
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1013010 Muskelvev  0,06 0,05(*) 0,5  0,02  0,1  0,2 

1013020 Fett  0,1 0,05(*) 0,5  0,2  0,05(*)  0,01(*) 

1013030 Lever  0,5 0,1 3  0,1  0,3  0,01(*) 

1013040 Nyrer  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1013990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 

1014000 d)  Geit       0,1(*)    

1014010 Muskelvev  0,06 0,05(*) 0,5  0,02  0,1  0,2 

1014020 Fett  0,1 0,05(*) 0,5  0,2  0,05(*)  0,01(*) 

1014030 Lever  0,5 0,1 3  0,1  0,3  0,01(*) 

1014040 Nyrer  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1014990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler       0,1(*)    

1015010 Muskelvev  0,06 0,05(*) 0,5  0,02  0,1  0,2 

1015020 Fett  0,1 0,05(*) 0,5  0,2  0,05(*)  0,01(*) 

1015030 Lever  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1015040 Nyrer  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 
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1015990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 
perlehøns – struts, due 

 0,05(*) 0,05(*)     0,05(*)   

1016010 Muskelvev    0,2  0,02 0,1(*)   0,01 

1016020 Fett    0,2  0,05 0,1(*)   0,01(*) 

1016030 Lever    0,7  0,02 0,2   0,01(*) 

1016040 Nyrer    0,7  0,02 1   0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall    0,7  0,02 0,1(*)   0,01(*) 

1016990 Andre    0,02(*)  0,01(*) 0,1(*)   0,01(*) 

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, 
kenguru, dyr av hjortefamilien) 

      0,1(*)    

1017010 Muskelvev  0,06 0,05(*) 0,5  0,02  0,1  0,2 

1017020 Fett  0,1 0,05(*) 0,5  0,2  0,05(*)  0,01(*) 

1017030 Lever  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1017040 Nyrer  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall  0,5 0,1 0,7  0,1  0,3  0,01(*) 

1017990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 

1020000 ii) Melk 0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,3 0,01(*) 0,02 0,1(*) 0,1 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe           

1020020 Sau           
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1020030 Geit           

1020040 Hest           

1020990 Andre           

1030000 iii) Fugleegg 0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,3 0,01(*) 0,02 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling           

1030020 And           

1030030 Gås           

1030040 Vaktel           

1030990 Andre           

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, 

honningtavle med honning (honning i 
vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, 
krokodiller) 

0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende 
vilt) 

0,03(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

Ametoktradin (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Ametoktradin – kode 1000000 unntatt 1040000: Ametoktradin, metabolitt 4-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo, [1,5-

a]pyrimidin-6-yl) smørsyre (M650F01) og metabolitt 6-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) heksansyre (M650F06), uttrykt som ametoktradin 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot   
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Sykloksydim, herunder nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter som kan bestemmes som 3-(3-tianyl)glutarsyre S-dioksid (BH 517-TGSO2) og/eller 3-hydroksy-3-(3-tianyl)glutarsyre S-dioksid (BH 517-5-

OH-TGSO2) eller metylestere av disse, beregnet samlet som sykloksydim 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fenbukonazol 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fluopyram (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fluopyram – kode 1000000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. oktober 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk) 

0220030 Sjalottløk 

0220990 Andre 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon)) 

0231990 Andre 

0234000 d)  Sukkermais (babymais) 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 

0242990 Andre 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

0243990 Andre 

0244000 d)  Knutekål 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 
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0252000 b)  Spinat og lignende (blader) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 

0252990 Andre 

0254000 d)  Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0255000 e)  Salatsikori 

0256000 f)  Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 
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0260050 Linser 

0260990 Andre 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 

0270030 Hageselleri 

0270040 Fennikel 

0270990 Andre 

0401010 Linfrø 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 

0401110 Saflortistel 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

0401130 Oljedodre 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0401990 Andre 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 
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0500050 Havre 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 

0630000 iii)  Urtete (tørket) 

0631000 a)  Blomster 

0631010 Kamilleblomster 

0631020 Hibiskus 

0631030 Roseblader 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 b)  Blader 

0632010 Jordbærblader 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0633000 c)  Røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginsengrot 

0633990 Andre 

0639000 d)  Andre urteteer 

0810000 i)  Frø 

0810010 Anisfrø 
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0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Spisskummenfrø 

0810060 Dillfrø 

0810070 Fennikelfrø 

0810080 Bukkhornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820030 Karve 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. oktober 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbete (rot) 

0900030 Sikorirøtter 

0900990 Andre 

Flutriafol 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot   
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Fluksapyroksad 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Ammoniumglufosinat (summen av glufosinat, dets salter, MPP og NAG uttrykt som glufosinat-ekvivalenter) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Imidakloprid 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Pentiopyrad 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Spinetoram (XDE-175) 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2014, deretter vil grenseverdien være 0,05(*) med mindre den blir endret ved en forordning. Detaljerte opplysninger om kontrollerte feltforsøk skal framlegges for Myndigheten 

og Kommisjonen senest 30. juni 2013. Nye vurderinger av opplysningene kan medføre endring i grenseverdien. 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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b)  I del A tilføyes følgende kolonne for dinotefuran: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

D
in

o
te

fu
ra

n
 

1 2 3 

0100000 1.  FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 
ugli og andre hybrider) 

 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica 
var. sarcodactylis)) 

 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 
tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  
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0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,8 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk 
daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0,9 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b)  Jordbær  

0153000 c)  Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre 
Rubus-hybrider) 
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0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær 
(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d)  Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 0,15 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel 
og andre bær fra trær) 

 

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a)  Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat 
(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, 
eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  
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0162000 b)  Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, 
salak) 

 

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 
amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c)  Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 
diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  



Nr. 49/132 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

1 2 3 

0200000 2.  GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a)  Poteter  

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende 
sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk  
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0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk) 0,1 

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 4 

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a)  Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn 
(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 
flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 
bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d)  Sukkermais (babymais)  
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0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål  

0241000 a)  Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b)  Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c)  Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi 
sum, pe-tsai) 

 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d)  Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 
krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. 
foliosum), løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  
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0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 
erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica 
(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 
tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, 
salturt, agretti (Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom 
(Acacia pennata)) 

 

0254000 d)  Brønnkarse 
(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning 
glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

7 

0255000 e)  Salatsikori  

0256000 f)  Urter  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 
spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk 
koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  
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0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt 
basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 
skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner 
(runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, vignabønner) 

 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri 0,6 

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  
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0280000 viii) Sopp  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 
(plantedeler)) 

 

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare  

0300000 3.  TØRKEDE BELGFRUKTER  

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4.  OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø 0,2 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  
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0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5.  KORN  

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 8 

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  
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0600000 6.  TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a)  Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Roseblader  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b)  Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c)  Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d)  Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  
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0700000 7.  HUMLE (tørket)  

0800000 8.  KRYDDER  

0810000 i) Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær  

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  
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0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9.  SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  
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1000000 10.  PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a)  Svin  

1011010 Muskelvev 0,1 

1011020 Fett  

1011030 Lever 0,1 

1011040 Nyrer 0,1 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,1 

1011990 Andre  

1012000 b)  Storfe  

1012010 Muskelvev 0,1 

1012020 Fett  

1012030 Lever 0,1 

1012040 Nyrer 0,1 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,1 

1012990 Andre  

1013000 c)  Sau  

1013010 Muskelvev 0,1 

1013020 Fett  

1013030 Lever 0,1 

1013040 Nyrer 0,1 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,1 

1013990 Andre  
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1014000 d)  Geit  

1014010 Muskelvev 0,1 

1014020 Fett  

1014030 Lever 0,1 

1014040 Nyrer 0,1 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,1 

1014990 Andre  

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskelvev 0,1 

1015020 Fett  

1015030 Lever 0,1 

1015040 Nyrer 0,1 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,1 

1015990 Andre  

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskelvev 0,02 

1016020 Fett  

1016030 Lever 0,02 

1016040 Nyrer 0,02 

1016050 Spiselig slakteavfall 0,02 

1016990 Andre  

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskelvev 0,1 

1017020 Fett  
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1017030 Lever 0,1 

1017040 Nyrer 0,1 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,1 

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk 0,1 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,02 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning i 

vokskaker)) 
 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  

1060000 vi) Snegler  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)  

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 
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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

A
zo

k
sy

st
ro

b
in

 

C
y

fl
u
tr

in
 

(c
y

fl
u

tr
in

, 
h

er
u

n
d
er

 

an
d

re
 b

es
le

k
te

d
e 

is
o

m
er

b
la

n
d
in

g
er

 

(s
u

m
m

en
 a

v
 i

so
m

er
er

))
(F

) 

M
C

P
A

 o
g

 M
C

P
B

 (
M

C
P

A
, 

M
C

P
B

, 

h
er

u
n
d

er
 

d
er

es
 

sa
lt

er
, 

es
te

re
 

o
g
 

k
o
n

ju
g

at
er

 u
tt

ry
k

t 
so

m
 M

C
P

A
 (

F
) 

(R
) 

M
et

o
k

sy
fe

n
o
zi

d
 (

F
) 

T
ri

fl
o
k

sy
st

ro
b

in
 (

F
) 

(R
) 

1 2 3 4 5 6 7 

0130040 Mispel 0,05(*) 0,2 0,05(*) 2 0,5 

0130050 Japansk mispel 0,05(*) 0,2 0,05(*) 2 0,5 

0154050 Nyper 5 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0154060 Morbær (melbær) 5 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai 
(Actinidia arguta)) 

0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, 
trollhegg/havtindved, hagtorn, 
søtmispel og andre bær fra 
trær) 

5 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 2 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,1 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0161060 Daddelplommer 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) 
(javaepler/vannepler, 
malayepler, rosenepler, 
eugeniabær, surinambær/ 
grumichama (Eugenia 
uniflora)) 

0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-
kaki) (svart sapot, hvit sapot, 
grønn sapot, amarillosapot/gul 
sapot, mammeysapot) 

0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 
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0163060 Cherimoya (nettannona, 
søteple/søtannona, llama 
(Annona diversifolia) og andre 
mellomstore frukter av 
familien Annonaceae) 

0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya 
(Hylocereus undatus)) 

0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0212040 Arrowrot 1 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0251050 Vårkarse 15 1 0,05(*) 4 0,02(*) 

0251070 Sareptasennep 15 1 0,05(*) 4 0,02(*) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, 
hageportulakk, vanlig 
portulakk, matsyre, salturt, 
agretti (Salsola soda)) 

15 0,5 0,05(*) 4 0,02(*) 

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 
(malabarspinat, bananblader, 
chaom (Acacia pennata)) 

0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, 
blader av Borago officinalis) 

70 0,02(*) 0,05(*) 4 10 

0256060 Rosmarin 70 0,02(*) 0,05(*) 4 10 

0256070 Timian (merian, oregano) 70 0,02(*) 0,05(*) 4 10 

0256080 Basilikum (melisseblader, 
mynte, peppermynte, hellig 
basilikum, søt basilikum, 
sitronbasilikum, spiselige 
blomster (ringblomst og 
andre), skjoldblad, 
villbetelblader, karriblader) 

70 0,02(*) 0,05(*) 4 10 

0256090 Laurbærblader (laurbær) 
(sitrongress) 

70 0,02(*) 0,05(*) 4 10 

0256100 Estragon (isop) 70 0,02(*) 0,05(*) 4 10 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 
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0290000 ix)  Tang og tare 0,05(*) 0,02  0,02(*) 0,02(*) 

0401110 Saflortistel 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium 
plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0401130 Oljedodre 0,4 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0631000 a)  Blomster 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0631010 Kamilleblomster 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0631020 Hibiskus 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0631030 Roseblader 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyll-
blomster (Sambucus nigra)) 

50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0631050 Lind 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0631990 Andre 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0632000 b)  Blader 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0632010 Jordbærblader 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0632030 Maté 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0632990 Andre 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0633000 c)  Røtter 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0633010 Vendelrot 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0633020 Ginsengrot 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0633990 Andre 50 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0639000 d)  Andre urteteer 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller 
tørkede) 

0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 8.  KRYDDER      

0810000 i) Frø 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810040 Korianderfrø 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810060 Dillfrø 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810080 Bukkhornkløver 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810990 Andre 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, 
kinesisk pepper) 

0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820030 Karve 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820040 Kardemomme 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0820050 Einebær 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 
(langpepper, rosépepper) 

0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820070 Vaniljestenger 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820080 Tamarind 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820990 Andre 0,3 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler      

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850020 Kapers 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0900000 9.  SUKKERPLANTER   0,05(*)   

0900010 Sukkerbete (rot) 1 0,5 0,05(*) 0,3 0,05 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter 1 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller 
mulesler 

    0,04(*) 

1015010 Muskelvev 0,05(*) 0,05 0,1 0,2 0,04(*) 

1015020 Fett 0,05(*) 0,2 0,2 0,3 0,04(*) 

1015030 Lever 0,07 0,05 3 0,2 0,04(*) 

1015040 Nyrer 0,07 0,05 3 0,2 0,04(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,07 0,05 3 0,2 0,04(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,01(*) 0,04(*) 

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, 
kenguru, dyr av hjortefamilien) 

    0,04(*) 

1017010 Muskelvev 0,05(*) 0,05 0,1 0,2 0,04(*) 

1017020 Fett 0,05(*) 0,2 0,2 0,3 0,04(*) 

1017030 Lever 0,07 0,05 3 0,2 0,04(*) 

1017040 Nyrer 0,07 0,05 3 0,2 0,04(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,07 0,05 3 0,2 0,04(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 0,05 0,1(*) 0,01(*) 0,04(*) 

1030020 And 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,04(*) 

1030030 Gås 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,04(*) 

1030040 Vaktel 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,04(*) 

1030990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,04(*) 
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1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, 

honningtavle med honning 
(honning i vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, 

krokodiller) 
0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,04(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,04(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 
(viltlevende vilt) 

0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,04(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett 

Azoksystrobin 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Cyflutrin (cyflutrin, herunder andre beslektede isomerblandinger (summen av isomerer))(F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

MCPA og MCPB (MCPA, MCPB, herunder deres salter, estere og konjugater uttrykt som MCPA (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

MCPA og MCPB — kode 1000000: MCPA, MCPB og MCPA-tioetyl, uttrykt som MCPA 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Metoksyfenozid (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Trifloksystrobin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Trifloksystrobin – kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino-{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-

etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 588/2014 

av 2. juni 2014 

om endring av vedlegg III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av appelsinolje, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyre, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 

9901, Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nukleopolyhedrovirus, Bacillus firmus I-1582, S-

abscisinsyre, L-askorbinsyre og Helicoverpa armigera nukleopolyhedrovirus i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

(1)  Grenseverdier for gibberellinsyre er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder 

Phlebiopsis gigantea, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus, 

Spodoptera exigua nukleopolyhedrovirus, Bacillus firmus I-1582, appelsinolje, S-abscisinsyre, L-askorbinsyre og 

Helicoverpa armigera nukleopolyhedrovirus, ble det ikke fastsatt særlige grenseverdier, og stoffene ble heller ikke 

oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005, slik at standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18  

nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning har anvendelse. 

2)  Når det gjelder Phlebiopsis gigantea(2), Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901(3), Spodoptera littoralis 

nukleopolyhedrovirus(4), Spodoptera exigua nukleopolyhedrovirus(5), Bacillus firmus I-1582(6) og Helicoverpa 

armigera nukleopolyhedrovirus(7), fastslo Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) at 

nevnte stoffer ikke er sykdomsframkallende for mennesker og ikke krever en kvantitativ vurdering av 

forbrukersikkerhet. På bakgrunn av nevnte konklusjon anser Kommisjonen at stoffene bør oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

3)  Når det gjelder appelsinolje(8), kunne Myndigheten ikke treffe noen konklusjon om risikoen for forbrukerne ved inntak 

ettersom noen opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for risikohåndteringen må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Appelsinolje forekommer naturlig i planter og brukes som aromastoff i legemidler og næringsmidler. På bakgrunn av 

dette bør stoffet midlertidig oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 i påvente av Myndighetens 

grunngitte uttalelse i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 3.6.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 5. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Phlebiopsis gigantea». EFSA Journal 2013;11(1):3033. [31 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3033. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901». EFSA Journal 2012;10(9):2869. [26 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2869. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus». EFSA Journal 2012;10(9):2864. [33 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2864. 

(5) EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), 2013. «Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS biological 

agents intentionally added to food and feed (2013 update).» EFSA Journal 2013; 11(11):3449 [108 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3449. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Bacillus firmus I-1582». EFSA Journal 2012;10(10):2868. [33 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2868. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus». EFSA Journal 2012;10(9):2865. [31 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2865. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance orange oil». EFSA Journal 2013;11(2):3090. [55 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3090. 
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4)  Når det gjelder gibberellinsyre(1), kunne Myndigheten ikke treffe noen konklusjon om risikoen for forbrukerne ved 

inntak ettersom noen opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for risikohåndteringen må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Gibberellinsyre forekommer naturlig i en rekke planter. Myndigheten foreslo ingen grenseverdier for druer 

ettersom restmengdene var lavere enn kvantifiseringsgrensen i behandlede prøver og kontrollprøver og ettersom det ikke 

ville være mulig å skille mellom gibberellin som forekommer naturlig, og gibberellin som tilføres utenfra. I lys av dette 

bør stoffet midlertidig oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 i påvente av Myndighetens grunngitte 

uttalelse i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

5)  Når det gjelder S-abscisinsyre(2), kunne Myndigheten ikke fastslå risikoen for forbrukerne ved inntak ettersom noen 

opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for risikohåndteringen må vurdere spørsmålet ytterligere. S-abscisinsyre 

forekommer naturlig i planter. I lys av dette bør stoffet midlertidig oppføres i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 396/2005 i påvente av Myndighetens grunngitte uttalelse i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

6)  Når det gjelder L-askorbinsyre, fastslo Myndigheten(3) at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

7)  På grunnlag av Myndighetens vitenskapelige uttalelser og de faktorer som er relevante for saken, oppfyller de aktuelle 

endringene av grenseverdiene de relevante kravene i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 utgår kolonnen for gibberellinsyre. 

2.  I vedlegg IV skal postene: «appelsinolje(*)», «Phlebiopsis gigantea», «gibberellinsyre(*)», «Paecilomyces fumosoroseus 

stamme FE 9901», «Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus», «Spodoptera exigua nukleopolyhedrovirus», «Bacillus firmus 

I-1582», «S-abscisinsyre(*)’, «L-askorbinsyre», og «Helicoverpa armigera nukleopolyhedrovirus» tilføyes i alfabetisk 

rekkefølge. 

  

(*) Stoffer som er midlertidig oppført i vedlegg IV, til vurderingen av dem i henhold til direktiv 91/414/EØF er ferdig, og i 

påvente av at EFSA har avgitt en grunngitt uttalelse i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

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, 2. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance gibberellic acid.» EFSA Journal 2012;10(1):2507. [45 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2507. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2013. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance S-abscisic acid.» EFSA Journal 2013;11(8):3341, 78 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3341. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance L-ascorbic acid.» EFSA Journal 2013;11(4):3197. [54 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3197. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2014 

av 3. juni 2014 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av etoksysulfuron, metsulfuron-metyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, 

sulfosulfuron og tifensulfuron-metyl i eller på visse produkter (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av etoksysulfuron, metsulfuron-metyl, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og tifensulfuron 

er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av nikosulfuron 

er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. 

2)  Når det gjelder etoksysulfuron, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Når det gjelder grenseverdien for ris, fastslo 

Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til den særskilte bestemmelsesgrensen. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3)  Når det gjelder metsulfuron-metyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Den anbefalte 

å senke grenseverdiene for byggkorn, havre, riskorn, rugkorn og hvetekorn. For visse produkter anbefalte Myndigheten 

å heve eller beholde gjeldende grenseverdier eller fastsette grenseverdier til nivået angitt av Myndigheten. Når det 

gjelder grenseverdien for linfrø, fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået 

angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, 

idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 11.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 5. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxysysulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012; 10(8):2871. [25 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metsulfuron-metyl 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(1):3078. [32 s.]. 
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4)  Når det gjelder nikosulfuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Når det gjelder grenseverdiene for maiskorn og sukkermais, fastslo 

Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. 

5)  Når det gjelder prosulfuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Den anbefalte å 

senke grenseverdiene for sukkermais, mais, hirse og sorghum. Når det gjelder grenseverdier for bygg og hvete, 

konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. 

6)  Når det gjelder rimsulfuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Den anbefalte å 

senke grenseverdiene for poteter, tomater, sukkermais, maiskorn og sikorirøtter. 

7)  Når det gjelder sulfosulfuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Når det gjelder 

grenseverdien for poteter, fastslo Myndigheten at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Grenseverdien for poteter bør settes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 396/2005. Når det gjelder grenseverdier for rugkorn og hvetekorn, fastslo Myndigheten at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger 

noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for rugkorn og hvetekorn fastsettes i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005 til den særskilte bestemmelsesgrensen. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

8)  Når det gjelder tifensulfuron-metyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(5). Den anbefalte 

å senke grenseverdiene for soyabønner, byggkorn, maiskorn, hirsekorn, havrekorn, rugkorn, sorghumkorn og hvetekorn. 

For visse produkter anbefalte Myndigheten å heve eller beholde gjeldende grenseverdier eller fastsette grenseverdier til 

nivået angitt av Myndigheten. Når det gjelder grenseverdien for linfrø, fastslo Myndigheten at det ikke forelå noen 

opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Grenseverdien for linfrø 

bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) 

i forordning (EF) nr. 396/2005. 

9)  Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse 

var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, fastslo Myndigheten at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør 

grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien som 

fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005.  

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for nicosulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(12):3048. [27 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfuron according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(12):3013. [31 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for rimsulfuron according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(10):2911. [26 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulfosulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(12):3064. [27 s.]. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thifensulfuron-methyl 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(8):2863. [38 s.]. 
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10)  Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utviklingen det nødvendig å 

fastsette særskilte bestemmelsesgrenser. 

11)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

12)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

13)  Forordning (EØF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

14)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

15)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som har blitt lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger 

viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 2. januar 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 2. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/157 

 

VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for etoksysulfuron, metsulfuron-metyl, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og tifensulfuron-metyl skal 

lyde:  
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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*)    0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli 
og andre hybrider) 

      

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)       

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. 
sarcodactylis)) 

      

0110040 Limetter       

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer 
(Citrus reticulata x sinensis)) 

      

0110990 Andre       

0120000 ii) Nøtter 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0120010 Mandler       

0120020 Paranøtter       

0120030 Kasjunøtter       

0120040 Kastanjer       

0120050 Kokosnøtter       

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)       

0120070 Macadamianøtter       
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0120080 Pekannøtter       

0120090 Pinjekjerner       

0120100 Pistasienøtter       

0120110 Valnøtter       

0120990 Andre       

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0130010 Epler (villepler)       

0130020 Pærer (japanske pærer)       

0130030 Kveder       

0130040 Mispel       

0130050 Japansk mispel       

0130990 Andre       

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0140010 Aprikoser       

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)       

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)       

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk 
daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

      

0140990 Andre       

0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer       

0151010 Borddruer       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

0151020 Vindruer       

0152000 b) Jordbær       

0153000 c) Bær fra halvbusker       

0153010 Bjørnebær       

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-
hybrider) 

      

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 
arcticus x Rubus idaeus)) 

      

0153990 Andre       

0154000 d) Andre småfrukter og bær       

0154010 Blåbær       

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))       

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips       

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)       

0154050 Nyper       

0154060 Morbær (melbær)       

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))       

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og 
andre bær fra trær) 

      

0154990 Andre       

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall       

0161010 Dadler       
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0161020 Fikener       

0161030 Bordoliven       

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 
aurantifolia x Fortunella spp.)) 

      

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)       

0161060 Daddelplommer       

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, 
eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

      

0161990 Andre       

0162000 b) Uspiselig skall, små       

0162010 Kiwier       

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)       

0162030 Pasjonsfrukt       

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)       

0162050 Stjerneepler       

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 
amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

      

0162990 Andre       

0163000 c) Uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer       

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)       

0163030 Mangoer       
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0163040 Papaya       

0163050 Granatepler       

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og 
andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

      

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))       

0163080 Ananas       

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)       

0163100 Durian       

0163110 Surannona (guanabana)       

0163990 Andre       

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE       

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) Poteter       

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster       

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)       

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)       

0212040 Arrowrot       

0212990 Andre       

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete       

0213010 Rødbeter       

0213020 Gulrøtter       
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0213030 Knollselleri       

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)       

0213050 Jordskokk (kinaskokk)       

0213060 Pastinakk       

0213070 Rotpersille       

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 
jordmandler (Cyperus esculentus)) 

      

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)       

0213100 Kålrot       

0213110 Neper       

0213990 Andre       

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk       

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)       

0220030 Sjalottløk       

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)       

0220990 Andre       

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien       

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium 
barbarum og L. chinense), tretomat) 
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0231020 Paprika (chilipepper)       

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon))       

0231040 Okra       

0231990 Andre       

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall       

0232010 Slangeagurker       

0232020 Sylteagurker       

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/ 
lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk 
(Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

      

0232990 Andre       

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall       

0233010 Meloner (hornmelon)       

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))       

0233030 Vannmeloner       

0233990 Andre       

0234000 d) Sukkermais (babymais)       

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker       

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål       

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)       
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0241020 Blomkål       

0241990 Andre       

0242000 b) Hodekål       

0242010 Rosenkål       

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)       

0242990 Andre       

0243000 c) Bladkål       

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, 
pe-tsai) 

      

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)       

0243990 Andre       

0244000 d) Knutekål       

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter       

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)       

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)       

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 
krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), 
løvetann (blader)) 

      

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)       

0251050 Vårkarse       
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0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))       

0251070 Sareptasennep       

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, 
reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til 
bladstadium 8), knutekålblader) 

      

0251990 Andre       

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, 
bitterblad/bitawiri) 

      

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, 
agretti (Salsola soda)) 

      

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)       

0252990 Andre       

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia 
pennata)) 

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse 
(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 
(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel       

0256020 Gressløk       

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 
spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk koriander, 
cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 
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0256040 Persille (blader av rotpersille)       

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)       

0256060 Rosmarin       

0256070 Timian (merian, oregano)       

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt 
basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 
skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

      

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)       

0256100 Estragon (isop)       

0256990 Andre       

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner 
beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

      

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 
vignabønner) 

      

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)       

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)       

0260050 Linser       

0260990 Andre       

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges       

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)       

0270030 Hageselleri       
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0270040 Fennikel       

0270050 Artisjokk (bananblomst)       

0270060 Purre       

0270070 Rabarbra       

0270080 Bambusskudd       

0270090 Palmehjerter       

0270990 Andre       

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantede-
ler)) 

      

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)       

0280990 Andre       

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, bondebønner, vignabønner) 

      

0300020 Linser       

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)       

0300040 Søtlupiner       

0300990 Andre       

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø  0,02 (+)     
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0401020 Jordnøtter  0,01(*)     

0401030 Valmuefrø  0,01(*)     

0401040 Sesamfrø  0,01(*)     

0401050 Solsikkefrø  0,01(*)     

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,01(*)     

0401070 Soyabønner  0,01(*)     

0401080 Sennepsfrø  0,01(*)     

0401090 Bomullsfrø  0,01(*)     

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,01(*)     

0401110 Saflortistel  0,01(*)     

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 
arvensis)) 

 0,01(*)     

0401130 Oljedodre  0,01(*)     

0401140 Hampefrø  0,01(*)     

0401150 Ricinus  0,01(*)     

0401990 Andre  0,01(*)     

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,01(*)     

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje       

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)       

0402030 Oljepalmefrukt       

0402040 Kapok       

0402990 Andre       
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0500000 5. KORN 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   (+)    

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)       

0500030 Mais       

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)       

0500050 Havre       

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) (+)      

0500070 Rug     (+)  

0500080 Sorghum/durra       

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   (+)  (+)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))       

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te       

0620000 ii) Kaffebønner       

0630000 iii) Urtete (tørket)       

0631000 a) Blomster       

0631010 Kamilleblomster       

0631020 Hibiskus       

0631030 Roseblader       

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))       

0631050 Lind       

0631990 Andre       
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0632000 b) Blader       

0632010 Jordbærblader       

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)       

0632030 Maté       

0632990 Andre       

0633000 c) Røtter       

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginsengrot       

0633990 Andre       

0639000 d) Andre urteteer       

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)       

0650000 v) Johannesbrød       

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER       

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)       

0810040 Korianderfrø       

0810050 Spisskummenfrø       

0810060 Dillfrø       

0810070 Fennikelfrø       
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0810080 Bukkhornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre       

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde       

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)       

0820030 Karve       

0820040 Kardemomme       

0820050 Einebær       

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)       

0820070 Vaniljestenger       

0820080 Tamarind       

0820990 Andre       

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)       

0830990 Andre       

0840000 iv) Røtter eller jordstengler       

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre       

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre       

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre       

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)       

0900020 Sukkerrør       

0900030 Sikorirøtter       

0900990 Andre       

1000000 10 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR       

1010000 i) Vev 0,01(*) 0,01(*)    0,01(*) 

1011000 a) Svin       

1011010 Muskelvev   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  
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1011020 Fett   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1011030 Lever   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1011040 Nyrer   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1011050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1011990 Andre   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1012000 b) Storfe       

1012010 Muskelvev   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1012020 Fett   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1012030 Lever   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1012040 Nyrer   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1012050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1012990 Andre   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1013000 c) Sau       

1013010 Muskelvev   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1013020 Fett   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1013030 Lever   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1013040 Nyrer   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1013050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1013990 Andre   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1014000 d) Geit       

1014010 Muskelvev   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1014020 Fett   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  
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1014030 Lever   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1014040 Nyrer   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1014050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1014990 Andre   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler       

1015010 Muskelvev   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1015020 Fett   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1015030 Lever   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1015040 Nyrer   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1015050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1015990 Andre   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due       

1016010 Muskelvev   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1016020 Fett   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1016030 Lever   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1016040 Nyrer   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1016990 Andre   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)       

1017010 Muskelvev   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  
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1017020 Fett   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1017030 Lever   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1017040 Nyrer   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

1017050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1017990 Andre   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe       

1020020 Sau       

1020030 Geit       

1020040 Hest       

1020990 Andre       

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre       

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning i 
vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 
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1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

Etoksysulfuron 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 11. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Metsulfuron-metyl 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 11. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401010 Linfrø 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Prosulfuron 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 11. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)   Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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Rimsulfuron 

(+)   Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Sulfosulfuron 

(+)   Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restmengder i rotasjonsvekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 11. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)   Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tifensulfuron-metyl 

(+)   Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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b)  Følgende kolonne for nikosulfuron tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

N
ik

o
su

lf
u

ro
n
 

1 2 3 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 
ugli og andre hybrider) 

 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica 
var. sarcodactylis)) 

 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer 
(Citrus reticulata x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  
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0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk 
daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-
hybrider) 

 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær 
(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel 
og andre bær fra trær) 

 

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat 
(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, 
eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, 
salak) 

 

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 
amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mangoer  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  
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0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) 
og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 
jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)  
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0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn 
(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 
flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, 
slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  
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0234000 d) Sukkermais (babymais) (+) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi 
sum, pe-tsai) 

 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 
krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), 
løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  

0251070 Sareptasennep  
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 
erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet 
opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 
tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, 
salturt, agretti (Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom 
(Acacia pennata)) 

0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse 
(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning 
glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 
spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk 
koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt 
basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 
skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  
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0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner 
(runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 
vignabønner) 

 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 
(plantedeler)) 

 

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  
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0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  
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0500030 Mais (+) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Roseblader  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  
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0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  
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0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010 Muskelvev 0,02(*) 

1011020 Fett 0,02(*) 

1011030 Lever 0,05(*) 

1011040 Nyrer 0,02(*) 
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1011050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1011990 Andre 0,05(*) 

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskelvev 0,02(*) 

1012020 Fett 0,02(*) 

1012030 Lever 0,05(*) 

1012040 Nyrer 0,02(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1012990 Andre 0,05(*) 

1013000 c) Sau  

1013010 Muskelvev 0,02(*) 

1013020 Fett 0,02(*) 

1013030 Lever 0,05(*) 

1013040 Nyrer 0,02(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1013990 Andre 0,05(*) 

1014000 d) Geit  

1014010 Muskelvev 0,02(*) 

1014020 Fett 0,02(*) 

1014030 Lever 0,05(*) 

1014040 Nyrer 0,02(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1014990 Andre 0,05(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskelvev 0,02(*) 

1015020 Fett 0,02(*) 

1015030 Lever 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,02(*) 
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1015050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskelvev 0,02(*) 

1016020 Fett 0,02(*) 

1016030 Lever 0,05(*) 

1016040 Nyrer 0,02(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1016990 Andre 0,05(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskelvev 0,02(*) 

1017020 Fett 0,02(*) 

1017030 Lever 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,02(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 

1020000 ii) Melk 0,02(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  
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1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning i 
vokskaker)) 

0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier 
for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 
(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

Nikosulfuron 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 11. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 

0500030 Mais 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas 

hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

 Kolonnene for etoksysulfuron, metsulfuron-metyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og tifensulfuron-

metyl utgår. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 703/2014 

av 19. juni 2014 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl, etoksykin, flusilazol, 

isoksaflutol, molinat, propoksykarbason, pyraflufen-etyl, kinoklamin og warfarin i  

eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl, isoksaflutol, molinat, propoksykarbason og pyraflufen-etyl er fastsatt i 

vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av etoksykin og flusilazol er 

fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Grenseverdier for rester av kinoklamin og warfarin er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoffer ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får 

standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning anvendelse. 

2) Når det gjelder acibenzolar-S-metyl, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Myndigheten foreslo å endre definisjonen av 

restmengden. Den anbefalte å senke grenseverdiene for bananer og tomater. For andre produkter anbefalte den å beholde 

gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for epler, pærer og mango, fastslo den at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger 

noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2011/143/EF(3) ble det fastsatt et etoksykin ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF(4). Alle eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet etoksykin, er 

blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav 

a), bør derfor de grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, strykes. Dette bør ikke få 

anvendelse på grenseverdier for restmengder som tilsvarer CXL-grenseverdier som er basert på bruk i tredjestater, 

forutsatt at de er akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet. Det bør heller ikke få anvendelse i tilfeller der 

grenseverdier for restmengder er fastsatt særlig som importtoleranser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 26.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 5. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) European Food Safety Authority; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acibenzolar-S-methyl according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(2):3122. [41 s.]. 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/143/EU av 3. mars 2011 om at etoksykin ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

endring av kommisjonsvedtak 2008/941/EF (EUT L 59 av 4.3.2011, s. 71). 

(4) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EUT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

2022/EØS/49/08 
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4) Når det gjelder etoksykin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Når det gjelder CXL-grenseverdien for pærer, fastslo Myndigheten at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. For pærer ble 

det avdekket risiko for forbrukerne. Det er derfor hensiktsmessig å sette grenseverdien til den særskilte bestemmel-

sesgrensen. Myndigheten påpekte en viss usikkerhet knyttet til de toksikologiske referanseverdiene for etoksykin. 

Ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes ved grenseverdier lavere enn gjeldende grenseverdi, bør 

grenseverdien 0,05 mg/kg få anvendelse fra anvendelsesdatoen for denne forordning. 

5) Oppføringsperioden for flusilazol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF fastsatt i kommisjonsdirektiv 2006/133/EF(2) utløp 

30. juni 2008. Ettersom flusilazol ikke lenger er godkjent som aktivt stoff, og alle eksisterende godkjenninger for 

plantevernmidler som inneholder dette stoffet, er tilbakekalt, bør grenseverdier fastsatt for stoffet i vedlegg III utgå i 

samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a). 

6) Når det gjelder flusilazol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Den påpekte en risiko for 

forbrukerne når det gjelder CXL-grenseverdier for epler, pærer, borddruer, fersken, lever, nyre, kjøtt of fett fra storfe, 

kjøtt og fett fra sau og kjøtt og fett fra svin. For fersken er risikoen for forbrukerne ved restmengder som er lavere enn 

gjeldende grenseverdi. For pærer bør derfor en grenseverdi på 0,01 mg/kg få anvendelse fra anvendelsesdatoen for 

denne forordning. 

7) Når det gjelder isoksaflutol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Myndigheten 

foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Den anbefalte å senke grenseverdiene for sukkermais, maiskorn og sukkerrør. 

Når det gjelder grenseverdien for valmuefrø, fastslo Myndigheten at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Grenseverdien for valmuefrø bør settes til den 

særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

8) Når det gjelder molinat, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(5). Når det gjelder 

grenseverdien for ris, fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndte-

ringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for 

nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas 

hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

9) Når det gjelder propoksykarbason, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(6). Myndigheten 

foreslo å endre restmengdedefinisjonen. For visse produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. 

10) Når det gjelder pyraflufen-etyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(7). Myndigheten 

foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Når det gjelder grenseverdier for sitrusfrukter, kjernefrukter, steinfrukter, bord- 

og vindruer, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, hyllebær, bordoliven, poteter, rapsfrø, oliven til produksjon av 

olivenolje, byggkorn, havre, rugkorn, hvetekorn og humle, fastslo den at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdien for 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxyquin according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(5):3231. [25 s.]. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/133/EF av 11. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flusilazol 

som aktivt stoff (EUT L 349 av 20.12.2008, s. 27). 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flusilazole according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(4):3186. [62 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoxaflutole according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(2):3123. [30 s.]. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for molinate according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(3):3140. [27 s.]. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propoxycarbazone 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(4):3164. [30 s.]. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraflufen-ethyl 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(3):3142. [37 s.]. 
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bomullsfrø, fastslo Myndigheten at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, 

må vurdere spørsmålet på nytt. Grenseverdien for bomullsfrø bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Når det gjelder kinoklamin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Alle gjeldende godkjenninger for plantevernmidler som inneholder 

kinoklamin, er begrenset til ikke-spiselige vekster. Det er derfor hensiktsmessig å sette grenseverdiene til den særskilte 

bestemmelsesgrensen. 

12) Når det gjelder warfarin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Alle gjeldende god-

kjenninger for plantevernmidler som inneholder warfarin, er begrenset til bruk som rottegift og ikke beregnet på bruk 

direkte på spiselige vekster. Det er derfor hensiktsmessig å sette grenseverdiene til standardbestemmelsesgrensen. 

13) Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse 

var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, fastslo Myndigheten at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør 

grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien for 

restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

14) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utvikling det nødvendig å fastsette 

særskilte bestemmelsesgrenser. 

15) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

16) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

17) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som har blitt lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger 

viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

18) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

19) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for quinoclamine 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(3):3141. [11 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for warfarin according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(2):3124. [8 s.]. 
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Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 16. januar 2015 

1)  når det gjelder de aktive stoffene acibenzolar-S-metyl, isoksaflutol, molinat, propoksykarbason, pyraflufen-etyl, kinoklamin 

og warfarin i og på alle produkter, 

2)  når det gjelder det aktive stoffet etoksykin i og på alle produkter unntatt pærer, 

3)  når det gjelder det aktive stoffet flusilazol i og på alle produkter unntatt fersken. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 16. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnene for acibenzolar-S-metyl, isoksaflutol, molinat, propoksykarbason og pyraflufen-etyl 

lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 
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A
ci

b
en

zo
la

r-
S

-m
et

y
l 

(s
u

m
m

en
 a

v
 a

ci
b

en
zo

la
r-

S
-

m
et

y
l 

o
g

 a
ci

b
en

zo
la

rs
y

re
 (

fr
i 

o
g

 k
o
n
ju

g
er

t)
 u

tt
ry

k
t 

so
m

 a
ci

b
en

zo
la

r-
S

-m
et

y
l)

 

Is
o

k
sa

fl
u

to
l 

(s
u

m
m

en
 a

v
 i

so
k

sa
fl

u
to

l 
o

g
 d

et
s 

d
ik

et
o
n

it
ri

l-
m

et
ab

o
li

tt
, 
u

tt
ry

k
t 

so
m

 i
so

k
sa

fl
u
to

l)
 

M
o
li

n
at

 

P
ro

p
o

k
sy

k
ar

b
as

o
n
 (

A
) 

(p
ro

p
o

k
sy

k
ar

b
as

o
n

, 
d
et

s 

sa
lt

er
 o

g
 2

-h
y
d

ro
k

sy
p

ro
p

o
k

sy
-p

ro
p
o
k
sy

k
ar

b
as

o
n

, 

re
g
n

et
 s

o
m

 p
ro

p
o
k

sy
k
ar

b
as

o
n

) 

P
y

ra
fl

u
fe

n
-e

ty
l 

(A
) 

(s
u

m
m

en
 a

v
 p

y
ra

fl
u

fe
n

-e
ty

l 
o

g
 

p
y

ra
fl

u
fe

n
, 
u

tt
ry

k
t 

so
m

 p
y

ra
fl

u
fe

n
-e

ty
l)

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,02(*)   0,02(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) (+) 

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo 
(unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

     

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 
hybrider) 

     

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, 
fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. 
sarcodactylis)) 

     

0110040  Limetter      

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og 
andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x 
sinensis)) 

     

0110990  Andre      

0120000 ii) Nøtter   0,02(*) 0,05(*) (+) 

0120010  Mandler 0,01(*)     

0120020  Paranøtter 0,01(*)     

0120030  Kasjunøtter 0,01(*)     

0120040  Kastanjer 0,01(*)     

0120050  Kokosnøtter 0,01(*)     

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,1     

0120070  Macadamianøtter 0,01(*)     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0120080  Pekannøtter 0,01(*)     

0120090  Pinjekjerner 0,01(*)     

0120100  Pistasienøtter 0,01(*)     

0120110  Valnøtter 0,01(*)     

0120990  Andre 0,01(*)     

0130000 iii) Kjernefrukter   0,01(*) 0,02(*) (+) 

0130010  Epler (villepler) 0,1(+)     

0130020  Pærer (japanske pærer) 0,1(+)     

0130030  Kveder 0,01(*)     

0130040  Mispel 0,01(*)     

0130050  Japansk mispel 0,01(*)     

0130990  Andre 0,01(*)     

0140000 iv) Steinfrukter   0,01(*) 0,02(*) (+) 

0140010  Aprikoser 0,2     

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,01(*)     

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,2     

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, 
rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus 
zizyphus)) 

0,01(*)     

0140990  Andre 0,01(*)     

0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer     (+) 

0151010  Borddruer      

0151020  Vindruer      

0152000 b) Jordbær      

0153000 c) Bær fra halvbusker      

0153010  Bjørnebær      

0153020  Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, 
moltebær og andre Rubus-hybrider) 

     

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus 
arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 
Rubus idaeus)) 

     

0153990  Andre      

0154000 d) Andre småfrukter og bær      

0154010  Blåbær      
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0154020  Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))      

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips     (+) 

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre 
Ribes-sorter) 

    (+) 

0154050  Nyper      

0154060  Morbær (melbær)      

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))      

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, 
trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og 
andre bær fra trær) 

    (+) 

0154990  Andre      

0160000 vi) Forskjellige frukter   0,01(*) 0,02(*)  

0161000 a) Spiselig skall 0,01(*)     

0161010  Dadler      

0161020  Fikener      

0161030  Bordoliven     (+) 

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 
(oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 
Fortunella spp.)) 

     

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)      

0161060  Daddelplommer      

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, 
malayepler, rosenepler, eugeniabær, 
surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

     

0161990  Andre      

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,01(*)     

0162010  Kiwier      

0162020  Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, 
mangostan, langsat, salak) 

     

0162030  Pasjonsfrukt      

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)      

0162050  Stjerneepler      

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, 
hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul sapot, 
mammeysapot) 
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0162990  Andre      

0163000 c) Uspiselig skall, store      

0163010  Avokadoer 0,01(*)     

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,08     

0163030  Mango 0,6(+)     

0163040  Papaya 0,01(*)     

0163050  Granatepler 0,01(*)     

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, 
llama (Annona diversifolia) og andre 
mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

0,01(*)     

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,01(*)     

0163080  Ananas 0,01(*)     

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*)     

0163100  Durian 0,01(*)     

0163110  Surannona (guanabana) 0,01(*)     

0163990  Andre 0,01(*)     

0200000 2. GRØNNSAKER; FRISKE ELLER FRYSTE     0,02(*) 

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0211000 a) Poteter     (+) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster      

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 
     

0213010 Rødbeter      

0213020 Gulrøtter      
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0213030 Knollselleri      

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 
gentianarot) 

     

0213050 Jordskokk (kinaskokk)      

0213060 Pastinakk      

0213070 Rotpersille      

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 
reddiker og lignende sorter, jordmandler 
(Cyperus esculentus)) 

     

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk 
østersurt, spiselig borre) 

     

0213100 Kålrot      

0213110 Neper      

0213990 Andre      

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0220010 Hvitløk      

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)      

0220030 Sjalottløk      

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)      

0220990 Andre      

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien      

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 
bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum 
og L. chinense), tretomat) 

0,9     

0231020 Paprika (chilipepper) 0,01(*)     

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine  
(S. macrocarpon)) 

0,01(*)     

0231040 Okra 0,01(*)     

0231990 Andre 0,01(*)     

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*)     

0232010 Slangeagurker      

0232020 Sylteagurker      

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mande-
lgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 
(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 
bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 
cucumerina), teroi/kantagurk) 
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0232990 Andre      

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)     

0233010 Meloner (hornmelon)      

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar 
(sen variant)) 

     

0233030 Vannmeloner      

0233990 Andre      

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*)     

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)     

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0241000 a) Blomsterkål      

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk 
brokkoli) 

     

0241020 Blomkål      

0241990 Andre      

0242000 b) Hodekål      

0242010 Rosenkål      

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)      

0242990 Andre      

0243000 c) Bladkål      

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, 
pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

     

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 
portugisisk kål, åkerkål) 

     

0243990 Andre      

0244000 d) Knutekål      

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter      

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder 

Brassicacea 
0,3 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)      
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0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 
romanosalat) 

     

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 
italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 
loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. 
foliosum), løvetann (blader)) 

     

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)      

0251050 Vårkarse      

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis 
spp.)) 

     

0251070 Sareptasennep      

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder 
nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og 
andre unge spirer, herunder Brassica (høstet 
opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

     

0251990 Andre      

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-
khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0,3     

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 
vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 
(Salsola soda)) 

0,01(*)     

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 0,01(*)     

0252990 Andre 0,01(*)     

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, 
bananblader, chaom (Acacia pennata)) 

0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/ 
salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning 
glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0256000 f) Urter 0,3 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0256010 Kjørvel      

0256020 Gressløk      



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/205 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, 
karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 
andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk 
koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium 
foetidum)) 

     

0256040 Persille (blader av rotpersille)      

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago 
officinalis) 

     

0256060 Rosmarin      

0256070 Timian (merian, oregano)      

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, 
hellig basilikum, søt basilikum, sitron-
basilikum, spiselige blomster (ringblomst og 
andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

     

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)      

0256100 Estragon (isop)      

0256990 Andre      

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/ 
brytbønner, prydbønner (runner beans), 
snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

     

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 
jackbønner, limabønner, vignabønner) 

     

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)      

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)      

0260050 Linser      

0260990 Andre      

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270010 Asparges      

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)      

0270030 Hageselleri      

0270040 Fennikel      

0270050 Atisjokk (bananblomst)      
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0270060 Purre      

0270070 Rabarbra      

0270080 Bambusskudd      

0270090 Palmehjerter      

0270990 Andre      

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 
shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) 

     

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 
steinsopp) 

     

0280990 Andre      

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), 
flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 
vignabønner) 

     

0300020 Linser      

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)      

0300040 Søtlupiner      

0300990 Andre      

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø      

0401010  Linfrø      

0401020  Jordnøtter      

0401030  Valmuefrø      

0401040  Sesamfrø      

0401050  Solsikkefrø      

0401060  Rapsfrø (rybs)     (+) 

0401070  Soyabønner      

0401080  Sennepsfrø      

0401090  Bomullsfrø      

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)      

0401110  Saflortistel      
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0401120  Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), 
åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

     

0401130  Oljedodre      

0401140  Hampefrø      

0401150  Ricinus      

0401990  Andre      

0402000 ii) Oljeholdige frukter      

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje     (+) 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)      

0402030  Oljepalmefrukt      

0402040  Kapok      

0402990  Andre      

0500000 5. KORN  0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg 0,05    (+) 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*)     

0500030 Mais 0,01(*)     

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 
perlehirse) 

0,01(*)     

0500050 Havre 0,01(*)    (+) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*)  (+)   

0500070 Rug 0,01(*)    (+) 

0500080 Sorghum/durra 0,01(*)     

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,05    (+) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*)     

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0610000 i) Te      

0620000 ii) Kaffebønner      

0630000 iii) Urtete (tørket)      

0631000 a) Blomster      

0631010  Kamilleblomster      

0631020  Hibiskus      

0631030  Roseblader      

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus 
nigra)) 

     

0631050  Lind      
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0631990  Andre      

0632000 b) Blader      

0632010  Jordbærblader      

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)      

0632030  Maté      

0632990  Andre      

0633000 c) Røtter      

0633010  Vendelrot      

0633020  Ginsengrot      

0633990  Andre      

0639000 d) Andre urteteer      

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)      

0650000 v) Johannesbrød      

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) (+) 

0800000 8. KRYDDER      

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810010  Anisfrø      

0810020  Svartkarve      

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)      

0810040  Korianderfrø      

0810050  Spisskummenfrø      

0810060  Dillfrø      

0810070  Fennikelfrø      

0810080  Bukkhornkløver      

0810090  Muskatnøtt      

0810990  Andre      

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820010  Allehånde      

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)      

0820030  Karve      
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0820040  Kardemomme      

0820050  Einebær      

0820060  Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 
rosépepper) 

     

0820070  Vaniljestenger      

0820080  Tamarind      

0820990  Andre      

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0830010  Kanel (kassia)      

0830990  Andre      

0840000 iv) Røtter eller jordstengler      

0840010  Lakris 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840020  Ingefær 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840030  Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840040  Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990  Andre 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850010  Kryddernellik      

0850020  Kapers      

0850990  Andre      

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0860010  Safran      

0860990  Andre      

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 0,5(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0870010  Muskatblomme      

0870990  Andre      

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,1(*) 0,2(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)      

0900020 Sukkerrør      

0900030 Sikorirøtter      

0900990 Andre      
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
     

1010000 i) Vev 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1011000 a) Svin      

1011010  Muskelvev      

1011020  Fett      

1011030  Lever      

1011040  Nyrer      

1011050  Spiselig slakteavfall      

1011990  Andre      

1012000 b) Storfe      

1012010  Muskelvev      

1012020  Fett      

1012030  Lever      

1012040  Nyrer      

1012050  Spiselig slakteavfall      

1012990  Andre      

1013000 c) Sau      

1013010  Muskelvev      

1013020  Fett      

1013030  Lever      

1013040  Nyrer      

1013050  Spiselig slakteavfall      

1013990  Andre      

1014000 d) Geit      

1014010  Muskelvev      

1014020  Fett      

1014030  Lever      

1014040  Nyrer      

1014050  Spiselig slakteavfall      

1014990  Andre      

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler      

1015010  Muskelvev      
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1015020  Fett      

1015030  Lever      

1015040  Nyrer      

1015050  Spiselig slakteavfall      

1015990  Andre      

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 
perlehøns – struts, due 

     

1016010  Muskelvev      

1016020  Fett      

1016030  Lever      

1016040  Nyrer      

1016050  Spiselig slakteavfall      

1016990  Andre      

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 
hjortefamilien) 

     

1017010  Muskelvev      

1017020  Fett      

1017030  Lever      

1017040  Nyrer      

1017050  Spiselig slakteavfall      

1017990  Andre      

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

1020010  Storfe      

1020020  Sau      

1020030  Geit      

1020040  Hest      

1020990  Andre      

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1030010  Kylling      

1030020  And      

1030030  Gås      

1030040  Vaktel      

1030990  Andre      
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1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med 
honning (honning i vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 
(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 
(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises 

det til vedlegg I. 

Acibenzolar-S-metyl (summen av acibenzolar-S-metyl og acibenzolarsyre (fri og konjugert) uttrykt som acibenzolar-S-metyl) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. juni 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0163030 Mango 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Isoksaflutol (summen av isoksaflutol og dets diketonitril-metabolitt, uttrykt som isoksaflutol) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Molinat 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. juni 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Propoksykarbason (A) (propoksykarbason, dets salter og 2-hydroksypropoksy-propoksykarbason, regnet som propoksykarbason) 

(A) = Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandardene for 2-hydroksy-propoksykarbason ikke er kommersielt 

tilgjengelige. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum 

er tilgjengelig på markedet innen 26. juni 2015, og dersom den ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til dette.  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/213 

 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Pyraflufen-etyl (A) (summen av pyraflufen-etyl og pyraflufen, uttrykt som pyraflufen-etyl) 

(A) = Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandardene for pyraflufen ikke er kommersielt tilgjengelig. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på 

markedet innen 26. juni 2015, og dersom den ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til dette. 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. juni 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 i) Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0110040 Limetter 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

0110990 Andre 

0120000 ii) Nøtter 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0120990 Andre 

0130000 iii) Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 
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0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0140000 iv) Steinfrukter 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0140990 Andre 

0151000 a) Borddruer og vindruer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

0161030 Bordoliven 

0211000 a) Poteter 

0401060 Rapsfrø (rybs) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

26. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. juni 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 7. HUMLE (tørket) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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2)  I vedlegg III utgår kolonnene for acibenzolar, etoksykin, flusilazol, isoksaflutol, molinat, propoksykarbason og pyraflufen-

etyl. 

3)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende kolonner for warfarin og kinoklamin tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 
Kinoklamin Warfarin 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*)  

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 
minneolaer), ugli og andre hybrider) 

  

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 
medica var. sarcodactylis)) 

  

0110040  Limetter   

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 
tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990  Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,02(*)  

0120010  Mandler   

0120020  Paranøtter   

0120030  Kasjunøtter   

0120040  Kastanjer   

0120050  Kokosnøtter   

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070  Macadamianøtter   

0120080  Pekannøtter   

0120090  Pinjekjerner   

0120100  Pistasienøtter   

0120110  Valnøtter   

0120990  Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*)  

0130010  Epler (villepler)   

0130020  Pærer (japanske pærer)   

0130030  Kveder   
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0130040  Mispel   

0130050  Japansk mispel   

0130990  Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*)  

0140010  Aprikoser   

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød 
daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990  Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010  Borddruer   

0151020  Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010  Bjørnebær   

0153020  Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre 
Rubus-hybrider) 

  

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 
nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990  Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010  Blåbær   

0154020  Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050  Nyper   

0154060  Morbær (melbær)   

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 
søtmispel og andre bær fra trær) 

  

0154990  Andre   
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0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall   

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 
limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060  Daddelplommer   

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 
rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 
uniflora)) 

  

0161990  Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010  Kiwier   

0162020  Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, 
langsat, salak) 

  

0162030  Pasjonsfrukt   

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050  Stjerneepler   

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 
sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990  Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010  Avokadoer   

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030  Mango   

0163040  Papaya   

0163050  Granatepler   

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 
diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 
Annonaceae) 

  

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080  Ananas   

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100  Durian   

0163110  Surannona (guanabana)   

0163990  Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0200000 2. GRØNNSAKER; FRISKE ELLER FRYSTE  0,01(*) 

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*)  

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010  Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)   

0212020  Søtpoteter   

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040  Arrowrot   

0212990  Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010  Rødbeter   

0213020  Gulrøtter   

0213030  Knollselleri   

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050  Jordskokk (kinaskokk)   

0213060  Pastinakk   

0213070  Rotpersille   

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og 
lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100  Kålrot   

0213110  Neper   

0213990  Andre   

0220000 ii) Løk 0,01(*)  

0220010  Hvitløk   

0220020  Kepaløk (annen løk, sølvløk)   

0220030  Sjalottløk   

0220040  Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   

0220990  Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010  Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 
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0231020  Paprika (chilipepper)   

0231030  Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon))   

0231040  Okra   

0231990  Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010  Slangeagurker   

0232020  Sylteagurker   

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 
flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 
sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), 
teroi/kantagurk) 

  

0232990  Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010  Meloner (hornmelon)   

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030  Vannmeloner   

0233990  Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 0,01(*)  

0241000 a) Blomsterkål   

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010  Rosenkål   

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990  Andre   

0243000 c) Bladkål   

0243010  Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, 
choi sum, pe-tsai) 
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0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 
åkerkål) 

  

0243990  Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*)  

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat)   

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 
(radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. 
intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050  Vårkarse   

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   

0251070  Sareptasennep   

0251080  Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 
erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica 
(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990  Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*)  

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 
tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990  Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 
chaom (Acacia pennata)) 

0,01(*)  

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/ 
kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*)  

0255000 e) Salatsikori 0,01(*)  

0256000 f) Urter 0,02(*)  

0256010  Kjørvel   

0256020  Gressløk   
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0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 
kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 
koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander 
(Eryngium foetidum)) 

  

0256040  Persille (blader av rotpersille)   

0256050  Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060  Rosmarin   

0256070  Timian (merian, oregano)   

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 
basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 
(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100  Estragon (isop)   

0256990  Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*)  

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, 
prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, 
soyabønner) 

  

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, vignabønner) 

  

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050  Linser   

0260990  Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*)  

0270010  Asparges   

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030  Hageselleri   

0270040  Fennikel   

0270050  Artisjokk (bananblomst)   

0270060  Purre   

0270070  Rabarbra   

0270080  Bambusskudd   

0270090  Palmehjerter   

0270990  Andre   

0280000 viii) Sopp 0,01(*)  

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 
(plantedeler)) 
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0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990  Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*)  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, 
jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Søtlupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010  Linfrø   

0401020  Jordnøtter   

0401030  Valmuefrø   

0401040  Sesamfrø   

0401050  Solsikkefrø   

0401060  Rapsfrø (rybs)   

0401070  Soyabønner   

0401080  Sennepsfrø   

0401090  Bomullsfrø   

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110  Saflortistel   

0401120  Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

  

0401130  Oljedodre   

0401140  Hampefrø   

0401150  Ricinus   

0401990  Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030  Oljepalmefrukt   
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0402040  Kapok   

0402990  Andre   

0500000 5. KORN 0,02(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum/durra   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,01(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010  Kamilleblomster   

0631020  Hibiskus   

0631030  Roseblader   

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050  Lind   

0631990  Andre   

0632000 b) Blader   

0632010  Jordbærblader   

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030  Maté   

0632990  Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010  Vendelrot   

0633020  Ginsengrot   

0633990  Andre   



Nr. 49/224 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

(1) (2) (3) (4) 

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,01(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,01(*) 

0810010  Anisfrø   

0810020  Svartkarve   

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040  Korianderfrø   

0810050  Spisskummenfrø   

0810060  Dillfrø   

0810070  Fennikelfrø   

0810080  Bukkhornkløver   

0810090  Muskatnøtt   

0810990  Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,01(*) 

0820010  Allehånde   

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030  Karve   

0820040  Kardemomme   

0820050  Einebær   

0820060  Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070  Vaniljestenger   

0820080  Tamarind   

0820990  Andre   

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,01(*) 

0830010  Kanel (kassia)   

0830990  Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010  Lakris 0,05(*) 0,01(*) 
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0840020  Ingefær 0,05(*) 0,01(*) 

0840030  Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,01(*) 

0840040  Pepperrot (+) (+) 

0840990  Andre 0,05(*) 0,01(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,01(*) 

0850010  Kryddernellik   

0850020  Kapers   

0850990  Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,01(*) 

0860010  Safran   

0860990  Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,01(*) 

0870010  Muskatblomme   

0870990  Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,01(*) 

1010000 i) Vev 0,02(*)  

1011000 a) Svin   

1011010  Muskelvev   

1011020  Fett   

1011030  Lever   

1011040  Nyrer   

1011050  Spiselig slakteavfall   

1011990  Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010  Muskelvev   

1012020  Fett   

1012030  Lever   
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1012040  Nyrer   

1012050  Spiselig slakteavfall   

1012990  Andre   

1013000 c) Sau   

1013010  Muskelvev   

1013020  Fett   

1013030  Lever   

1013040  Nyrer   

1013050  Spiselig slakteavfall   

1013990  Andre   

1014000 d) Geit   

1014010  Muskelvev   

1014020  Fett   

1014030  Lever   

1014040  Nyrer   

1014050  Spiselig slakteavfall   

1014990  Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010  Muskelvev   

1015020  Fett   

1015030  Lever   

1015040  Nyrer   

1015050  Spiselig slakteavfall   

1015990  Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010  Muskelvev   

1016020  Fett   

1016030  Lever   

1016040  Nyrer   

1016050  Spiselig slakteavfall   

1016990  Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 
  

1017010  Muskelvev   

1017020  Fett   
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1017030  Lever   

1017040  Nyrer   

1017050  Spiselig slakteavfall   

1017990  Andre   

1020000 ii) Melk 0,02(*)  

1020010  Storfe   

1020020  Sau   

1020030  Geit   

1020040  Hest   

1020990  Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*)  

1030010  Kylling   

1030020  And   

1030030  Gås   

1030040  Vaktel   

1030990  Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning 
(honning i vokskaker)) 

0,05(*)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*)  

1060000 vi) Snegler 0,02(*)  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*)  

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

Kinoklamin 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas 

hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Warfarin 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas 

hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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b)  Følgende kolonner for etoksykin og flusilazol tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 
Etoksykin (F) Flusilazol (F) (R) 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,05(*)  

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 
minneolaer), ugli og andre hybrider) 

  

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 
medica var. sarcodactylis)) 

  

0110040  Limetter   

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 
tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990  Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,1(*)  

0120010  Mandler   

0120020  Paranøtter   

0120030  Kasjunøtter   

0120040  Kastanjer   

0120050  Kokosnøtter   

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070  Macadamianøtter   

0120080  Pekannøtter   

0120090  Pinjekjerner   

0120100  Pistasienøtter   

0120110  Valnøtter   

0120990  Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter 0,05(*)  

0130010  Epler (villepler)   

0130020  Pærer (japanske pærer)   

0130030  Kveder   

0130040  Mispel   
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0130050  Japansk mispel   

0130990  Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 0,05(*)  

0140010  Aprikoser   

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød 
daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990  Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter 0,05(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010  Borddruer   

0151020  Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010  Bjørnebær   

0153020  Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre 
Rubus-hybrider) 

  

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 
nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990  Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010  Blåbær   

0154020  Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050  Nyper   

0154060  Morbær (melbær)   

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 
søtmispel og andre bær fra trær) 

  

0154990  Andre   
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0160000 vi) Forskjellige frukter 0,05(*)  

0161000 a) Spiselig skall   

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 
limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060  Daddelplommer   

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 
rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 
uniflora)) 

  

0161990  Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010  Kiwier   

0162020  Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, 
langsat, salak) 

  

0162030  Pasjonsfrukt   

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050  Stjerneepler   

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 
sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990  Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010  Avokadoer   

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030  Mango   

0163040  Papaya   

0163050  Granatepler   

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 
diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 
Annonaceae) 

  

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080  Ananas   

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100  Durian   

0163110  Surannona (guanabana)   

0163990  Andre   
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0200000 2. GRØNNSAKER; FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,05(*) 0,01(*) 

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og 
lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig 
borre) 

  

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,05(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   

0220990 Andre   
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0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. 
macrocarpon)) 

  

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 
flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 
bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), 
teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 0,05(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   
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0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo 
choi, choi sum, pe-tsai) 

  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 
åkerkål) 

  

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,05(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 
(radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. 
intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 
(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 
herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 
knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,05(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 
tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

chaom (Acacia pennata)) 
0,05(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/ 

kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), 
kløverbregne, vannmimosa) 

0,05(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,01(*) 
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0256000 f) Urter 0,1(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 
løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 
koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander 
(Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 
basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 
(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,05(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, 
prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, 
soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 
limabønner, vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,05(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   
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0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, 
soppmycelium (plantedeler)) 

  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,01(*) 

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, 
jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Søtlupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,1(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010  Linfrø   

0401020  Jordnøtter   

0401030  Valmuefrø   

0401040  Sesamfrø   

0401050  Solsikkefrø   

0401060  Rapsfrø (rybs)   

0401070  Soyabønner   

0401080  Sennepsfrø   

0401090  Bomullsfrø   

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110  Saflortistel   

0401120  Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

  

0401130  Oljedodre   

0401140  Hampefrø   



Nr. 49/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

(1) (2) (3) (4) 

0401150  Ricinus   

0401990  Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030  Oljepalmefrukt   

0402040  Kapok   

0402990  Andre   

0500000 5. KORN 0,05(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum/durra   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010  Kamilleblomster   

0631020  Hibiskus   

0631030  Roseblader   

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050  Lind   

0631990  Andre   
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0632000 b) Blader   

0632010  Jordbærblader   

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030  Maté   

0632990  Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010  Vendelrot   

0633020  Ginsengrot   

0633990  Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,05(*) 

0810010  Anisfrø   

0810020  Svartkarve   

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040  Korianderfrø   

0810050  Spisskummenfrø   

0810060  Dillfrø   

0810070  Fennikelfrø   

0810080  Bukkhornkløver   

0810090  Muskatnøtt   

0810990  Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,05(*) 

0820010  Allehånde   

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030  Karve   

0820040  Kardemomme   
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0820050  Einebær   

0820060  Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070  Vaniljestenger   

0820080  Tamarind   

0820990  Andre   

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,05(*) 

0830010  Kanel (kassia)   

0830990  Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010  Lakris 0,1(*) 0,05(*) 

0840020  Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 

0840030  Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 

0840040  Pepperrot (+) (+) 

0840990  Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,05(*) 

0850010  Kryddernellik   

0850020  Kapers   

0850990  Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,05(*) 

0860010  Safran   

0860990  Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 

0870010  Muskatblomme   

0870990  Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,05(*)  

1010000 i) Vev  0,02(*) 

1011000 a) Svin   

1011010  Muskelvev   

1011020  Fett   

1011030  Lever   

1011040  Nyrer   

1011050  Spiselig slakteavfall   

1011990  Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010  Muskelvev   

1012020  Fett   

1012030  Lever   

1012040  Nyrer   

1012050  Spiselig slakteavfall   

1012990  Andre   

1013000 c) Sau   

1013010  Muskelvev   

1013020  Fett   

1013030  Lever   

1013040  Nyrer   

1013050  Spiselig slakteavfall   

1013990  Andre   

1014000 d) Geit   

1014010  Muskelvev   

1014020  Fett   

1014030  Lever   

1014040  Nyrer   

1014050  Spiselig slakteavfall   

1014990  Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010  Muskelvev   
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1015020  Fett   

1015030  Lever   

1015040  Nyrer   

1015050  Spiselig slakteavfall   

1015990  Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010  Muskelvev   

1016020  Fett   

1016030  Lever   

1016040  Nyrer   

1016050  Spiselig slakteavfall   

1016990  Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 
hjortefamilien) 

  

1017010  Muskelvev   

1017020  Fett   

1017030  Lever   

1017040  Nyrer   

1017050  Spiselig slakteavfall   

1017990  Andre   

1020000 ii) Melk  0,02(*) 

1020010  Storfe   

1020020  Sau   

1020030  Geit   

1020040  Hest   

1020990  Andre   

1030000 iii) Fugleegg  0,02(*) 

1030010  Kylling   

1030020  And   

1030030  Gås   

1030040  Vaktel   

1030990  Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning 
(honning i vokskaker)) 

 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)  0,02(*) 
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1060000 vi) Snegler  0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)  0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Etoksykin (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Flusilazol (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Flusilazol – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av flusilazol og dets metabolitt IN-F7321 ([bis-4-fluorfenyl)metyl]silanol) uttrykt som 

flusilazol 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 737/2014 

av 24. juni 2014 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, klormekvat, cyflufenamid, cyflutrin, dikamba, fluopikolid, 

flutriafol, fosetyl, indoksakarb, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, 

propyzamid, pyriproksyfen, saflufenacil, spinosad og trifloksystrobin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, indoksakarb og metkonazol er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av klormekvat, cyflutrin og trifloksystrobin er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av cyflufenamid, dikamba, fluopikolid, flutriafol, 

fosetyl, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehyd, fosmet, pikloram, pyriproksyfen og spinosad er fastsatt i del A i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder saflufenacil, ble det ikke fastsatt særlige grenseverdier, og 

stoffet ble heller ikke oppført i vedlegg IV i nevnte forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg har derfor anvendelse. 

2)  Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet 

klormekvat på pærer, korn og produkter av animalsk opprinnelse, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3)  Når det gjelder cyflufenamid, er det inngitt en slik søknad for jordbær og paprika. For cyflutrin er det inngitt en slik 

søknad for artisjokk. Når det gjelder dikamba, er det inngitt en slik søknad for urter og urtete (blader og blomster). Når 

det gjelder fluopikolid, er det inngitt en slik søknad for humle. Når det gjelder fosetyl, er det inngitt en slik søknad for 

kiwier, poteter og krydder. Når det gjelder indoksakarb, er det inngitt en slik søknad for bønner (med belg) og 

sennepsfrø. Når det gjelder mandipropamid, er det inngitt en slik søknad for tomater. Når det gjelder metaldehyd, er det 

inngitt en slik søknad for bønner (friske og tørkede) og erter (friske og tørkede). Når det gjelder metkonazol, er det 

inngitt en slik søknad for bygg og havre. Når det gjelder fosmet, er det inngitt en slik søknad for sitrusfrukter og 

kjernefrukter. Når det gjelder pikloram, er det inngitt en slik søknad for rapsfrø og sennepsfrø. Når det gjelder 

propyzamid, er det inngitt en slik søknad for urtete (blader, blomster og røtter). Når det gjelder spinosad, er det inngitt 

en slik søknad for småfrukter og bær med kodenummer 0154000 og produkter av animalsk opprinnelse. Når det gjelder 

trifloksystrobin, er det inngitt en slik søknad for pepperrot, rotpersille og portulakk. 

4)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad for bruk av saflufenacil på 

appelsiner, sitroner, grapefrukt, mandler, pekannøtter, epler, pærer, ferskener, plommer, kirsebær, druer, bananer, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 10.7.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 5. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 
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mango, poteter, belgfrukter, sukkermais, mais, hvete, ris, bygg, havre, rug, sorghum, hirse, sukkerrør, tørkede erter, 

tørkede bønner, soyabønner, solsikkefrø, bomullsfrø og kaffebønner. Søkeren hevder at den tillatte bruken av nevnte 

stoff på slike vekster i Latin-Amerika, USA og Canada fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning 

(EF) nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 

5)  Slike søknader er også inngitt for bruk av fluopikolid på rot- og knollvekster og for bruk av flutriafol på kjernefrukter, 

kirsebær, ferskener og plommer. I begge tilfeller hevder søkerne at den tillatte bruken av nevnte stoffer på disse 

vekstene i USA fører til restmengder som overstiger de tillatte grenseverdiene i henhold til forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. Når 

det gjelder pyriproksyfen, er det inngitt en slik søknad for steinfrukter og te. Søkeren hevder at den tillatte bruken av 

nevnte stoff på slike vekster i USA og Japan fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 

6)  I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

7)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 

grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten.  

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på: http://www.efsa.europa.eu: «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

chlormequat in pears, cereals and commodities of animal origin». EFSA Journal 2014;12(1):3544 [57 s.]. doi:10,2903/j.efsa.2014.3544. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in strawberries and peppers». EFSA Journal 2014; 

12(1):3542 [26 s.]. doi:10,2903/j.efsa.2014.3542. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyfluthrin in 

artichokes». EFSA Journal 2013;11(10):3448 [26 s.]. doi:10,2903/j.efsa.2013.3448. «Reasoned opinion on the modification of the existing 

MRLs for dicamba in herbs and herbal infusions (leaves and flowers)». EFSA Journal 2013;11(11):3470 [25 s.]. doi:10,2903/ 

j.efsa.2013.3470. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in hops and certain root and tuber 

vegetables». EFSA Journal 2013;11(11):3459 [39 s.]. doi:10,2903/j.efsa.2013.3459.«Reasoned opinion on the modification of the existing 

MRLs for flutriafol in pome fruits, peaches, cherries and plums». EFSA Journal 2013;11(10):3446 [25 s.]. doi:10,2903/ 

j.efsa,2013,3446. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fosetyl in potato, kiwi and certain spices». EFSA 

Journal 2012;10(12):3019 [43 s.]. doi:10.2903/j.efsa,2012,3019. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

indoxacarb in beans (with pods) and mustard seed». EFSA Journal 2013; 11(11):3458 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa,2013,3458. «Reasoned 

opinion on the modification of the existing MRL for mandipropamid in tomato». EFSA Journal 2013;11(11):3466 doi:10,2903/ 

j.efsa,2012,3466. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaldehyde in certain legume vegetables and pulses». 

EFSA Journal 2014;12(1):3537 [25 s.]. doi:10,2903/j.efsa,2014,3537. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

metconazole in barley and oats». EFSA Journal 2013;11(4):3185 [38 s.]. doi:10,2903/j.efsa.2013,3185. «Reasoned opinion on the 

modification of the existing MRLs for phosmet in citrus fruits, pome fruits and rape seed». EFSA Journal 2013;11(12):3510 [33 s.]. 

doi:10,2903/j.efsa,2013,3510.«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for picloram in rape seed and mustard seed». 

EFSA Journal 2013;11(10):3439 [27 s.]. doi:10,2903/j.efsa.2013,3439. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

fluopicolide in hops and certain root and tuber vegetables». EFSA Journal 2013;11(9):3378 [28 s.]. doi:10,2903/ 

j.efsa,2013,3378.»Reasoned opinion on the setting of MRLs for saflufenacil in various crops, considering the risk related to the metabolite 

trifluoroacetic acid (TFA)». EFSA Journal 2014;12(2):3585 [58 s.]. doi:10,2903/j.efsa,2014,3585.«Reasoned opinion on the modification 

of the existing MRLs for spinosad in small fruit and berries and several commodities of animal origin». EFSA Journal 2013;11(11):3447 

[38 s.]. doi:10,2903/j.efsa,2013,3447.«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in horseradish, 

parsley root and purslane». EFSA Journal 2013;11(8):3349 [25 s.]. doi:10,2903/j.efsa,2013,3349. 
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8)  Når det gjelder bruk av fosetyl på poteter, propyzamid på urtete (røtter), pyriproksyfen på aprikoser og trifloksystrobin 

på portulakk, fastslo Myndigheten i sin grunngitte uttalelse at de framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelige til å 

fastsette en ny grenseverdi. Gjeldende grenseverdi bør derfor forbli uendret. 

9)  Når det gjelder bruk av spinosad på småfrukter og bær, fastslo Myndigheten at de framlagte opplysningene er 

tilstrekkelige til å fastsette en ny grenseverdi for innendørs bruk. 

10)  Når det gjelder klormekvat i pærer, ble det fastsatt en grenseverdi fram til 31. juli 2014 for å ta hensyn til overføringen 

av restmengder på grunn av tidligere godkjent bruk på pæretrær. Ettersom overvåkingsopplysninger viser at det fortsatt 

forekommer restmengder på et nivå som er høyere enn bestemmelsesgrensen, er det hensiktsmessig å forlenge 

grenseverdiens gyldighet til forordningen som gjennomgår de gjeldende grenseverdiene for klormekvat, trer i kraft. 

11)  Når det gjelder fosetyl, baserte Myndigheten sin grunngitte uttalelse på restmengdedefinisjonen foreslått innenfor 

rammen av gjennomgangen av gjeldende grenseverdier i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

Ettersom andre stoffer, for hvilke grenseverdiene for tiden gjennomgås, har en felles metabolitt med fosetyl, bør 

gjeldende restmengdedefinisjon forbli uendret fram til gjennomgangen av nevnte stoffer er fullført. Kommisjonen 

anmodet derfor Myndigheten om å anbefale grenseverdier i henhold til den gjeldende restmengdedefinisjonen. 

Myndigheten anbefalte å fastsette grenseverdien til 150 mg/kg for kiwier og 400 mg/kg for krydder. 

12)  Når det gjelder alle andre søknader, fastslo Myndigheten at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av 

grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en 

vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt 

referansedose (ARfD) overskrides. 

13)  Når det gjelder 2-fenylfenol i sitrusfrukter, ble det fastsatt grenseverdier fram til 30. september 2014 i påvente av at 

ytterligere to restanalyseforsøk på sitrusfrukter samt gyldige undersøkelser av lagringsstabilitet framlegges og vurderes. 

Nevnte forsøk og opplysninger ble framlagt for Spania, rapporterende medlemsstat for nevnte stoff, i mars 2012. Spania 

vurderte opplysningene og utarbeidet en vurderingsrapport som ble framlagt for Kommisjonen 18. juli 2012. For å gi 

Myndigheten tilstrekkelig tid til å vurdere rapporten og for at Kommisjonen skal kunne treffe sin beslutning, bør 

gyldigheten til nevnte grenseverdier forlenges til forordningen som gjennomgår de gjeldende grenseverdiene, trer i kraft. 

14)  Når det gjelder isoprotiolan i ris, ble søkeren anmodet om å framlegge undersøkelser om isoprotiolans egenskaper ved 

baking/koking for undersøkende medlemsstat, Myndigheten og Kommisjonen innen 31. desember 2013. Slike 

opplysninger ble framlagt innen fristen, og både vurderende medlemsstat og Myndigheten fastslo at det ikke var behov 

for å endre gjeldende grenseverdier. 

15)  Codex Alimentarius-kommisjonen fastsatte 7. juli 2012(1) CXL-grenseverdier for rester av saflufenacil på spiselig 

slakteavfall (pattedyr) og rapsfrø. Disse CXL-grenseverdiene er trygge for forbrukerne i Unionen og bør derfor 

innlemmes i forordning (EF) nr. 396/2005 som grenseverdier(2). 

16)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

17)  Forordning (EØF) nr. 396/2005 bør derfor endres.  

  

(1) Rapporter utarbeidet av Codex-komiteen for rester av plantevernmidler finnes på: http://www.codexalimentarius.org/download/report/ 

777/REP12_PRe.pdf Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Tillegg II og III. 35. møte. Roma, 

Italia, 2.-7. juli 2012. 

(2) «Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA 

Journal 2012; 10(7):2859 [155 s.]. doi:10,2903/j.efsa,2012,2859. 
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18)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for 2-fenylfenol, klormekvat, cyflutrin, indoksakarb, metkonazol og trifloksystrobin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; 

NØTTER 

      

0110000 i) Sitrusfrukter 5 (+) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,3 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, 

sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 

ugli og andre hybrider) 

      

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, 

chinotto og andre hybrider) 

      

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, 

fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

      

0110040 Limetter       

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, 

minneolaer og andre hybrider, tangorer 

(Citrus reticulata x sinensis)) 

      

0110990 Andre       

0120000 ii) Nøtter 0,1(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler       

0120020 Paranøtter       

0120030 Kasjunøtter       

0120040 Kastanjer       

0120050 Kokosnøtter       

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)       

0120070 Macadamianøtter       

0120080 Pekannøtter       

0120090 Pinjekjerner       

0120100 Pistasienøtter       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0120110 Valnøtter       

0120990 Andre       

0130000 iii) Kjernefrukter 0,05(*)  0,2  0,02(*) 0,5 

0130010 Epler (villepler)  0,05(*)  0,5 (+)   

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,1 (+)  0,5   

0130030 Kveder  0,05(*)  0,02(*)   

0130040 Mispel (**) (**) (**) 0,02(*)  (**) 

0130050 Japansk mispel (**) (**) (**) 0,02(*)  (**) 

0130990 Andre  0,05(*)  0,02(*)   

0140000 iv) Steinfrukter 0,05(*) 0,05(*)  1   

0140010 Aprikoser   0,3  0,1 1 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0,2  0,2 1 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende 

hybrider) 

  0,3  0,1 1 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/ 

kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  0,2  0,02(*) 0,2 

0140990 Andre   0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter 0,05(*) 0,05(*)   0,02(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer   0,3 2  5 

0151010 Borddruer       

0151020 Vindruer       

0152000 b) Jordbær   0,02(*) 0,6  1 

0153000 c) Bær fra halvbusker   0,02(*)   0,02(*) 

0153010 Bjørnebær    0,5   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, 

boysenbær, moltebær og andre 

Rubus-hybrider) 

   0,02(*)   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

   0,6   

0153990 Andre    0,02(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær   0,02(*)    

0154010 Blåbær    0,8  2 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))    1  0,02(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    0,8  1 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med 

andre Ribes-sorter) 

   0,8  1 

0154050 Nyper (**) (**) (**) 0,8  (**) 

0154060 Morbær (melbær) (**) (**) (**) 0,8  (**) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia 

arguta)) 

(**) (**) (**) 0,8  (**) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, 

trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

(**) (**) (**) 0,8  (**) 

0154990 Andre    0,8  0,02(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,05(*)  0,02(*)    

0161000 a) Spiselig skall    0,02(*) 0,02(*)  

0161010 Dadler  0,05(*)    0,02(*) 

0161020 Fikener  0,05(*)    0,02(*) 

0161030 Bordoliven  0,1(*)    0,3 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), 

nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

 0,05(*)    0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) (**)   (**) 

0161060 Daddelplommer (**) (**) (**)   (**) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/ 

vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumicha-

ma (Eugenia uniflora)) 

(**) (**) (**)   (**) 

0161990 Andre  0,05(*)    0,02(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små  0,05(*)  0,02(*) 0,02(*)  

0162010 Kiwier      0,02(*) 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete 

litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

     0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0162030 Pasjonsfrukt      4 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) (**)   (**) 

0162050 Stjerneepler (**) (**) (**)   (**) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) 

(svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot/gul sapot, mammeys-

apot) 

(**) (**) (**)   (**) 

0162990 Andre      0,02(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store  0,05(*)     

0163010 Avokadoer    0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, 

eplebanan) 

   0,2 0,1 0,05 

0163030 Mangoer    0,02(*) 0,02(*) 0,5 

0163040 Papaya    0,02(*) 0,02(*) 1 

0163050 Granatepler    0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/ 

søtannona, llama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore 

frukter av familien Annonaceae) 

(**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (**) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus 

undatus)) 

(**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (**) 

0163080 Ananas    0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (*) 

0163100 Durian (**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (*) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (*) 

0163990 Andre    0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER; FRISKE ELLER 

FRYSTE 

0,05(*)      

0210000 i)  Rot- og knollvekster  0,05(*)   0,02(*)  

0211000 a) Poteter   0,04 0,02(*)  0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   0,02(*) 0,02(*)  0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, 

tannia) 

      

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jams-

bønne) 

      

0212040 Arrowrot (**) (**) (**)   (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0212990 Andre       

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

  0,02(*)    

0213010 Rødbeter    0,02(*)  0,02(*) 

0213020 Gulrøtter    0,02(*)  0,05 

0213030 Knollselleri    0,02(*)  0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

   0,02(*)  0,08 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)    0,02(*)  0,02(*) 

0213060 Pastinakk    0,02(*)  0,04 

0213070 Rotpersille    0,02(*)  0,08 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk 

reddik, små reddiker og lignende 

sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

   0,3  0,08 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, 

svartrot/spansk østersurt, spiselig 

borre) 

   0,02(*)  0,04 

0213100 Kålrot    0,02(*)  0,04 

0213110 Neper    0,02(*)  0,04 

0213990 Andre    0,02(*)  0,02(*) 

0220000 ii) Løk  0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0220010 Hvitløk      0,02(*) 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)      0,02(*) 

0220030 Sjalottløk      0,02(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende 

sorter) 

     0,1 

0220990 Andre      0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,05(*)     

0231000 a) Søtvierfamilien     0,02(*)  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis 

spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

  0,05 0,5  0,5 

0231020 Paprika (chilipepper)   0,3 0,3  0,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit 

aubergine (S. macrocarpon)) 

  0,1 0,5  0,7 

0231040 Okra   0,02(*) 0,02(*)  0,02(*) 

0231990 Andre   0,02(*) 0,02(*)  0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall    0,5 0,02(*) 0,2 

0232010 Slangeagurker   0,1    

0232020 Sylteagurker   0,1    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, 

mandelgresskar (patisson), flaske-

gresskar/lauki (Lagenaria siceraria), 

kayote, sopropo/bittermelon, slange-

agurk (Trichosanthes cucumerina), 

teroi/kantagurk) 

  0,1    

0232990 Andre   0,02(*)    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   0,02(*) 0,5   

0233010 Meloner (hornmelon)     0,05 (+) 0,3 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, man-

delgresskar (sen variant)) 

    0,02(*) 0,2 

0233030 Vannmeloner     0,02(*) 0,2 

0233990 Andre     0,02(*) 0,02(*) 

0234000 d) Sukkermais (babymais)   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål  0,05(*)   0,02(*)  

0241000 a) Blomsterkål   0,05 0,3   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, 

kinesisk brokkoli) 

   (+)  0,05 

0241020 Blomkål    (+)  0,05 

0241990 Andre      0,02(*) 

0242000 b) Hodekål       

0242010 Rosenkål   0,2 0,06  0,5 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, 

hvitkål) 

  0,3 0,2  0,3 
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0242990 Andre   0,2 0,02(*)  0,02(*) 

0243000 c) Bladkål   0,3   3 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk 

sennepskål, pak choi, tai goo choi, 

choi sum, pe-tsai) 

   3   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk 

grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

   0,4   

0243990 Andre    0,4   

0244000 d) Knutekål   0,02(*) 0,02(*)  0,5 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  0,05(*)     

0251000 a) Salat og andre salatplanter, 

herunder Brassicacea 

  1  0,02(*)  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)    30  0,02(*) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, 

isbergsalat, romanosalat) 

   3  15 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød 

sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. 

crispum/C. intybus var. foliosum), 

løvetann (blader)) 

   1  10 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfa-

lfaspirer) 

   1  0,02(*) 

0251050 Vårkarse (**) (**) (**) 1  (**) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep 

(Diplotaxis spp.)) 

   2 (+)  0,02(*) 

0251070 Sareptasennep (**) (**) (**) 1  (**) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., 

herunder nepeblader (mizuna, erte-

blader, reddikblader og andre unge 

spirer, herunder Brassica (høstet opp 

til bladstadium 8), knutekålblader) 

   2 (+)  15 
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0251990 Andre    1  0,02(*) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader)     0,02(*) 0,02(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, 

amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  0,02(*) 2   

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hagepor-

tulakk, vanlig portulakk, matsyre, 

salturt, agretti (Salsola soda)) 

(**) (**) (**) 1  (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av 

rødbete) 

  0,02(*) 1   

0252990 Andre   0,02(*) 1   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (mala-

barspinat, bananblader, chaom 

(Acacia pennata)) 

(**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (**) 

0254000 d) Brønnkarse 

(åkervindel/strandvindel/salatipom

ea/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), klø-

verbregne, vannmimosa) 

  0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256000 f) Urter   0,02(*)  0,05(*) 10 

0256010 Kjørvel    2   

0256020 Gressløk    2   

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, kori-

ander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-

blader, koriander/meksikansk kori-

ander, cilantro/lang koriander (Eryn-

gium foetidum)) 

   2   

0256040 Persille (blader av rotpersille)    2   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader 

av Borago officinalis) 

(**) (**) (**) 2  (**) 

0256060 Rosmarin (**) (**) (**) 2  (**) 

0256070 Timian (merian, oregano) (**) (**) (**) 2  (**) 
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0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, 

peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karrib-

lader) 

(**) (**) (**) 15  (**) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (si-

trongress) 

(**) (**) (**) 2  (**) 

0256100 Estragon (isop) (**) (**) (**) 2  (**) 

0256990 Andre    2   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  0,05(*)   0,02(*)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/ 

skolmbønner/brytbønner, prydbønner 

(runner beans), snittbønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

  0,1 0,5  1 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, 

flageolettbønner, jackbønner, limabøn-

ner, vignabønner) 

  0,05 0,02(*)  0,02(*) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   0,2 0,02(*)  0,02(*) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 

kikerter) 

  0,05 0,02(*)  0,02(*) 

0260050 Linser   0,05 0,02(*)  0,02(*) 

0260990 Andre   0,05 0,02(*)  0,02(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,05(*)   0,02(*)  

0270010 Asparges   0,02(*) 0,02(*)  0,05 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   0,02(*) 3  0,02(*) 

0270030 Hageselleri   0,02(*) 2  1 

0270040 Fennikel   0,02(*) 3  0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)   0,2 0,2  0,2 

0270060 Purre   0,02(*) 0,02(*)  0,2 

0270070 Rabarbra   0,02(*) 3  0,02(*) 

0270080 Bambusskudd (**) (**) (**) 0,02(*)  (**) 

0270090 Palmehjerter (**) (**) (**) 0,02(*)  (**) 

0270990 Andre   0,02(*) 0,02(*)  0,02(*) 
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0280000 viii) Sopp   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 

shiitakesopp, soppmycelium (plantede-

ler)) 

 10     

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, 

morkel, steinsopp) 

 0,05(*)     

0280990 Andre  0,05(*)     

0290000 ix) Tang og tare (**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy 

beans), flageolettbønner, jackbønner, lima-

bønner, bondebønner, vignabønner) 

   0,2 0,05  

0300020 Linser    0,01(*) 0,02(*)  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    0,2 0,05  

0300040 Søtlupiner    0,01(*) 0,05  

0300990 Andre    0,01(*) 0,02(*)  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER       

0401000 i) Oljeholdige frø 0,1(*)     0,05(*) 

0401010 Linfrø  7 0,02(*) 0,02(*) 0,2  

0401020 Jordnøtter  0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0401030 Valmuefrø  0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,15  

0401040 Sesamfrø  0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0401050 Solsikkefrø  0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0401060 Rapsfrø (rybs)  7 0,05 0,05 0,2  

0401070 Soyabønner  0,1(*) 0,03 0,5 0,05(*)  

0401080 Sennepsfrø  0,1(*) 0,02(*) 0,05 0,2  

0401090 Bomullsfrø  0,1(*) 0,02(*) 1 0,3  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i 

gresskarfamilien) 

 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0401110 Saflortistel (**) (**) (**) 0,02(*) 0,05(*) (**) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglos-

soides arvensis)) 

(**) (**) (**) 0,02(*) 0,05(*) (**) 

0401130 Oljedodre (**) (**) (**) 0,02(*) 0,05(*) (**) 
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0401140 Hampefrø  0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0401150 Ricinus (*) (*) (*) 0,02(*) 0,05(*) (**) 

0401990 Andre  0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,05(*)     0,3 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**)   (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) (**)   (**) 

0402040 Kapok (**) (**) (**)   (**) 

0402990 Andre 0,1(*)     0,05(*) 

0500000 5. KORN 0,05(*)   0,01(*)   

0500010 Bygg  2 0,02(*)  0,4 0,3 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,05(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0500030 Mais  0,05(*) 0,05(*)  0,1 0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/ 

korakan, perlehirse) 

 0,05(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0500050 Havre  9 0,02(*)  0,4 0,02(*) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,05(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0500070 Rug  3 0,02(*)  0,06 0,05 

0500080 Sorghum/durra  0,05(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  2 0,02(*)  0,15 0,05 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,05(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te       

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) (**)   (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) (**) (**)   (**) 

0631000 a) Blomster (**) (**) (**)   (**) 

0631010 Kamilleblomster (**) (**) (**)   (**) 
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0631020 Hibiskus (**) (**) (**)   (**) 

0631030 Roseblader (**) (**) (**)   (**) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

(**) (**) (**)   (**) 

0631050 Lind (**) (**) (**)   (**) 

0631990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0632000 b) Blader (**) (**) (**)   (**) 

0632010 Jordbærblader (**) (**) (**)   (**) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**) (**)   (**) 

0632030 Maté (**) (**) (**)   (**) 

0632990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0633000 c) Røtter (**) (**) (**)   (**) 

0633010 Vendelrot (**) (**) (**)   (**) 

0633020 Ginsengrot (**) (**) (**)   (**) 

0633990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0639000 d) Andre urteteer (**) (**) (**)   (**) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) (**) (**) (**)   (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) (**)   (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,1(*) 20 0,05(*) 0,1(*) 30 

0800000 8. KRYDDER (**) (**) (**)   (**) 

0810000 i) Frø (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0810010 Anisfrø (**) (**) (**)   (**) 

0810020 Svartkarve (**) (**) (**)   (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) (**)   (**) 

0810040 Korianderfrø (**) (**) (**)   (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**) (**) (**)   (**) 

0810060 Dillfrø (**) (**) (**)   (**) 
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0810070 Fennikelfrø (**) (**) (**)   (**) 

0810080 Bukkhornkløver (**) (**) (**)   (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) (**) (**)   (**) 

0810990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0820010 Allehånde (**) (**) (**)   (**) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk 

pepper) 

(**) (**) (**)   (**) 

0820030 Karve (**) (**) (**)   (**) 

0820040 Kardemomme (**) (**) (**)   (**) 

0820050 Einebær (**) (**) (**)   (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

(**) (**) (**)   (**) 

0820070 Vaniljestenger (**) (**) (**)   (**) 

0820080 Tamarind (**) (**) (**)   (**) 

0820990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0830000 iii) Bark (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) (**) (**)   (**) 

0830990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) (**)   (**) 

0840010 Lakris (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0840020 Ingefær (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (**) (**) (+) (+) (**) 

0840990 Andre (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0850000 v) Knopper (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0850010 Kryddernellik (**) (**) (**)   (**) 

0850020 Kapers (**) (**) (**)   (**) 

0850990 Andre (**) (**) (**)   (**) 
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0860000 vi) Blomsterarr (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0860010 Safran (**) (**) (**)   (**) 

0860990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0870000 vii) Frøkapper (**) (**) (**) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0870010 Muskatblomme (**) (**) (**)   (**) 

0870990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) (**) (**)   (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) (**) (**) 0,1 0,06 (**) 

0900020 Sukkerrør (**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (**) 

0900990 Andre (**) (**) (**) 0,02(*) 0,02(*) (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – LANDDYR 

0,05(*)      

1010000 i) Vev     0,02(*) 0,04(*) 

1011000 a) Svin       

1011010 Muskelvev  0,05(*) 0,05 2   

1011020 Fett  0,05(*) 0,2 2   

1011030 Lever  0,05(*) 0,05 0,05   

1011040 Nyrer  0,12 0,05 0,05   

1011050 Spiselig slakteavfall  0,05(*) 0,05 0,05   

1011990 Andre  0,05(*) 0,05 0,05   

1012000 b) Storfe       

1012010 Muskelvev  0,08 0,05 2   

1012020 Fett  0,05(*) 0,2 2   

1012030 Lever  0,12 0,05 0,05   

1012040 Nyrer  0,4 0,05 0,05   

1012050 Spiselig slakteavfall  0,05(*) 0,05 0,05   

1012990 Andre  0,05(*) 0,05 0,05   

1013000 c) Sau       

1013010 Muskelvev  0,08 0,05 2   
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1013020 Fett  0,05(*) 0,2 2   

1013030 Lever  0,12 0,05 0,05   

1013040 Nyrer  0,4 0,05 0,05   

1013050 Spiselig slakteavfall  0,05(*) 0,05 0,05   

1013990 Andre  0,05(*) 0,05 0,05   

1014000 d)  Geit       

1014010 Muskelvev  0,08 0,05 2   

1014020 Fett  0,05(*) 0,2 2   

1014030 Lever  0,12 0,05 0,05   

1014040 Nyrer  0,4 0,05 0,05   

1014050 Spiselig slakteavfall  0,05(*) 0,05 0,05   

1014990 Andre  0,05(*) 0,05 0,05   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mul-

esler 

(**) (**) (**)   (**) 

1015010 Muskelvev (**) (**) (**) 2  (**) 

1015020 Fett (**) (**) (**) 2  (**) 

1015030 Lever (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1015040 Nyrer (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1015990 Andre (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun 

og perlehøns – struts, due 

 0,05(*) 0,05 0,01(*) 

(+) 

  

1016010 Muskelvev       

1016020 Fett       

1016030 Lever       

1016040 Nyrer       

1016050 Spiselig slakteavfall       

1016990 Andre       

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, 

kenguru, dyr av hjortefamilien) 

(**) (**) (**)   (**) 

1017010 Muskelvev (**) (**) (**) 2  (**) 

1017020 Fett (**) (**) (**) 2  (**) 
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1017030 Lever (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1017040 Nyrer (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1017990 Andre (**) (**) (**) 0,05  (**) 

1020000 ii) Melk  0,06 0,02(*) 0,1 0,02(*) 0,02(*) 

1020010 Storfe       

1020020 Sau       

1020030 Geit       

1020040 Hest       

1020990 Andre       

1030000 iii) Fugleegg  0,05(*) 0,02(*) 0,02 (+) 0,02(*) 0,04(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And (**) (**) (**)   (**) 

1030030 Gås (**) (**) (**)   (**) 

1030040 Vaktel (**) (**) (**)   (**) 

1030990 Andre (**) (**) (**)   (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, 

honningtavle med honning (honning i 

vokskaker)) 

(**) (**) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, 

krokodiller) 

(**) (**) (**) 0,01(*) 0,02(*) (**) 

1060000 vi) Snegler (**) (**) (**) 0,01(*) 0,02(*) (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende 

vilt) 

(**) (**) (**) 0,01(*) 0,02(*) (**) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 
(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 
(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett 

2-fenylfenol 

(+)  Grenseverdien er gyldig fram til forordningen som gjennomgår de gjeldende grenseverdiene for 2-fenylfenol, trer i kraft. 

0110000 (i) Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0110040 Limetter 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

0110990 Andre 
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Klormekvat 

(+)  Grenseverdien er gyldig fram til forordningen som gjennomgår de gjeldende grenseverdiene for klormekvat, trer i kraft. 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

Indoksakarb (summen av indoksakarb og dets R-enantiomer) (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyse mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler (villepler) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om stoffskifte mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016000 (f) Fjørfe - kylling, gås, and, kalkun og perlehøns - struts, due 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

Metkonazol (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. august 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0233010 Meloner (hornmelon) 

Trifloksystrobin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Trifloksystrobin-kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino- {2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-

oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113).» 
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2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for cyflufenamid, dikamba, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehyd, fosmet, pikloram, pyriproksyfen og spinosad lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER      0,01(*)    0,01(*)   

0110000 i) Sitrusfrukter 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,2 75  0,01(*) 0,05(*) 0,5  0,6 0,3 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, 
tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 
hybrider) 

            

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto 
og andre hybrider) 

            

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/ 
Buddhas hånd (Citrus medica var. Sarcodac-
tylis)) 

            

0110040 Limetter             

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, 
minneolaer og andre hybrider, tangorer 
(Citrus reticulata x sinensis)) 

            

0110990 Andre             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*)   0,05(*)  

0120010 Mandler         2   1 

0120020 Paranøtter         0,05(*)   0,07 

0120030 Kasjunøtter         0,05(*)   0,07 

0120040 Kastanjer         2   0,07 

0120050 Kokosnøtter         0,05(*)   0,07 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)         0,1   0,07 

0120070 Macadamianøtter         0,05(*)   0,07 

0120080 Pekannøtter         0,05(*)   0,07 

0120090 Pinjekjerner         0,05(*)   0,07 

0120100 Pistasienøtter         2   0,07 

0120110 Valnøtter         2   0,07 

0120990 Andre         0,05(*)   0,07 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,05  0,01(*) 0,4 75  0,01(*) 0,05(*) 0,5  0,2  

0130010 Epler (villepler)  0,1          1 

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,05(*)          1 

0130030 Kveder  0,05(*)          0,5 

0130040 Mispel  0,05(*)          0,5 

0130050 Japansk mispel  0,05(*)          0,5 

0130990 Andre  0,05(*)          0,5 

0140000 iv) Steinfrukter 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*) 0,05(*)    1 

0140010 Aprikoser    0,05(*)     0,05(*)  0,05(*)  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)    1,5     1  1  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)    0,6     1  0,5  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 
slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/ 
kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

   0,4     0,6  0,3  

0140990 Andre    0,05(*)     0,05(*)  0,05(*)  

0150000 v) Bær og småfrukter  0,05(*)           

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,15  2  100  2 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,5 

0151010 Borddruer    0,8         

0151020 Vindruer    1         

0152000 b) Jordbær 0,04  0,01(*) 0,5 75  0,01(*) 0,1 0,05(*)  0,05(*) 0,3 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*)  

0153010 Bjørnebær            1,5 

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, 
boysenbær, moltebær og andre Rubus-
hybrider) 

           1 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær 
(Rubus arcticus), nektarbringebær 
(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

           1,5 

0153990 Andre            0,02(*) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*)    1,5 

0154010 Blåbær         10  0,05(*)  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))         10  1  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips         2  0,05(*)  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med 
andre Ribes-sorter) 

        0,05(*)  0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0154050 Nyper         2  0,05(*)  

0154060 Morbær (melbær)         2  0,05(*)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))         2  0,05(*)  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/ 
havtindved, hagtorn, søtmispel og andre 
bær fra trær) 

        2  0,05(*)  

0154990 Andre         2  0,05(*)  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)    0,01(*) 0,05(*)   0,05(*)  

0161000 a) Spiselig skall    0,05(*) 2(*)        

0161010 Dadler         0,05(*)   0,02(*) 

0161020 Fikener         2   0,02(*) 

0161030 Bordoliven         3   0,02(*) 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), 
nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 
aurantifolia x Fortunella spp.)) 

        2   0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)         2   0,02(*) 

0161060 Daddelplommer         0,05(*)   0,05 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/ 
vannepler, malayepler, rosenepler, 
eugeniabær, surinambær/grumichama 
(Eugenia uniflora)) 

        2   0,02(*) 

0161990 Andre         2   0,02(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små    0,05(*)         

0162010 Kiwier     150    0,05(*)   0,2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, 
longan, mangostan, langsat, salak) 

    2(*)    2   0,02(*) 

0162030 Pasjonsfrukt     2(*)    0,05(*)   0,7 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)     2(*)    2   0,02(*) 

0162050 Stjerneepler     2(*)    2   0,02(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart 
sapot, hvit sapot, grønn sapot, 
amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

    2(*)    2   0,02(*) 

0162990 Andre     2(*)    2   0,02(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store             

0163010 Avokadoer    0,05(*) 50    0,05(*)   0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)    0,3 2(*)    0,05(*)   2 

0163030 Mangoer    0,05(*) 2(*)    0,05(*)   0,02(*) 

0163040 Papaya    0,05(*) 2(*)    2   0,5 

0163050 Granatepler    0,05(*) 2(*)    0,05(*)   0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/ 
søtannona, llama (Annona diversifolia) 
og andre mellomstore frukter av familien 
Annonaceae) 

   0,05(*) 2(*)    2   0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus 
undatus)) 

   0,05(*) 2(*)    2   0,02(*) 

0163080 Ananas    0,05(*) 50    0,05(*)   0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    0,05(*) 2(*)    0,05(*)   0,02(*) 

0163100 Durian    0,05(*) 2(*)    0,05(*)   0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0163110 Surannona (guanabana)    0,05(*) 2(*)    0,05(*)   0,02(*) 

0163990 Andre    0,05(*) 2(*)    0,05(*)   0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER; FRISKE ELLER FRYSTE      0,01(*)   0,05(*) 0,01(*)   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,02(*) 0,05(*)     0,01(*)    0,05(*)  

0211000 a) Poteter   0,03 0,2 30   0,15    0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   0,01 0,05(*) 2(*)   0,05(*)    0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)             

0212020 Søtpoteter             

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk 
jamsbønne) 

            

0212040 Arrowrot             

0212990 Andre             

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 
sukkerbete 

  0,15     2     

0213010 Rødbeter    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213020 Gulrøtter    0,2 2(*)       0,02(*) 

0213030 Knollselleri    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 
gentianarot) 

   0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213060 Pastinakk    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213070 Rotpersille    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, 
små reddiker og lignende sorter, 
jordmandler (Cyperus esculentus)) 

   0,05(*) 25       0,3 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk 
østersurt, spiselig borre) 

   0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213100 Kålrot    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213110 Neper    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0213990 Andre    0,05(*) 2(*)       0,02(*) 

0220000 ii) Løk 0,02(*) 0,05(*)  0,05(*)    0,05(*)   0,05(*)  

0220010 Hvitløk   0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,1 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)   1  50  0,1     0,2 

0220030 Sjalottløk   0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,1 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   10  30  7     4 

0220990 Andre   0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,1 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker        0,05(*)     

0231000 a) Søtvierfamilien  0,05(*) 1        1  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 
bukketorn, kinabukketorn (Lycium 
barbarum og L. chinense), tretomat) 

0,02(*)   0,3 100  3     1 

0231020 Paprika (chilipepper) 0,04   1 130  1     2 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit 
aubergine (S. macrocarpon)) 

0,02(*)   0,3 100  1     1 

0231040 Okra 0,02(*)   0,05(*) 2(*)  0,01(*)     1 

0231990 Andre 0,02(*)   0,05(*) 2(*)  0,01(*)     1 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  0,05(*) 0,5 0,05(*) 75        

0232010 Slangeagurker 0,04      0,2    0,1 1 

0232020 Sylteagurker 0,08      0,1    0,1 0,2 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, man-
delgresskar (patisson), flaskegresskar/ 
lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 
sopropo/bittermelon, slangeagurk (Tri-
chosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0,05      0,2    0,05(*) 0,2 

0232990 Andre 0,02(*)      0,1    0,05(*) 0,2 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,04 0,05(*) 0,5 0,3 75      0,05(*) 1 

0233010 Meloner (hornmelon)       0,5      

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mande-
lgresskar (sen variant)) 

      0,3      

0233030 Vannmeloner       0,3      

0233990 Andre       0,3      

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,02(*) 0,07 0,01(*) 0,05(*) 5  0,01(*)    0,05(*) 0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 5  0,01(*)    0,05(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål 0,02(*) 0,05(*)  0,05(*) 10      0,05(*) 2 

0241000 a) Blomsterkål   2     1     

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, 
kinesisk brokkoli) 

      2      

0241020 Blomkål       0,01(*)      

0241990 Andre       0,01(*)      

0242000 b) Hodekål        1     

0242010 Rosenkål   0,2    0,01(*)      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, 
hvitkål) 

  0,2    3      

0242990 Andre   0,01(*)    0,01(*)      

0243000 c) Bladkål       25 1     

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, 
pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

  0,1          

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 
portugisisk kål, åkerkål) 

  2          

0243990 Andre   0,1          

0244000 d) Knutekål   0,03    0,01(*) 0,1     

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,02(*)   0,05(*)       0,05(*)  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder 
Brassicacea 

 0,05(*)   75  25 2    10 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   9          

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, 
isbergsalat, romanosalat) 

  9          

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 
italiensk sikori (radicchio), krusendiv, 
sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. 
intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  1,5          
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   9          

0251050 Vårkarse   9          

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep 
(Diplotaxis spp.)) 

  9          

0251070 Sareptasennep   9          

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., 
herunder nepeblader (mizuna, erteblader, 
reddikblader og andre unge spirer, 
herunder Brassica (høstet opp til 
bladstadium 8), knutekålblader) 

  9          

0251990 Andre   9          

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  0,05(*) 4    25 2    10 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarant-
spinat (pak-khom, tampara), tajerblader, 
bitterblad/bitawiri) 

    75        

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hage-
portulakk, vanlig portulakk, matsyre, 
salturt, agretti (Salsola soda)) 

    2(*)        

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)     15        

0252990 Andre     2(*)        

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabar-

spinat, bananblader, chaom (Acacia 
pennata)) 

 0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*) 0,05(*)    10 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/ 

salatipomea/kangkong/vannspinat/Mo
rning glory (Ipomea aquatica), 
kløverbregne, vannmimosa) 

 0,05(*) 0,01(*)  2(*)  25 0,05(*)    10 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0255000 e) Salatsikori  0,05(*) 0,01(*)  75  0,01(*) 0,05(*)    10 

0256000 f) Urter  4 9  75  10 2     

0256010 Kjørvel            10 

0256020 Gressløk            10 

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, 
koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 
spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 
koriander/meksikansk koriander, 
cilantro/lang koriander (Eryngium foe-
tidum)) 

           10 

0256040 Persille (blader av rotpersille)            60 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av 
Borago officinalis) 

           10 

0256060 Rosmarin            10 

0256070 Timian (merian, oregano)            10 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, 
peppermynte, hellig basilikum, søt 
basilikum, sitronbasilikum, spiselige 
blomster (ringblomst og andre), 
skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

           10 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)            10 

0256100 Estragon (isop)            10 

0256990 Andre            10 

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*)    0,05(*)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolm-
bønner/brytbønner, prydbønner (runner 
beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, 
soyabønner) 

   0,05(*)    0,3    0,5 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, 
flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 
vignabønner) 

   0,05(*)    0,2    0,3 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)    0,05(*)    0,3    0,5 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 
kikerter) 

   0,1    0,2    0,3 

0260050 Linser    0,05(*)    0,05(*)    0,3 

0260990 Andre    0,05(*)    0,05(*)    0,3 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*)   0,05(*)    1   0,05(*)  

0270010 Asparges  5 0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,2 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,2 

0270030 Hageselleri  0,05(*) 0,01(*)  2(*)  20     5 

0270040 Fennikel  0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*)     5 

0270050 Artisjokk (bananblomst)  0,05(*) 0,01(*)  50  0,01(*)     0,2 

0270060 Purre  0,05(*) 1,5  30  0,01(*)     0,5 

0270070 Rabarbra  0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,2 

0270080 Bambusskudd  0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,2 

0270090 Palmehjerter  0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,2 

0270990 Andre  0,05(*) 0,01(*)  2(*)  0,01(*)     0,2 

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 
shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 
steinsopp) 

            

0280990 Andre             

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 2(*)  0,01(*) 0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 2(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), 
flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 
bondebønner, vignabønner) 

       0,15     

0300020 Linser        0,05(*)     

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)        0,15     

0300040 Søtlupiner        0,05(*)     

0300990 Andre        0,05(*)     

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)  2(*) 0,01(*) 0,01(*)    0,05(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø         0,05(*)    

0401010 Linfrø    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401020 Jordnøtter    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401030 Valmuefrø    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401040 Sesamfrø    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401050 Solsikkefrø    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401060 Rapsfrø (rybs)    0,2    0,6  0,03   

0401070 Soyabønner    0,4    0,05(*)  0,01(*)   

0401080 Sennepsfrø    0,2    0,05(*)  0,03   

0401090 Bomullsfrø    0,2    0,05(*)  0,01(*)   



   

 

N
r. 4

9
/2

7
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
1

.7
.2

0
2
2
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i 
gresskarfamilien) 

   0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401110 Saflortistel    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium 
plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 
arvensis)) 

   0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401130 Oljedodre    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401140 Hampefrø    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401150 Ricinus    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0401990 Andre    0,2    0,05(*)  0,01(*)   

0402000 ii) Oljeholdige frukter    0,05(*)    0,05(*)  0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje         3    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)         0,05(*)    

0402030 Oljepalmefrukt         0,05(*)    

0402040 Kapok         0,05(*)    

0402990 Andre         0,05(*)    

0500000 5. KORN   0,01(*) 0,5 2(*)  0,01(*) 0,05(*)   0,05(*) 1 

0500010 Bygg 0,1 7    0,01(*)   0,05(*) 0,2   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02(*) 0,3    0,01(*)   0,05(*) 0,01(*)   

0500030 Mais 0,02(*) 0,5    0,01(*)   0,05(*) 0,2   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 
perlehirse) 

0,02(*) 0,3    0,01(*)   0,05(*) 0,01(*)   

0500050 Havre 0,1 0,5    0,01(*)   0,05(*) 0,2   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,02(*) 0,3    5   0,05(*) 0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0500070 Rug 0,05 0,5    0,01(*)   0,05(*) 0,01(*)   

0500080 Sorghum/durra 0,02(*) 4    0,01(*)   0,2 0,2   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,05 2    0,01(*)   0,05(*) 0,2   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,02(*) 0,3    0,01(*)   0,05(*) 0,2   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*)  0,02(*)   0,01(*) 0,02(*)  0,1(*) 0,01(*)   

0610000 i) Te  0,05(*)  0,05(*) 5(*)   0,1   15 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner  0,05(*)  0,15 5(*)   0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)    0,05(*) 500   0,05(*)   0,05(*) 0,05(*) 

0631000 a) Blomster  40           

0631010 Kamilleblomster             

0631020 Hibiskus             

0631030 Roseblader             

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 
(Sambucus nigra)) 

            

0631050 Lind             

0631990 Andre             

0632000 b) Blader  40           

0632010 Jordbærblader             

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)             

0632030 Maté             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0632990 Andre             

0633000 c) Røtter  0,05(*)           

0633010 Vendelrot             

0633020 Ginsengrot             

0633990 Andre             

0639000 d) Andre urteteer  0,05(*)           

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  0,05(*)  0,05(*) 2(*)   0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0650000 v) Johannesbrød  0,05(*)  0,05(*) 2(*)   0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,7 0,05(*) 1500 0,01(*) 50 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 22 

0800000 8. KRYDDER           0,05(*)  

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0810010 Anisfrø             

0810020 Svartkarve             

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)             

0810040 Korianderfrø             

0810050 Spisskummenfrø             

0810060 Dillfrø             

0810070 Fennikelfrø             

0810080 Bukkhornkløver             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0810090 Muskatnøtt             

0810990 Andre             

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0820010 Allehånde             

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)             

0820030 Karve             

0820040 Kardemomme             

0820050 Einebær             

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 
rosépepper) 

            

0820070 Vaniljestenger             

0820080 Tamarind             

0820990 Andre             

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0830010 Kanel (kassia)             

0830990 Andre             

0840000 iv) Røtter eller jordstengler             

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)  (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)   

0850010 Kryddernellik            0,02(*) 

0850020 Kapers            0,4 

0850990 Andre            0,02(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0860010 Safran             

0860990 Andre             

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 400 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0870010 Muskatblomme             

0870990 Andre             

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05 

0900010 Sukkerbete (rot)  0,05(*) 0,15 0,1 2(*)     0,01(*)   

0900020 Sukkerrør  1 0,01(*) 0,05(*) 2(*)     0,05   

0900030 Sikorirøtter  0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 75     0,01(*)   

0900990 Andre  0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 2(*)     0,01(*)   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK 
OPPRINNELSE – LANDDYR 

       0,05(*)   0,05(*)  

1010000 i) Vev 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,1    

1011000 a) Svin             

1011010 Muskelvev  0,05(*)        0,2  0,1 

1011020 Fett  0,07        0,01(*)  2 

1011030 Lever  0,7        0,01(*)  0,7 

1011040 Nyrer  0,7        5  0,5 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1011050 Spiselig slakteavfall  0,7        0,5  0,5 

1011990 Andre  0,05(*)        0,01(*)   

1012000 b) Storfe             

1012010 Muskelvev  0,5        0,2  0,3 

1012020 Fett  0,07        0,2  3 

1012030 Lever  0,7        0,01(*)  2 

1012040 Nyrer  0,7        5  1 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,7        0,5  0,5 

1012990 Andre  0,5        0,01(*)   

1013000 c) Sau             

1013010 Muskelvev  0,05(*)        0,2  0,2 

1013020 Fett  0,07        0,2  3 

1013030 Lever  0,7        0,01(*)  1,5 

1013040 Nyrer  0,7        5  0,5 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,7        0,5  0,5 

1013990 Andre  0,05(*)        0,01(*)   

1014000 d) Geit             

1014010 Muskelvev  0,05(*)        0,2  0,2 

1014020 Fett  0,07        0,2  3 

1014030 Lever  0,7        0,01(*)  1,5 

1014040 Nyrer  0,7        5  0,5 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,7        0,5  0,5 

1014990 Andre  0,05(*)        0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler             

1015010 Muskelvev  0,05(*)        0,2  0,05 

1015020 Fett  0,07        0,01(*)  2 

1015030 Lever  0,7        0,01(*)  0,5 

1015040 Nyrer  0,7        5  0,5 

1015050 Spiselig slakteavfall  0,7        0,5  0,5 

1015990 Andre  0,05(*)        0,01(*)   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 
perlehøns – struts, due 

            

1016010 Muskelvev  0,02        0,2  0,2 

1016020 Fett  0,04        0,01(*)  1 

1016030 Lever  0,07        0,01(*)  0,2 

1016040 Nyrer  0,07        0,01(*)  0,2 

1016050 Spiselig slakteavfall  0,07        0,01(*)  0,2 

1016990 Andre  0,05(*)        0,01(*)   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, 

dyr av hjortefamilien) 
           0,02(*) 

1017010 Muskelvev  0,05(*)        0,2   

1017020 Fett  0,07        0,01(*)   

1017030 Lever  0,7        0,01(*)   

1017040 Nyrer  0,7        5   

1017050 Spiselig slakteavfall  0,7        0,5   

1017990 Andre  0,05(*)        0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1020000 ii) Melk 0,03(*)  0,02 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,05(*)  0,5 

1020010 Storfe  0,5           

1020020 Sau  0,2           

1020030 Geit  0,2           

1020040 Hest  0,2           

1020990 Andre  0,2           

1030000 iii) Fugleegg 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,2 

1030010 Kylling             

1030020 And             

1030030 Gås             

1030040 Vaktel             

1030990 Andre             

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, 
honningtavle med honning (honning i 
vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, 

krokodiller) 
0,03(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett   
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Cyflufenamid (summen av cyflufenamid (Z-isomerer) og dets E-isomer) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Dikamba 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fluopikolid 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Flutriafol 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fosetyl-Al (summen av fosetyl og fosforsyre og deres salter, uttrykt som fosetyl) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Isoprotiolan 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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Mandipropamid 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Metaldehyd 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fosmet (fosmet og fosmetokson uttrykt som fosmet) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fosmet – kode 1000000 unntatt 1040000: Fosmet 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Pikloram 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Spinosad: summen av spinosyn A og spinosyn D, uttrykt som spinosad (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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b)  I del A tilføyes følgende kolonne for saflufenacil: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,03(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 
hybrider) 

 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. 
sarcodactylis)) 

 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus 
reticulata x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  
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0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk 
jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus 
x Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær 
fra trær) 

 

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 
aurantifolia x Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 
surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 
amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mangoer  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre 
mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  
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0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER; FRISKE ELLER FRYSTE 0,03(*) 

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 
jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)  
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0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium 
barbarum og L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 
(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 
cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål  

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  
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0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, 
sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, 
reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 
knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, 
bitterblad/bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, 
agretti (Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia 
pennata)) 

 

0254000 d) Brønnkarse 
(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

 

0255000 e) Salatsikori  
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0256000 f) Urter  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk 
kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang 
koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 
sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, 
villbetelblader, karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 
snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 
vignabønner) 

 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  
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0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 
bondebønner, vignabønner) 

0,5 

0300020 Linser 0,03(*) 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,1 

0300040 Søtlupiner 0,03(*) 

0300990 Andre 0,03(*) 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,03(*) 

0401020 Jordnøtter 0,03(*) 

0401030 Valmuefrø 0,03(*) 

0401040 Sesamfrø 0,03(*) 

0401050 Solsikkefrø 1 

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,6 

0401070 Soyabønner 0,1 

0401080 Sennepsfrø 0,03(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,3 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,03(*) 

0401110 Saflortistel 0,03(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 0,03(*) 

0401130 Oljedodre 0,03(*) 

0401140 Hampefrø 0,03(*) 

0401150 Ricinus 0,03(*) 

0401990 Andre 0,03(*) 
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0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,03(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,03(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,03(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Roseblader  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  
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0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,03(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,03(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,03(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  
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0830000 iii) Bark 0,03(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,03(*) 

0840020 Ingefær 0,03(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,03(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,03(*) 

0850000 v) Knopper 0,03(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,03(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,03(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,03(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010 Muskelvev 0,01(*) 

1011020 Fett 0,01(*) 

1011030 Lever 0,3 
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1011040 Nyrer 0,3 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1011990 Andre 0,01(*) 

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskelvev 0,01(*) 

1012020 Fett 0,01(*) 

1012030 Lever 0,6 

1012040 Nyrer 0,3 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c) Sau  

1013010 Muskelvev 0,01(*) 

1013020 Fett 0,01(*) 

1013030 Lever 0,6 

1013040 Nyrer 0,3 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1013990 Andre 0,01(*) 

1014000 d) Geit  

1014010 Muskelvev 0,01(*) 

1014020 Fett 0,01(*) 

1014030 Lever 0,6 

1014040 Nyrer 0,3 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskelvev 0,01(*) 

1015020 Fett 0,01(*) 

1015030 Lever 0,3 

1015040 Nyrer 0,3 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1015990 Andre 0,01(*) 
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1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,01(*) 

1016010 Muskelvev  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskelvev 0,01(*) 

1017020 Fett 0,01(*) 

1017030 Lever 0,3 

1017040 Nyrer 0,3 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1017990 Andre 0,01(*) 

1020000 ii) Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning i vokskaker)) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det 

til vedlegg I. 

Saflufenacil (summen av saflufenacil, M800H11 og M800H35, uttrykt som saflufenacil) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Saflufenacil – kode 1000000 unntatt 1040000: Saflufenacil 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

c)  I del B skal kolonnene for klormekvat og propyzamid lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

K
lo

rm
ek

v
at

 

P
ro

p
y

za
m

id
 (

F
) 

(R
) 

(1) (2) (3) (4) 

0130040 Mispel 0,05(*) 0,02(*) 

0130050 Japansk mispel 0,05(*) 0,02(*) 

0154050 Nyper 0,05(*) 0,02(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,05(*) 0,02(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,05(*) 0,02(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 
søtmispel og andre bær fra trær) 

0,05(*) 0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,05(*) 0,02(*) 

0161060 Daddelplommer 0,05(*) 0,02(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 
rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 
uniflora)) 

0,05(*) 0,02(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 
sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

0,05(*) 0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 
diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

0,05(*) 0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,05(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 0,02(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 0,02(*) 

0251050 Vårkarse 0,05(*) 1 

0251070 Sareptasennep 0,05(*) 0,02(*) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0,05(*) 1 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

chaom (Acacia pennata)) 
0,05(*) 0,02(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 0,05(*) 1 

0256060 Rosmarin 0,05(*) 1 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,05(*) 1 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, 
søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og 
andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0,05(*) 1 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 0,05(*) 1 

0256100 Estragon (isop) 0,05(*) 1 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,02(*) 

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*)  

0401110 Saflortistel 0,1(*) 0,05(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 
(Buglossoides arvensis)) 

0,1(*) 0,05(*) 

0401130 Oljedodre 0,1(*) 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,1(*) 0,05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,1(*) 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,1(*) 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,1(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,1(*)  

0631000 a) Blomster 0,1(*) 0,4 

0631010 Kamilleblomster 0,1(*) 0,4 

0631020 Hibiskus 0,1(*) 0,4 

0631030 Roseblader 0,1(*) 0,4 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,1(*) 0,4 

0631050 Lind 0,1(*) 0,4 

0631990 Andre 0,1(*) 0,4 

0632000 b) Blader 0,1(*) 0,4 

0632010 Jordbærblader 0,1(*) 0,4 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 0,1(*) 0,4 

0632030 Maté 0,1(*) 0,4 

0632990 Andre 0,1(*) 0,4 

0633000 c)  Røtter 0,1(*) 0,05(*) 

0633010 Vendelrot 0,1(*) 0,05(*) 

0633020 Ginsengrot 0,1(*) 0,05(*) 

0633990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0639000 d) Andre urteteer 0,1(*) 0,05(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,1(*) 0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 0,05(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,1(*) 0,05(*) 

0810040 Korianderfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810060 Dillfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,1(*) 0,05(*) 

0810080 Bukkhornkløver 0,1(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 0,05(*) 

0810990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde 0,1(*) 0,05(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0,1(*) 0,05(*) 

0820030 Karve 0,1(*) 0,05(*) 

0820040 Kardemomme 0,1(*) 0,05(*) 

0820050 Einebær 0,1(*) 0,05(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0,1(*) 0,05(*) 

0820070 Vaniljestenger 0,1(*) 0,05(*) 

0820080 Tamarind 0,1(*) 0,05(*) 

0820990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,1(*) 0,05(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,05(*) 

0850020 Kapers 0,1(*) 0,05(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 0,05(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,05(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 
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0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*)  

0900010 Sukkerbete (rot) 0,05(*) 0,3 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 0,02(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskelvev 0,08 0,02(*) 

1015020 Fett 0,05(*) 0,05(*) 

1015030 Lever 0,12 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,4 0,05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,02(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)   

1017010 Muskelvev 0,08 0,02(*) 

1017020 Fett 0,05(*) 0,05(*) 

1017030 Lever 0,12 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,4 0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,02(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

1030020 And 0,05(*) 0,02(*) 

1030030 Gås 0,05(*) 0,02(*) 

1030040 Vaktel 0,05(*) 0,02(*) 

1030990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning 
i vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*) 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,05(*) 0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett 
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Klormekvat 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Propyzamid (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Propyzamid — kode 1000000: Summen av propyzamid og alle metabolitter som inneholder 3,5-diklorbenzosyrefraksjonen, uttrykt som 

propyzamid 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 579/2014 

av 28. mai 2014 

om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 

med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 852/2004 er det fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak må oppfylle de allmenne 

hygienekravene for transport av næringsmidler fastsatt i kapittel IV i vedlegg II til nevnte forordning. I henhold til nr. 4 i 

nevnte kapittel skal bulktransport av næringsmidler i flytende form eller i form av granulat eller pulver foregå i 

beholdere og/eller containere/tanker som er forbeholdt transport av næringsmidler. Dette kravet er imidlertid ikke 

praktisk og påfører driftsansvarlige for næringsmiddelforetak en urimelig stor byrde dersom kravet også skal gjelde 

transport i sjøgående fartøy av flytende oljer og fettstoffer beregnet på, eller som sannsynligvis vil bli brukt til, konsum. 

Antall sjøgående fartøy forbeholdt transport av næringsmidler er heller ikke tilstrekkelig til å kunne opprettholde en 

avbrutt handel med slike oljer og fettstoffer. 

2)  Ved kommisjonsdirektiv 96/3/EF(2) tillates sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer i bulk i tanker som tidligere er 

blitt brukt til transport av stoffene som er oppført i vedlegget til nevnte direktiv, forutsatt at visse vilkår som sikrer vern 

av menneskers helse og de berørt næringsmidlenes sikkerhet og sunnhet, er oppfylt. 

3)  På bakgrunn av drøftelsene i Codex Alimentarius som førte til vedtakelse av de kriterier som skal anvendes for å 

bestemme om tidligere laster i forbindelse med sjøtransport av flytende matoljer og matfett i bulk, er akseptable(3), og 

på Kommisjonens anmodning, vurderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) kriteriene for 

akseptable tidligere laster for matfett og matoljer, og vedtok en vitenskapelig uttalelse om gjennomgåelsen av kriteriene 

for akseptable tidligere laster for matfett og matoljer(4). 

4)  På Kommisjonens anmodning foretok EFSA også en vurdering av listen over stoffer der det ble tatt hensyn til disse 

kriteriene. EFSA har vedtatt flere vitenskapelige uttalelser om vurderingen av stoffene med tanke på om de er akseptab-

le som tidligere laster for matfett og matoljer(5)(6)(7)(8). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 29.5.2014, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 258/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 7. 

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

(2) Kommisjonsdirektiv 96/3/EF av 26. januar 1996 om unntak fra visse bestemmelser i rådsdirektiv 93/43/EØF om næringsmiddelhygiene 

med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer i bulk (EFT L 21 av 27.1.1996, s. 42). 

(3) Det felles FAO/WHO-programmet om næringsmiddelstandarder, Codex Alimentarius-kommisjonen, 34. møte, International Conference 

Centre, Genève, Sveits, 4.–9. juli 2011, REP11/CAC, nr. 45–46. 

(4) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om 

gjennomgåelsen av kriteriene for akseptable tidligere laster for matfett og matoljer. EFSA Journal (2009) 1110, 1-21. 

(5) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): «Scientific Opinion on the evaluation of substances 

as acceptable previous cargoes for edible fats and oils». EFSA Journal 2009; 7(11):1391. 

(6) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): «Scientific Opinion on the evaluation of the 

substances currently on the list in the Annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part 

I of III». EFSA Journal 2011; 9(12):2482. 

(7) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): «Scientific Opinion on the evaluation of the 

substances currently on the list in the Annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part 

II of III». EFSA Journal 2012; 10(5):2703. 

(8) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): «Scientific Opinion on the evaluation of the 

substances currently on the list in the Annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part 

III of III». EFSA Journal 2012; 10(12):2984. 
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5)  Av hensyn til klarheten i Unionens regelverk og for å ta hensyn til resultatene av EFSAs vitenskapelige uttalelser bør 

direktiv 96/3/EF oppheves og erstattes av 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 

Unntak 

Som unntak fra kapittel IV nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 kan flyende oljer og fettstoffer som er beregnet på, 

eller som sannsynligvis vil bli brukt til, konsum («oljer og fettstoffer»), transporteres i sjøgående fartøyer som ikke er 

forbeholdt transport av næringsmidler, forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 2 og 3 i denne forordning er oppfylt. 

Artikkel 2 

Vilkår for unntak 

1.  Det gods som transporteres før oljer og fettstoffer i samme utstyr i et sjøgående fartøy (heretter kalt «tidligere last»), skal 

bestå av et stoff eller en blanding av de stoffer som er oppført i vedlegget til denne forordning. 

2.  Bulktransport i sjøgående fartøy av flytende oljer eller fettstoffer som skal bearbeides, skal være tillatt i tanker som ikke 

utelukkende er forbeholdt transport av næringsmidler, på følgende vilkår: 

a)  dersom oljene eller fettstoffene transporteres i en tank av rustfritt stål eller en tank som innvendig er belagt med epoksy-

materiale eller et teknisk likeverdig materiale, skal den siste lasten ha vært: 

i)  et næringsmiddel eller 

ii)  en last på listen over akseptable tidligere laster fastsatt i vedlegget, 

eller 

b)  dersom oljene eller fettstoffene transporteres i en tank produsert av andre materialer enn de som er nevnt i bokstav a), skal 

de tre siste lastene som ble transportert i tanken ha vært: 

i)  næringsmidler eller 

ii)  en last på listen over akseptable tidligere laster fastsatt i vedlegget. 

3.  Bulktransport i sjøgående fartøy av oljer eller fettstoffer som ikke skal bearbeides ytterligere, skal være tillatt i tanker som 

ikke utelukkende er forbeholdt transport av næringsmidler, på følgende vilkår: 

a)  tanken skal: 

i)  være produsert av rustfritt stål eller 

ii)  ha et innvendig belegg av epoksymateriale eller et teknisk likeverdig materiale 

og 

b)  de tre siste lastene som ble transportert i tanken, skal ha vært næringsmidler.  
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Artikkel 3 

Registrering 

1.  Kapteinen på det sjøgående fartøyet som transporterer oljer og fettstoffer i bulk i tanker, skal inneha nøyaktig dokumenta-

sjon om de tre tidligere lastene i de berørte tankene og om effektiviteten av rengjøringsprosessen som er brukt mellom disse 

lastene. 

2.  Dersom lasten omlastes til et annet fartøy, skal kapteinen på det mottakende sjøgående fartøyet, utover den dokumenta-

sjon som kreves i nr.1, inneha nøyaktig dokumentasjon som viser at den tidligere bulktransporten av oljer og fettstoffer skjedde 

i henhold til vilkårene fastsatt i artikkel 2, og om effektiviteten av rengjøringsprosessen som er brukt mellom disse lastene på 

det andre fartøyet. 

3.  På anmodning skal kapteinen på det sjøgående fartøyet framlegge dokumentasjonen nevnt i nr. 1 og 2 for vedkommende 

myndighet. 

Artikkel 4 

Oppheving 

Direktiv 96/3/EF oppheves. 

Artikkel 5 

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. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

LISTE OVER AKSEPTABLE TIDLIGERE LASTER 

Stoff (synonymer) CAS-nr. 

Eddiksyre (etansyre, vineddik, metankarboksylsyre) 64-19-7 

Eddiksyreanhydrid (etansyreanhydrid) 108-24-7 

Aceton (dimetylketon, 2-propanon) 67-64-1 

Sure oljer og destillater av fettsyrer – fra vegetabilske oljer og fettstoffer og/eller 
blandinger av disse samt animalske og marine oljer og fettstoffer 

— 

Ammoniumhydroksid (ammoniumhydrat, ammoniakkløsning, ammoniakkvann) 1336-21-6 

Ammoniumpolyfosfat 68333-79-9 og 10124-31-9 

Animalske, marine, vegetabilske og hydrogenerte oljer og fettstoffer i samsvar med 
IMOs MEPC.2/Circ. 

— 

Benzylalkohol (bare legemiddel- og reagenskvalitet) 100-51-6 

N-butylacetat 123-86-4 

Sec-butylacetat 105-46-4 

Tert-butylacetat 540-88-5 

Ammoniumnitratløsning 
Kalsiumnitratløsning (CN-9) og dets dobbeltsalt NH4NO3.5Ca(NO3)2.10H2O, kalt 
«salpetersyre, ammoniumkalsiumsalt» 

6484-52-2 

35054-52-5 

Kalsiumkloridløsning 10043-52-4 

Sykloheksan (heksametylen, heksanaften, heksahydrobenzen) 110-82-7 

Epoksydert soyaolje (med minst 7 % og høyst 8 % oksiraninnhold) 8013-07-8 

Etanol 64-17-5 

Etylacetat (eddiksyreeter, eddiksyreester, eddiknafta) 141-78-6 

2-etylheksanol (2-etylheksylalkohol) 104-76-7 

Fettsyrer  

Arachinsyre (eikosansyre) 506-30-9 

Behensyre (dokosansyre) 112-85-6 

Butansyre (n-butansyre, smørsyre) 107-92-6 

N-dekansyre (dekansyre) 334-48-5 

Heksansyre (kapronsyre) 142-62-1 

Kaprylsyre (n-oktansyre) 124-07-2 

Erukasyre (cis-13-dokosensyre) 112-86-7 

Heptansyre (n-heptansyre) 111-14-8 

Laurinsyre (n-dodekansyre) 143-07-7 

Lauroleinsyre (dodekansyre) 4998-71-4 
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Stoff (synonymer) CAS-nr. 

Linoleat (9,12-oktadekadiensyre) 60-33-3 

Linoleat (9,12,15-oktadekatriensyre) 463-40-1 

Myristinsyre (n-tetradekansyre) 544-63-8 

Myristoleinsyre (n-tetradekensyre) 544-64-9 

Oleinsyre (n-oktadekensyre) 112-80-1 

Palmitinsyre (n-heksadekansyre) 57-10-3 

Palmitoleinsyre (cis-9-heksadekensyre) 373-49-9 

Pelargonsyre (n-nonansyre) 112-05-0 

Ricinolsyre (cis-12-hydroksy-oktadek-9-ensyre, ricinusoljesyre) 141-22-0 

Stearinsyre (n-oktadekansyre) 57-11-4 

Valeriansyre (n-pentansyre) 109-52-4 

Fettsyreestere – enhver ester dannet ved kombinasjon av en hvilken som helst av de 
oppførte fettsyrer og en hvilken som helst av de oppførte fettalkoholer samt metanol og 
etanol. Eksempler på slike er: 

 

Butylmyristat 110-36-1 

Cetylstearat 110-63-2 

Oleylpalmitat 2906-55-0 

Metyllaurat (metyldodekanat) 111-82-0 

Metyloleat (metyloktadekenat) 112-62-9 

Metylpalmitat (metylheksadekanat) 112-39-0 

Metylstearat (metyloktadekanat) 112-61-8 

Fettalkoholer  

Butylalkohol (1-butanol) 71-36-3 

Heksan-1-ol (1-heksanol, heksylalkohol) 111-27-3 

Oktan-1-ol (1-n-oktanol, oktylalkohol) 111-87-5 

Cetylalkohol (alkohol C-16, heksadekan-1-ol, palmitylalkohol, n-primær heksade-
kylalkohol) 

36653-82-4 

Dekan-1-ol (dekylalkohol) 112-30-1 

Heptan-1-ol (heptylalkohol) 111-70-6 

Laurylalkohol (n-dodekanol, dodekylakohol) 112-53-8 

Myristylalkohol (tetradekan-1-ol, tetradekanol) 112-72-1 

Nonylalkohol (nonan-1-ol) 143-08-8 

Oleylalkohol (oktadekenol) 143-28-2 

Stearylalkohol (oktadekan-1-ol) 112-92-5 

Tridekan-1-ol 112-70-9 

Blandinger av fettalkoholer  

Laurylmyristylalkohol (C12–C14-blanding)  

Cetylstearylalkohol (C16–C18-blanding)  

Maursyre (metansyre, hydrogenkarboksylsyre) 64-18-6 

Fruktose 57-48-7 og 30237-26-4 

Glyserol (glyserin, 1,2,3-propantriol) 56-81-5 
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Stoff (synonymer) CAS-nr. 

Glykoler  

1,3-butandiol (1,3-butylenglykol) 107-88-0 

1,4-butandiol (1,4-butylenglykol) 110-63-4 

Heptan (kommersiell kvalitet) 142-82-5 

Heksan (teknisk kvalitet) 110-54-3 og 64742-49-0 

Hydrogenperoksid 7722-84-1 

Isobutanol (2-metyl-1-propanol) 78-83-1 

Isobutylacetat (2-metylpropylacetat) 110-19-0 

Isodekanol (isodekylalkohol) 25339-17-7 

Isononanol (isononylalkohol) 27458-94-2 

Isooktanol (isooktylalkohol) 26952-21-6 

Isopropanol (2-propanol, isopropylalkohol, IPA) 67-63-0 

Kaolinoppslemming 1332-58-7 

Limonen (dipenten) 138-86-3 

Magnesiumkloridløsning 7786-30-3 

Metanol (metylalkohol) 67-56-1 

Metyletylketon (2-butanon) 78-93-3 

Metylisobutylketon (4-metyl-2-pentanon) 108-10-1 

Metyltertiærbutyleter (MBTE) 1634-04-4 

Melasse framstilt av den konvensjonelle sukkerbearbeidingsindustrien ved bruk av 
sukkerrør, sukkerbete, sitrus eller sorghum 

— 

Parafinvoks (næringsmiddelkvalitet) 8002-74-2 og 63231-60-7 

Pentan 109-66-0 

Fosforsyre (ortofosforsyre) 7664-38-2 

Polypropylenglykol (molekylvekt over 400) 25322-69-4 

Drikkevann 7732-18-5 

Kaliumhydroksidløsning (kaustisk kali) 1310-58-3 

N-propylacetat 109-60-4 

Propylalkohol (1-propanol) 71-23-8 

Propylenglykol (1,2-propylenglykol, 1,2-propandiol, 1,2-dihydroksypropan, 
monopropylenglykol (mpg), metylglykol) 

57-55-6 

1,3-propandiol (1,3-propylenglykol, trimetylglykol) 504-63-2 

Tetrapropylen 6842-15-5 
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Stoff (synonymer) CAS-nr. 

Natrimhydroksidløsning (kaustisk soda, natriumhydroksid) 1310-73-2 

Natriumsilikatløsning (vannglass) 1344-09-8 

Sorbitolløsning (d-sorbitol) 50-70-4 

Svovelsyre 7664-93-9 

Ufraksjonerte fettsyrer fra vegetabilske, marine og animalske oljer og fettstoffer og/eller 
blandinger av disse, forutsatt at kildene er spiselige typer av fettstoffer eller oljer 

— 

Ufraksjonerte fettalkoholer fra vegetabilske, marine og animalske oljer og fettstoffer 
og/eller blandinger av disse, forutsatt at kildene er spiselige typer av fettstoffer eller oljer 

— 

Ufraksjonerte fettsyreestere fra vegetabilske, marine og animalske oljer og fettstoffer 
og/eller blandinger av disse, forutsatt at kildene er spiselige typer av fettstoffer eller oljer 

— 

Urea og ammoniumnitrat (UAN) — 

Hvite mineraloljer 8042-47-5 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 519/2014 

av 16. mai 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til metoder for prøvetaking av store 

partier, krydder og kosttilskudd, ytelseskriterier for T-2-toksin, HT-2-toksin og citrinin samt 

screeninganalysemetoder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) er det fastsatt grenseverdier for visse mykotoksiner i visse næ-

ringsmidler. 

2)  Prøvetaking spiller en svært viktig rolle når det gjelder å bestemme det nøyaktige innholdet av mykotoksiner, som 

vanligvis er heterogent fordelt i et parti. Det er derfor nødvendig å fastsette kriterier som prøvetakingsmetodene må 

oppfylle. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006(3) er det fastsatt kriterier for prøvetaking for å kontrollere innholdet av 

mykotoksiner. 

4)  Reglene for prøvetaking av krydder må endres for å ta hensyn til forskjellen i partikkelstørrelse som fører til en 

heterogen fordeling av mykotoksinforurensning i krydder. Videre bør det fastsettes regler for prøvetaking av store 

partier for å sikre ensartet anvendelse i hele Unionen. Det bør også klargjøres hvilken prøvetakingsmetode som skal 

brukes ved prøvetaking av eplejuice. 

5)  Ytelseskriteriene for T-2- og HT-2-toksin må ajourføres for å ta hensyn til den vitenskapelige og teknologiske 

utviklingen. Det må det fastsettes ytelseskriterier for citrinin i betraktning av den øvre grenseverdien som er fastsatt for 

citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). 

6)  Ved analyse av mykotoksiner brukes det i stadig større grad screeningmetoder. Det bør fastsettes kriterier som screen-

ingmetodene må oppfylle for å kunne brukes i reguleringsøyemed. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 401/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I del B skal fotnote (1) lyde: 

«(1) Prøvetaking av slike partier skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i del L. En veiledning om prøvetaking av 

store partier finnes i et dokument som er tilgjengelig på følgende nettsted: http://ec.europa.eu/food/food/ 

|chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 17.5.2014, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 259/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 8. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av 

innholdet av mykotoksiner i næringsmidler (EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12). 

2022/EØS/49/11 
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 Reglene for prøvetaking fastsatt i standarden EN ISO 24333:2009 eller i GAFTAs regler for prøvetaking 

(«GAFTA 124») som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak anvender for å sikre at bestemmelsene i lovgiv-

ningen overholdes, tilsvarer reglene for prøvetaking i del L. 

 Ved prøvetaking av partier med tanke på Fusarium-toksiner tilsvarer reglene for prøvetaking i henhold til EN 

ISO 24333:2009 eller GAFTAs regler for prøvetaking («GAFTA 124») som driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak anvender for å sikre at bestemmelsene i lovgivningen overholdes, reglene for prøvetaking i del B.» 

b)  I del B.2 skal tabell 1 lyde: 

«Tabell 1 

Underoppdeling av partier i delpartier etter produkt og partiets vekt 

Vare Partiets vekt (tonn) 
Delpartienes vekt eller 

antall 
Antall enkeltprøver Samleprøvens vekt (kg) 

Korn og kornprodukter > 300 og < 1 500 3 delpartier 100 10 

≥ 50 og ≤ 300 100 tonn 100 10 

< 50 — 3–100(*) 1–10 

(*) Avhengig av partiets vekt – se tabell 2.» 

c)  I del B.3 tilføyes følgende punktum på slutten av første strekpunkt: 

 «For partier > 500 tonn er antall enkeltprøver i del L.2 i vedlegg I.» 

d)  I del D.2 tilføyes følgende punktum etter første punktum: 

 «Denne prøvetakingsmetoden skal også anvendes ved offentlig kontroll av grenseverdiene fastsatt for okratoksin A, 

aflatoksin B1 og samlet aflatoksininnhold i krydder med en relativt stor partikkelstørrelse (en partikkelstørrelse som den 

hos jordnøtter eller større, f.eks. muskatnøtt).» 

e)  I del E skal første punktum lyde: 

 «Denne prøvetakingsmetoden skal anvendes ved offentlig kontroll av de øvre grenseverdiene som er fastsatt for 

okratoksin A, aflatoksin B1 og samlet aflatoksininnhold i krydder, bortsett fra krydder med en relativt stor partikkel-

størrelse (heterogen fordeling av mykotoksinforurensning).» 

f)  I del I skal overskriften og første punktum lyde: 

«I. PRØVETAKINGSMETODE FOR EPLEPRODUKTER I FAST FORM 

 Denne prøvetakingsmetoden skal anvendes ved offentlig kontroll av de øvre grenseverdiene som er fastsatt for 

patulin i epleprodukter i fast form, herunder epleprodukter i fast form for spedbarn og småbarn.» 

g)  I del I.1 andre ledd utgår følgende punktum: 

 «For flytende produkter skal partiet blandes så grundig som mulig, enten manuelt eller mekanisk, rett før prøvetaking.  

I så fall kan det antas at patulin er ensartet fordelt i et gitt parti. Det er derfor tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver fra et 

parti som skal utgjøre samleprøven.» 

h)  Ny del L og M som angitt i vedlegg I til denne forordningen tilføyes. 

2)  Nr. 4.2 «Generelle krav», 4.3 «Særlige krav» og 4.4 «Vurdering av måleusikkerhet, gjenfinningsberegning og resultat-

rapportering» i vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen.  
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 16. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

«L. PRØVETAKINGSMETODE FOR SVÆRT STORE PARTIER ELLER PARTIER SOM LAGRES ELLER TRANSPORTERES 

PÅ EN MÅTE SOM GJØR DET UMULIG Å TA PRØVER AV HELE PARTIET 

L.1. Allmenne prinsipper 

Dersom transport eller lagring av et parti gjør det umulig å ta enkeltprøver av hele partiet, bør det tas prøver av slike 

partier når partiet er i flyt (dynamisk prøvetaking). 

Når det gjelder store lagre som er beregnet på lagring av næringsmidler, bør driftsansvarlige oppfordres til å 

installere utstyr på lagrene som gjør det mulig å foreta (automatisk) prøvetaking i hele det lagrede partiet. 

Ved anvendelse av prøvetakingsmetodene som er omhandlet i denne del L, underrettes den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket eller dennes representant om prøvetakingsmetoden. Dersom den driftsansvarlige for næ-

ringsmiddelforetaket eller dennes representant er i tvil om prøvetakingsprosedyren, skal den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket eller dennes representant gi vedkommende myndighet mulighet til å ta prøver av hele partiet 

for sin regning. 

Prøvetaking av en del av partiet er tillatt, under forutsetning av at den delen som tas ut for prøvetaking, utgjør minst 

10 % av partiet det skal tas prøver av. Dersom det er tatt prøve av en del av et parti næringsmidler i samme klasse 

eller med samme betegnelse, og det fastslås at den ikke oppfyller Unionens krav, skal det antas at det samme gjelder 

for hele partiet, med mindre en ytterligere inngående vurdering viser at det ikke er belegg for at resten av partiet 

ikke oppfyller kravene. 

De relevante bestemmelsene om for eksempel enkeltprøvens vekt fastsatt i andre deler av dette vedlegget anvendes 

ved prøvetaking av svært store partier eller partier som lagres eller transporteres på en måte som gjør det umulig å ta 

prøver av hele partiet. 

L.2. Antall enkeltprøver som skal tas dersom partiene er svært store 

Dersom de delene av et parti som tas ut for prøvetaking, er store (> 500 tonn), er antall enkeltprøver som skal tas = 

100 enkeltprøver + √tonn. Dersom partiet veier mindre enn 1 500 tonn og kan inndeles i delpartier i samsvar med 

tabell 1 i del B, og under forutsetning av at delpartiene kan atskilles fysisk, skal det imidlertid tas det antall 

enkeltprøver som er angitt i del B. 

L.3. Store partier som transporteres med skip 

L.3.1. Dynamisk prøvetaking av store partier som transporteres med skip 

Prøvetaking av store partier i skip skal fortrinnsvis foretas mens produktet er i flyt (dynamisk prøvetaking). 

Prøvetakingen skal foretas per lasterom (enhet som kan atskilles fysisk). Lasterommene tømmes imidlertid delvis ett 

etter ett, slik at den opprinnelige fysiske atskillelsen ikke lenger eksisterer etter overføringen til lagringsstedene. 

Prøvetaking kan derfor foretas enten på grunnlag av den opprinnelige fysiske atskillelsen eller atskillelsen etter 

overføringen til lagringsstedene. 

Det kan ta flere dager å losse et skip. Vanligvis skal prøvetaking foretas med jevne mellomrom så lenge lossingen 

pågår. Det er imidlertid ikke alltid mulig eller hensiktsmessig at en offisiell inspektør er til stede for å ta prøver 

under hele lossingen. Det er derfor tillatt å ta prøver av en del av partiet (del som tas ut for prøvetaking). Antall 

enkeltprøver fastsettes ut fra størrelsen på den delen som tas ut for prøvetaking. 

Selv om den offisielle prøven tas automatisk, skal en inspektør være til stede. Dersom den automatiske prøvetakin-

gen foretas med forhåndsinnstilte parametrer som ikke kan endres under prøvetakingen, og enkeltprøvene samles i 

en forseglet beholder som hindrer mulig svindel, kreves det at inspektøren er til stede bare når prøvetakingen starter, 

hver gang prøvebeholderen skal skiftes ut og når prøvetakingen avsluttes. 

L.3.2. Statisk prøvetaking av partier som transporteres med skip 

Dersom prøvetakingen foretas på en statisk måte, må det benyttes samme framgangsmåte som den som gjelder for 

lagringssteder (siloer) som er tilgjengelige ovenfra (se L.5.1). 

Prøvene skal tas (ovenfra) fra den tilgjengelige delen av partiet/lasterommet. Antall enkeltprøver fastsettes ut fra 

størrelsen på den delen som tas ut for prøvetaking.  
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L.4. Prøvetaking av store partier som oppbevares i lagre 

Prøvene skal tas fra den tilgjengelige delen av partiet. Antall enkeltprøver fastsettes ut fra størrelsen på den delen 

som tas ut for prøvetaking. 

L.5. Prøvetaking fra lagre (siloer) 

L.5.1. Prøvetaking fra siloer som er (lett) tilgjengelige ovenfra 

Prøvene skal tas fra den tilgjengelige delen av partiet. Antall enkeltprøver fastsettes ut fra størrelsen på den delen 

som tas ut for prøvetaking. 

L.5.2. Prøvetaking fra siloer som ikke er tilgjengelige ovenfra (lukkede siloer) 

L.5.2.1. S iloer  som ikke er  t i lgjengelige  ovenfra  ( lukkede si loer) ,  med  en  ind ividuell  s tø rrelse  på  > 

100 tonn 

Det kan ikke tas prøver på en statisk måte av næringsmidler som lagres i slike siloer. Dersom det skal tas prøver av 

næringsmidler i en slik silo og det ikke er mulig å flytte partiet, skal det derfor inngås avtale med den 

driftsansvarlige om at han/hun skal underrette inspektøren om når siloen vil bli tømt, helt eller delvis, slik at det kan 

tas prøver mens næringsmidlene er i flyt. 

L.5.2.2. S iloer  som ikke er  t i lgjengelige  ovenfra  ( lukkede si loer) ,  med  e n  ind ividuell  s tø rrelse  på  < 

100 tonn 

I motsetning til bestemmelsen i del L.1 (den delen som tas ut for prøvetaking, utgjør minst 10 %) innebærer 

prøvetakingsmetoden overføring til en beholder med en størrelse på 50–100 kg, som prøven tas fra. Samleprøvens 

størrelse skal tilsvare hele partiet, og antall enkeltprøver skal beregnes ut fra mengden i den siloen som 

næringsmidlene overføres til en beholder fra med sikte på prøvetaking. 

L.6. Prøvetaking av uemballerte næringsmidler i store lukkede beholdere 

Prøver fra slike partier kan ofte ikke tas før de losses. Det er i enkelte tilfeller ikke mulig å losse slike beholdere på 

innførsels- eller kontrollstedet, og prøvetakingen bør derfor utføres når beholderne losses. Den driftsansvarlige skal 

underrette inspektøren om stedet og tidspunktet for lossing av beholderne. 

M. PRØVETAKINGSMETODE FOR KOSTTILSKUDD BASERT PÅ RIS GJÆRET MED RØD GJÆR (MONASCUS 

PURPUREUS) 

Denne prøvetakingsmetoden skal brukes ved den offentlige kontrollen av den øvre grenseverdien fastsatt for citrinin 

i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). 

 Prøvetakingsmetode og prøvestørrelse 

Prøvetakingsmetoden er basert på en antakelse om at kosttilskuddene basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus 

purpureus) markedsføres i forbrukerpakninger som vanligvis inneholder 30–120 kapsler per pakning. 

Partistørrelse 

Antall 

forbrukerpakninger det 

skal tas prøver av 

Prøvestørrelse 

1–50 1 Alle kapsler 

51–250 2 Alle kapsler 

251–1 000 4 Halvparten av alle kapsler i alle forbrukerpakninger det skal tas 
prøver av 

> 1 000 4 + 1 
forbrukerpakning per 

1 000 
forbrukerpakninger 

med høyst 25 
forbrukerpakninger 

≤ 10 forbrukerpakninger: halvparten av kapslene i hver forbruker-
pakning 

> 10 forbrukerpakninger: fra hver forbrukerpakning tas det et likt 
antall kapsler for å oppnå en prøve som tilsvarer innholdet i 5 for-
brukerpakninger» 
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VEDLEGG II 

«4.2. Generelle krav 

De bekreftende analysemetodene som benyttes ved kontroll av næringsmidler, skal være i samsvar med bestemmel-

sene i nr. 1 og 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 882/2004. 

4.3. SÆRLIGE krav 

4.3.1. Særlige krav til bekreftelsesmetoder 

4.3.1.1. Ytelseskri terier  

Det anbefales å bruke fullt ut validerte bekreftelsesmetoder (for eksempel metoder som er blitt validert ved 

undersøkelser foretatt ved flere laboratorier for de respektive matrisene) dersom dette er relevant, og dersom slike er 

tilgjengelige. Andre egnede validerte bekreftelsesmetoder (for eksempel metoder som er blitt validert internt for 

relevante matriser som tilhører den berørte varegruppen) kan også brukes, forutsatt at de oppfyller ytelseskriteriene 

angitt i tabellene som følger. 

Om mulig skal valideringen av de internt validerte metodene omfatte sertifisert referansemateriale. 

a)  Ytelseskriterier for aflatoksiner 

«Kriterium Konsentrasjonsområde Anbefalt verdi Høyeste tillatte verdi 

Blindprøver Alle Ubetydelig — 

    

Gjenfinning – aflatoksin 
M1 

0,01–0,05 µg/kg 60–120 %  

 > 0,05 µg/kg 70–110 %  

    

Gjenfinning – aflatoksin 
B1, B2, G1, G2 

< 1,0 µg/kg 50–120 %  

 1–10 µg/kg 70–110 %  

 > 10 µg/kg 80–110 %  

    

Reproduserbarhet (RSDR) Alle Utregnet etter Horwitz’ 
ligning(*)(**) 

2 × verdien utregnet etter 
Horwitz’ ligning(*)(**) 

Repeterbarhet RSDr kan beregnes som 0,66 ganger reproduserbarhet RSDR ved den relevante konsentra-
sjonen.» 

Merk: 

— Verdiene gjelder både for B1 og for summen av B1+B2+G1+G2 

— Dersom summen for de enkelte aflatoksinene B1+B2+G1+G2 skal oppgis, må hvert aflatoksins respons på 

analysemetoden enten være kjent eller likeverdig. 

b)  Ytelseskriterier for okratoksin A 

Nivå 

μg/kg 

Okratoksin A 

RSDr % RSDR % Gjenfinning % 

< 1 ≤ 40 ≤ 60 50–120 

≥ 1 ≤ 20 ≤ 30 70–110 
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c)  Ytelseskriterier for patulin 

Nivå 

μg/kg 

Patulin 

RSDr % RSDR % Gjenfinning % 

< 20 ≤ 30 ≤ 40 50–120 

20–50 ≤ 20 ≤ 30 70–105 

> 50 ≤ 15 ≤ 25 75–105 

d)  Ytelseskriterier for deoksynivalenol 

Nivå 

μg/kg 

Deoksynivalenol 

RSDr % RSDR % Gjenfinning % 

> 100–≤ 500 ≤ 20 ≤ 40 60–110 

> 500 ≤ 20 ≤ 40 70–120 

e)  Ytelseskriterier for zearalenon 

Nivå 

μg/kg 

Zearalenon 

RSDr % RSDR % Gjenfinning % 

≤ 50 ≤ 40 ≤ 50 60–120 

> 50 ≤ 25 ≤ 40 70–120 

f)  Ytelseskriterier for fumonisin B1 og B2 enkeltvis 

Nivå 

μg/kg 

Fumonisin B1 og B2 enkeltvis 

RSDr % RSDR % Gjenfinning % 

≤ 500 ≤ 30 ≤ 60 60–120 

> 500 ≤ 20 ≤ 30 70–110 

g)  Ytelseskriterier for T-2- og HT-2-toksin enkeltvis 

Nivå 

μg/kg 

T-2- og HT-2-toksin enkeltvis 

RSDr % RSDR % Gjenfinning % 

15–250 ≤ 30 ≤ 50 60–130 

> 250 ≤ 25 ≤ 40 60–130 

h)  Ytelseskriterier for citrinin 

Nivå 

μg/kg 

Citrinin 

RSDr % Anbefalt RSDR % Høyeste tillatte RSDR % Gjenfinning % 

Alle 0,66 × RSDR Utregnet etter Horwitz’ 
ligning(*)(**) 

2 × verdien utregnet etter 
Horwitz’ ligning(*)(**) 

70–120 
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i)  Merknader til ytelseskriteriene for mykotoksiner: 

— Påvisningsgrensene i metodene som brukes, er ikke angitt, ettersom presisjonsverdiene er angitt ved de 

relevante konsentrasjonene. 

— Presisjonsverdien er utregnet etter Horwitz' ligning, særlig den opprinnelige Horwitz' ligning (for 

konsentrasjoner 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138)(*) og Horwitz' endrede ligning (for konsentrasjoner  

C < 1,2 × 10–7)(**). 

(*) Horwitz' ligning for konsentrasjoner 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138: 

 RSDR = 2(1-0,5logC) 

 Ref.: W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980, 63, 1344) 

(**) Horwitz' endrede ligning(*) for konsentrasjoner C < 1,2 × 10–7: 

 RSDR = 22 % 

 Ref.: M. Thompson, Analyst, 2000, 125, p. 385-386) 

 der: 

— RSDR står for det relative standardavviket beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbar-

hetsforhold [(sR/) × 100]. 

— C er konsentrasjonsforholdet (dvs. 1 = 100 g / 100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). 

 Dette er en generell presisjonsligning som er funnet å være uavhengig av analytt og matrise, men som 

bare er avhengig av konsentrasjonen for de fleste rutineanalysemetoder. 

4.3.1.2. Egnethetspr insipp  

For internt validerte metoder kan det alternativt benyttes en metode for å bedømme egnethet(***) for å vurdere om 

metodene er egnet for offentlig kontroll. Metoder som er egnet for offentlig kontroll, må gi resultater med en 

standard måleusikkerhet (u) som er lavere enn høyeste standard måleusikkerhet beregnet ved hjelp av følgende 

formel: 

Uf =  √ (LOD / 2)2) + (α + 
C)2 

der: 

— Uf er høyeste standard måleusikkerhet (μg/kg). 

— LOD er metodens påvisningsgrense (μg/kg). 

— α er en konstant tallverdi som skal brukes, og avhenger av verdien av C. Verdiene som skal brukes, er angitt i 

tabellen nedenfor. 

— C er den relevante konsentrasjonen (μg/kg). 

Dersom en analysemetode gir resultater med en måleusikkerhet som er mindre enn høyeste standard usikkerhet, skal 

metoden anses som like godt egnet som en metode som oppfyller ytelseskriteriene i nr. 4.3.1.1. 

Tabell 

Tallverdier som skal brukes for α som konstant i formelen angitt i dette punkt, avhengig av den relevante 

konsentrasjonen 

C (μg/kg) α 

≤ 50 0,2 

51–500 0,18 

501–1 000 0,15 

1 001–10 000 0,12 

> 10 000 0,1 

  

(***)  Ref.: M. Thompson and R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, 10, s. 471-478.  
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4.3.2. Særlige krav til semikvantitative screeningmetoder 

4.3.2.1. Bruksområde  

Bruksområdet omfatter bioanalytiske metoder basert på immungjenkjenning eller reseptorbinding (f.eks. ELISA, 

teststrimler, utstyr basert på lateral flow, immunsensorer) og fysisk-kjemiske metoder basert på kromatografi eller 

direkte påvisning ved bruk av massespektrometri (f.eks. massespektrometri (MS) under omgivelsesforhold). Andre 

metoder (f.eks. tynnsjiktskromatografi) er ikke utelukket, forutsatt at signalene som genereres, er direkte knyttet til 

de relevante mykotoksinene og gjør det mulig å bruke prinsippet beskrevet nedenfor. 

De særlige kravene gjelder for de metodene der måleresultatet er en tallverdi, f.eks. en (relativ) respons fra en 

teststrimmelavleser, et signal fra LC-MS (væskekromatografi/massespektrometri) osv., og der normal statistikk 

anvendes. 

Kravene gjelder ikke for de metodene som ikke genererer tallverdier (som f.eks. bare viser en synlig eller en ikke-

synlig linje), som krever andre valideringsmetoder. Særlige krav til disse metodene angis i nr. 4.3.3. 

Dette dokumentet beskriver framgangsmåtene for validering av screeningmetoder ved hjelp av en validering som 

foretas ved flere laboratorier, kontroll av ytelsen til en metode validert ved flere laboratorier og validering av en 

screeningmetode ved ett laboratorium. 

4.3.2.2. Terminologi  

Screeningmålkonsentrasjon (STC): den relevante konsentrasjonen for påvisning av mykotoksinet i en prøve. Når 

målet er å teste samsvar med fastsatte grenser, tilsvarer STC gjeldende øvre grenseverdi. Til andre formål eller 

dersom ingen øvre grenseverdi er fastsatt, forhåndsdefineres STC av laboratoriet. 

Screeningmetode: en metode som brukes til utvelgelse av prøver med nivåer av mykotoksiner som overskrider 

screeningmålkonsentrasjonen (STC), med en gitt konfidensgrad. Ved mykotoksinscreening anses en konfidensgrad 

på 95 % som egnet for formålet. Resultatet av screeninganalysen er enten «negativt» eller «mistenkelig». 

Screeningmetodene skal sikre en kostnadseffektiv og høy analysekapasitet som øker muligheten til å oppdage nye 

tilfeller som innebærer høy eksponering og helsefare for forbrukerne. Metodene skal være basert på bioanalytiske 

metoder, LC-MS-metoder eller HPLC-metoder. Prøveresultater som overstiger grenseverdien, må kontrolleres ved å 

analysere den opprinnelige prøven på nytt med en bekreftelsesmetode. 

Negativ prøve: en prøve med et mykotoksininnhold på < STC med en konfidensgrad på 95 % (dvs. at det er 5 % 

mulighet for at prøven er blitt feilrapportert som negativ). 

Falskt negativ prøve: en prøve med et mykotoksininnhold på > STC, men som er blitt identifisert som negativ. 

Mistenkelig prøve (positivt resultat): en prøve som overstiger grenseverdien (se nedenfor), og som kan ha et 

mykotoksininnhold som er høyere enn STC. Mistenkelige prøver må analyseres på nytt med en bekreftelsesanalyse 

for å sikre utvetydig identifisering og mengdebestemmelse av mykotoksinet. 

Falskt mistenkelig prøve: en negativ prøve som er identifisert som mistenkelig. 

Bekreftelsesmetoder: metoder som gir fullstendige eller utfyllende opplysninger, for å sikre utvetydig identifisering 

og mengdebestemmelse av mykotoksinet. 

Grenseverdi: responsen, signalet eller konsentrasjonen som oppnås med screeningmetoden. Over denne verdien 

klassifiseres prøven som «mistenkelig». Grenseverdien bestemmes under valideringen, og det tas hensyn til 

målingens variabilitet.  
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Negativ kontrollprøve (blindmatrise): en prøve som er påvist ikke å inneholde(1) mykotoksinet det screenes for, 

f.eks. ved forhåndsbestemmelse der det brukes en tilstrekkelig følsom bekreftelsesmetode. Dersom det ikke er mulig 

å framstille blindprøver, kan materialet med lavest mulig nivå brukes, forutsatt at det kan fastslås at screening-

metoden er egnet for formålet. 

Positiv kontrollprøve: prøve som inneholder mykotoksinet ved screeningmålkonsentrasjonen, f.eks. sertifisert 

referansemateriale, materiale med kjent innhold (f.eks. analysemateriale fra egnethetsprøvinger) eller som er blitt 

tilstrekkelig karakterisert ved hjelp av en bekreftelsesmetode. Dersom ingenting av det ovenstående foreligger, kan 

det brukes en blanding av prøver med forskjellige forurensningsnivåer eller en spiket prøve som er framstilt på 

laboratoriet, forutsatt at det kan dokumenteres at forurensningsnivået er blitt kontrollert. 

4.3.2.3. Framgangsmåte  for  val idering  

Målet med valideringen er å vise at screeningmetoden er egnet for formålet. Dette gjøres ved å bestemme 

grenseverdien og andelen falskt negative og falskt mistenkelige prøver. I disse to parametrene inngår ytelsesegen-

skaper som følsomhet, selektivitet og presisjon. 

Screeningmetodene kan valideres ved flere laboratorier eller ved ett laboratorium. Dersom det allerede foreligger 

opplysninger om en validering foretatt ved flere laboratorier for en bestemt kombinasjon av myko-

toksin/matrise/STC, er det tilstrekkelig at metodens ytelse kontrolleres på et laboratorium som bruker metoden. 

4.3.2.3.1. Innledende validering ved validering som foretas ved ett laboratorium 

Mykotoksiner: 

Det skal foretas en validering for hvert enkelt mykotoksin innenfor bruksområdet. Når det gjelder bioanalytiske 

metoder som gir en kombinert respons for en bestemt mykotoksingruppe (f.eks. aflatoksin B1, B2, G1 og G2, 

fumonisin B1 og B2), må det dokumenteres at disse kan brukes, og analysens begrensninger må angis i definisjonen 

av metodens bruksområde. Uønsket kryssreaktivitet (f.eks. DON-3-glykosid, 3- eller 15-acetyl-DON for immunba-

serte metoder for DON) antas ikke å øke andelen falskt negative resultater for målmykotoksinene, men kan øke 

andelen falskt mistenkelige resultater. Denne uønskede økningen kan minskes ved å utføre en bekreftelsesanalyse 

for å sikre utvetydig identifisering og mengdebestemmelse av mykotoksinene. 

Matriser: 

Det bør foretas en innledende validering for hver enkelt vare eller, dersom det er vist at metoden kan brukes på flere 

varer, for hver varegruppe. I sistnevnte tilfelle velges en representativ og relevant vare fra den aktuelle gruppen (se 

tabell A). 

Prøveserie: 

Det minste antallet forskjellige prøver som kreves med tanke på validering, er 20 homogene negative kontrollprøver 

og 20 homogene positive kontrollprøver som inneholder mykotoksinet ved STC, og som er analysert under forhold 

med intermediær presisjon (RSDRi) spredt over fem forskjellige dager. Flere serier med 20 prøver som inneholder 

andre nivåer av mykotoksinet, kan legges til serien som inngår i valideringen, for å få kunnskap om i hvilken grad 

metoden kan skille mellom forskjellige mykotoksinkonsentrasjoner. 

Konsentrasjon: 

For hver STC som skal brukes rutinemessig, må det foretas en validering. 

4.3.2.3.2.  Innledende validering ved undersøkelser som foretas ved flere laboratorier 

Validering ved undersøkelser som foretas ved flere laboratorier, skal utføres i samsvar med en internasjonalt 

anerkjent protokoll for dette (f.eks. ISO 5725:1994 eller IUPAC International Harmonised Protocol), der det kreves 

bruk av gyldige opplysninger fra minst åtte forskjellige laboratorier. Bortsett fra dette er den eneste forskjellen fra 

valideringer som foretas ved ett laboratorium, at de ≥ 20 prøvene per vare/nivå kan fordeles jevnt blant laboratoriene 

som deltar, med minst to prøver per laboratorium.  

  

(1) Prøvene anses for ikke å inneholde analytt dersom mengden i prøven ikke overstiger 1/5 av STC. Dersom nivået kan mengdebestemmes 

med en bekreftelsesmetode, må det tas hensyn til dette nivået ved valideringsvurderingen. 
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4.3.2.4. Bestemmelse  av grenseverd i  og andelen  fa lskt  mis tenkel ige  resu l ta ter  av b l indprøver  

Den (relative) responsen fra de negative og positive kontrollprøvene brukes som grunnlag for beregning av de 

nødvendige parametrene. 

Screeningmetoder med en respons som er proporsjonal med mykotoksinkonsentrasjonen 

For screeningmetoder med en respons som er proporsjonal med mykotoksinkonsentrasjonen, gjelder følgende: 

Grenseverdi = RSTC – t-verdi0,05 * SASTC 

RSTC = gjennomsnittlig respons fra de positive kontrollprøvene (ved STC) 

t-verdi: ensidig t-verdi for en andel falskt negative resultater på 5 % (se tabell B) 

SASTC = standardavvik Screeningmetoder med en respons som er omvendt proporsjonal med mykotoksinkonsentra-
sjonen 

For screeningmetoder med en respons som er omvendt proporsjonal med mykotoksinkonsentrasjonen, bestemmes 

grenseverdien på følgende måte: 

Grenseverdi = RSTC + t-verdi0,05 * SASTC 

Ved å bruke denne særlige t-verdien for å fastsette grenseverdien fastsettes andelen falskt negative resultater som 

standard til 5 %. 

Vurdering av egnethet for formålet 

Resultatene fra de negative kontrollprøvene brukes til å anslå den tilsvarende andelen falskt mistenkelige resultater. 

T-verdien beregnes slik at den tilsvarer en situasjon der et resultat av en negativ kontrollprøve er høyere enn 

grenseverdien og dermed feilaktig klassifiseres som mistenkelig. 

t-verdi = (grenseverdi – gjennomsnittblindprøve)/SAblindprøve for screeningmetoder med en respons som er propor-
sjonal med mykotoksinkonsentrasjonen 

eller 

t-verdi = (gjennomsnittblindprøve – grenseverdi)/SAblindprøve for screeningmetoder med en respons som er omvendt 
proporsjonal med mykotoksinkonsentrasjonen 

Med utgangspunkt i den beregnede t-verdien, basert på frihetsgradene som beregnes ut fra antall eksperimenter, kan 

sannsynligheten for falskt mistenkelige prøver for en ensidig fordeling enten beregnes (f.eks. med regnearkfunk-

sjonen «TDIST») eller hentes fra en tabell over t-fordeling. 

Den tilsvarende verdien for den ensidige t-fordelingen angir andelen falskt mistenkelige resultater. 

Dette er beskrevet nærmere med et eksempel i «Analytical and Bioanalytical Chemistry DOI 10.1007/s00216 -013-

6922-1». 

4.3.2.5. Utvidelse  av metodens  bruksområde  

4.3.2.5.1.  Utvidelse av bruksområde til andre mykotoksiner: 

Når bruksområdet for en eksisterende screeningmetode utvides til andre mykotoksiner, kreves det en fullstendig 

validering for å dokumentere at metoden er egnet for formålet. 

4.3.2.5.2.  Utvidelse til andre varer: 

Dersom det er kjent eller kan antas at screeningmetoden kan brukes på andre varer, må det kontrolleres at metoden 

er gyldig for andre varer. Dersom den nye varen tilhører en varegruppe (se tabell A) som det allerede er foretatt en 

innledende validering for, er det tilstrekkelig å foreta en begrenset tilleggsvalidering. Da skal minst 10 homogene 

negative kontrollprøver og 10 homogene positive kontrollprøver (ved STC) analyseres under forhold med interme-

diær presisjon. Alle positive kontrollprøver må være over grenseverdien. Dersom dette kriteriet ikke oppfylles, må 

det foretas en fullstendig validering.  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/323 

 

4.3.2.6. Kontro l l  av metoder  som al lerede er  v al ider t ,  ved hje lp  av undersøkelser  som foretas  ved 

flere  laboratorier  

Når det gjelder screeningmetoder som allerede er blitt validert ved en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier, 

må metodens ytelse kontrolleres. Da skal minst 6 negative og 6 positive kontrollprøver (ved STC) analyseres. Alle 

positive kontrollprøver må være over grenseverdien. Dersom dette kriteriet ikke oppfylles, må laboratoriet utføre en 

omfattende årsaksanalyse for å fastslå hvorfor det ikke kan oppfylle spesifikasjonene oppnådd i undersøkelsen 

foretatt ved flere laboratorier. Først etter å ha truffet korrigerende tiltak skal laboratoriet på nytt kontrollere 

metodens ytelse på sitt laboratorium. Dersom laboratoriet ikke er i stand til å kontrollere resultatene fra undersøkel-

sen foretatt ved flere laboratorier, må det fastsette sin egen grenseverdi ved en fullstendig validering som foretas ved 

ett laboratorium. 

4.3.2.7. Kontinuer l ig  kont ro l l  /  løpende val ider ing av metode  

Etter en innledende validering skal det innhentes ytterligere valideringsopplysninger ved å ta med minst to positive 

kontrollprøver i hvert parti av prøver som undersøkes. Den ene av de positive kontrollprøvene skal være en kjent 

prøve (f.eks. en prøve som brukes under den innledende valideringen), den andre skal være en annen vare fra samme 

varegruppe (dersom bare én vare analyseres, brukes en annen prøve av den aktuelle varen isteden). Det er frivillig å 

ta med en negativ kontrollprøve. Resultatene av de to positive kontrollprøvene legges til i det eksisterende valide-

ringssettet. 

Minst én gang i året må grenseverdien fastsettes og metodens gyldighet vurderes på nytt. Det er flere formål med 

den kontinuerlige kontrollen av metoden: 

— Kvalitetskontroll av partiet av undersøkte prøver. 

— Gi opplysninger om metodens robusthet ved forholdene som gjelder på laboratoriet som bruker metoden. 

— Vise at metoden kan brukes på andre varer. 

— Gjøre det mulig å justere grenseverdiene i tilfelle gradvise avvik over tid. 

4.3.2.8. Val ider ingsrappor t  

Valideringsrapporten skal inneholde 

— opplysninger om STC, 

— opplysninger om den oppnådde grenseverdien. 

Merk: Grenseverdien må ha samme antall signifikante tall som STC. Tallverdier som brukes til beregning av 

grenseverdien, må ha minst ett signifikant tall mer enn STC. 

— Opplysninger om beregnet andel falskt mistenkelige prøver. 

— Opplysninger om hvordan andelen falskt mistenkelige prøver ble generert. 

Merk: Opplysningene om den beregnede andelen falskt mistenkelige prøver angir om metoden er egnet for 

formålet, ettersom de angir antall blindprøver (eller prøver med lavt forurensningsnivå) som skal kontrolle-

res. 

Tabell A 

Varegrupper for validering av screeningmetoder 

Varegrupper Varekategorier Representative varer i kategorien 

Høyt vanninnhold Fruktjuicer Eplejuice, druejuice 

Alkoholholdige drikker Vin, øl, sider 

Rot- og knollvekster Frisk ingefær 

Korn- eller fruktbaserte pureer Pureer beregnet på spedbarn og småbarn 
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Varegrupper Varekategorier Representative varer i kategorien 

Høyt oljeinnhold Nøtter Valnøtt, hasselnøtt, kastanje 

Oljeholdige frø og produkter 
framstilt av dette 

Rapsfrø, solsikkefrø, bomullsfrø, soya-
bønner, jordnøtter, sesamfrø osv. 

Oljeholdige frukter og produkter 
framstilt av dette 

Oljer og masser (f.eks. peanøttsmør, 
tahini) 

Høyt stivelse- og/eller protein-
innhold og lavt vann- og fett-
innhold 

Kjerner av korn og produkter 
framstilt av dette 

Hvete, rug, bygg, mais, ris, havre, full-
kornbrød, hvitt brød, kjeks, frokost-
blandinger, pasta 

Produkter til bruk ved spesielle 
ernæringsmessige behov 

Tørket pulver til tilberedning av mat til 
spedbarn og småbarn 

Høyt syreinnhold og høyt vann-
innhold(*) 

Sitrusprodukter  

«Vanskelige eller unike varer»(**)  Kakaobønner og produkter framstilt av 
dette, kopra og produkter framstilt av 
dette, 
kaffe, te, 
krydder, lakris 

Høyt sukkerinnhold, lavt vann-
innhold 

Tørkede frukter Fiken, rosiner, korinter, sultanarosiner 

Melk og melkeprodukter Melk Melk fra ku geit og bøffel 

Ost Ost fra ku og geit 

Melkeprodukter (f.eks. 
melkepulver) 

Yoghurt, fløte 

(*) Dersom det brukes en buffer for å stabilisere pH-endringene i ekstraksjonsfasen, kan denne varegruppen innlemmes i 

varegruppen «Høyt vanninnhold». 

(**) «Vanskelige og unike varer» bør bare gjennomgå en fullstendig validering dersom de analyseres ofte. Dersom de bare 

analyseres nå og da, kan valideringen reduseres til bare å omfatte kontroll av rapporteringsnivåene ved å bruke spikede 

blindekstrakter. 

Tabell B 

Ensidig t-verdi for en andel falskt negative resultater på 5 % 

Frihetsgrad Antall replikater t-verdi (5 %) 

10 11 1 812 

11 12 1 796 

12 13 1 782 

13 14 1 771 

14 15 1 761 

15 16 1 753 

16 17 1 746 

17 18 1,74 

18 19 1 734 
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Frihetsgrad Antall replikater t-verdi (5 %) 

19 20 1 729 

20 21 1 725 

21 22 1 721 

22 23 1 717 

23 24 1 714 

24 25 1 711 

25 26 1 708 

26 27 1 706 

27 28 1 703 

28 29 1 701 

29 30 1 699 

30 31 1 697 

40 41 1 684 

60 61 1 671 

120 121 1 658 

∞ ∞ 1 645 

4.3.3. Krav til kvalitative screeningmetoder (metoder som ikke genererer tallverdier) 

Forskjellige standardiseringsorganer (f.eks. AOAC, ISO) er i ferd med å utarbeide retningslinjer for validering av 

binære prøvingsmetoder. AOAC har nylig utarbeidet et utkast til retningslinjer for dette. Dette dokumentet kan 

anses som den nåværende tekniske status på dette området. Metoder som genererer binære resultater (f.eks. visuell 

kontroll av teststrimler), bør derfor valideres i henhold til disse retningslinjene. 

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf 

4.4. Vurdering av måleusikkerhet, gjenfinningsberegning og resultatrapportering(1) 

4.4.1. Bekreftelsesmetoder 

Analyseresultatet må rapporteres som følger: 

a)  Korrigert for gjenfinning, med angivelse av gjenfinningsgrad. Korreksjon for gjenfinning er ikke nødvendig når 

gjenfinningsgraden er på mellom 90 og 110 %. 

b)  Som x +/- U, der x er analyseresultatet og U den utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor på 2 

som gir en konfidensgrad på ca. 95 %. 

For næringsmidler av animalsk opprinnelse kan det også tas hensyn til måleusikkerheten ved å fastsette 

beslutningsgrensen (CCα) i samsvar med kommisjonsvedtak 2002/657/EF(2) (nr. 3.1.2.5. i vedlegg I – for stoffer 

som det er fastsatt en tillatt grense for). 

Dersom analyseresultatet er vesentlig lavere (> 50 %) enn grenseverdien eller mye høyere enn grenseverdien (dvs. 

mer enn 5 ganger høyere enn grenseverdien), og forutsatt at hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt og 

analysen bare har som formål å kontrollere samsvar med lovbestemmelser, kan analyseresultatet likevel rapporteres 

uten korreksjon for gjenfinning, og rapportering av gjenfinningsgrad og måleusikkerhet kan i disse tilfellene 

utelates.  

  

(1) Nærmere opplysninger om framgangsmåter for beregning av måleusikkerhet og for vurdering av gjenfinning er tilgjengelig i rapporten 

«Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed 

legislation» – http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf 

(2) Kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og 

tolking av resultater (EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8). 
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De nåværende reglene for tolkning av analyseresultater med henblikk på godkjenning eller avvisning av partiet skal 

gjelde for analyseresultater av prøver som tas ved offentlig kontroll. Ved analyse for klageadgangs- og 

referanseformål gjelder nasjonale regler. 

4.4.2. Screeningmetoder 

Resultatet av screeningen skal oppgis som enten å være i samsvar med kravene eller som mistenkt for ikke å være i 

samsvar med kravene. 

«Mistenkt for ikke å være i samsvar med kravene» betyr at prøven overstiger grenseverdien, og at prøvens myko-

toksininnhold kan være høyere enn STC. Mistenkelige prøver må analyseres på nytt med en bekreftelsesanalyse for 

å sikre utvetydig identifisering og mengdebestemmelse av mykotoksinet. 

«I samsvar med kravene» betyr at mykotoksininnholdet i prøven er < STC med en konfidensgrad på 95 % (dvs. at 

det er 5 % mulighet for at prøven feilrapporteres som negativ). Analyseresultatet rapporteres som «< STC-nivå» 

med en angivelse av STC-nivået.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 264/2014 

av 14. mars 2014 

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

til bruk av polyvinylpyrrolidonvinylacetatkopolymer i kosttilskudd i fast form, og om endring av 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til dette tilsetningsstoffets 

spesifikasjoner(*) 

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) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder 

en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for 

bruk i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i 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 fram-

gangsmåten 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 76 av 15.3.2014, s. 22, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 9. 

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om 

fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler 

oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

4) En søknad om godkjenning av bruk av polyvinyl-

pyrrolidonvinylacetatkopolymer i kosttilskudd i fast 

form som binde-/overflatebehandlingsmiddel ble inngitt 

6. oktober 2009. Søknaden ble gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

vurderte tryggheten ved bruk av polyvinylpyrrolidon-

vinylacetatkopolymer(4) som tilsetningsstoff i næ-

ringsmidler, og konkluderte med at bruken av 

polyvinylpyrrolidonvinylacetatkopolymer i fast form 

som binde-/overflatebehandlingsmiddel sannsynligvis 

ikke vil utgjøre et trygghetsproblem innenfor foreslåtte 

bruksområder. 

6) Det er et teknologisk behov for å tilsette polyvinylpyr-

rolidonvinylacetatkopolymer i celluloseholdige kosttil-

skudd. Det forbedrer filmens seighet, øker påførings-

takten og bedrer filmens klebeevne. Det muliggjør også 

en kontinuerlig overflatebehandlingsprosess slik at 

overflatebehandlingsprosessen tar kortere tid. Bruk av 

dette tilsetningsstoffet som overflatebehandlingsmiddel 

for kosttilskudd i fast form bør derfor tillates, og 

polyvinylpyrrolidonvinylacetatkopolymer bør tildeles 

E-nummeret E 1208. 

7) Spesifikasjonene for polyvinylpyrrolidonvinylac-

etatkopolymer (E 1208) bør tas med i forordning (EU) 

nr. 231/2012 første gang det oppføres på EU-listene 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II og III 

til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

8) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og 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 — 

  

(4) EFSA Journal 2010; 8(12):1948. 

2022/EØS/49/12 
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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, 14. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG I 

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

1)  I del B nr. 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post etter posten for 

E 1207, anionisk metakrylatkopolymer: 

«E 1208 Polyvinylpyrrolidonvinylacetatkopolymer» 

2)  I del E i næringsmiddelkategori 17.1, «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i 

tyggbar form», innsettes følgende post etter posten for E 1207 anionisk metakrylatkopolymer: 

 «E 1208 Polyvinylpyrrolidonvinylacetatkopolymer 100 000»   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for E 1207 (Anionisk 

metakrylatkopolymer): 

«E 1208 POLYVINYLPYRROLIDONVINYLACETATKOPOLYMER 

Synonymer Kopolyvidon; kopovidon; 1-vinyl-2-pyrrolidon-vinylacetatkopolymer; 

2-pyrrolidinon, 1-etenyl-, polymer med etenylacetat  

Definisjon Det framstilles ved friradikal-kopolymerisasjon av N-vinyl-2-

pyrrolidon og vinylacetat i oppløsning i 2-propanol, ved bruk av 

initiatorer. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Eddiksyre, etenylester, polymer med 1-etenyl-2-pyrrolidinon 

Kjemisk formel (C6H9NO)n.(C4H6O2)m 

Gjennomsnittlig molekylvekt Mellom 26 000 og 46 000 g/mol. 

Innhold Nitrogeninnhold 7,0–8,0 % 

Beskrivelse Den fysiske tilstanden er beskrevet som hvitt til gulhvitt pulver eller 

flak med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 50–130 μm. 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, etanol, etylenklorid og eter. 

IR-spektroskopi Skal identifiseres 

Europeisk fargetest (BY-farge) Minst BY5 

K-verdi(*) (1 % faste stoffer i vandig 

løsning) 

25,2–30,8 

pH-verdi 3,0–7,0 (10 % vandig løsning) 

Renhet  

Vinylacetatkomponent i kopolymer Ikke over 42,0 % 

Fritt vinylacetat Ikke over 5 mg/kg 

Samlet askeinnhold Ikke over 0,1 % 

Aldehyd Ikke over 2 000 mg/kg (som acetaldehyd) 

Fritt N-vinylpyrrolidon Ikke over 5 mg/kg 

Hydrazin Ikke over 0,8 mg/kg 

Peroksidinnhold Ikke over 400 mg/kg 

2-propanol Ikke over 150 mg/kg 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg» 

(*) K-verdi: dimensjonsløs indeks beregnet ut fra målinger av kinematisk viskositet i fortynnede løsninger som 

anvendes for å angi en polymers sannsynlige polymerisasjonsgrad eller molekylstørrelse. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 497/2014 

av 14. mai 2014 

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

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av  

advantam som søtstoff(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

3) Disse listene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

4) Det ble i mai 2010 inngitt en søknad om godkjenning av advantam for bruk som søtstoff i en rekke næringsmid-

delkategorier. Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

5) Det er et teknologisk behov for å bruke advantam som intenst søtstoff i forskjellige næringsmidler og bordsøtnings-

midler som erstatning for kaloriholdig sukker (sukrose, glukose, fruktose osv.), for dermed å redusere kaloriinnholdet i 

disse næringsmidlene. Muligheten for å tilsette advantam som søtstoff i de kategoriene av næringsmidler der bruk av 

intense søtstoffer er godkjent i henhold til vedlegg II til forordning (EF), vil gi produsentene større fleksibilitet til å 

utvikle næringsmidler med redusert energiinnhold som har en lignende smaksprofil som de motsvarende kaloriholdige 

variantene. Advantam har en smak og sødme som sammen med dets høye stabilitet gjør at stoffet utgjør et alternativ til 

allerede godkjente intense søtstoffer, og gir dermed forbrukerne og næringsmiddelindustrien et større utvalg av 

søtstoffer å velge mellom, slik at inntaket av hvert enkelt søtstoff reduseres. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») har vurdert tryggheten ved bruk av 

advantam som søtstoff og avgav sin uttalelse 31. juli 2013(4). Myndigheten har fastsatt at akseptabelt daglig inntak 

(ADI) av advantam er 5 mg/kg kroppsvekt/dag. Konservative anslag over eksponeringen for advantam hos voksne og 

barn med stort forbruk lå under ADI for de foreslåtte bruksnivåene. Etter å ha vurdert alle data om stabilitet, 

nedbrytingsprodukter, toksikologi og eksponering konkluderte Myndigheten med at advantam med den foreslåtte 

bruken som søtstoff og de foreslåtte bruksnivåene ikke vil utgjøre noen risiko. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 15.5.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 9. 

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(7):3301. 

2022/EØS/49/13 
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7) Bruk av advantam som søtstoff i de næringsmiddelkategoriene som er angitt i vedlegg I til denne forordning, bør derfor 

godkjennes, og tilsetningsstoffet bør tildeles E-nummer E 969. 

8) Spesifikasjonene for advantam bør innføres i forordning (EU) nr. 231/2012 første gang det oppføres på EU-listen over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

9) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 14. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

1)  I tabell 2, «Søtstoffer», i del B innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 968, erytritol: 

«E 969 Advantam» 

2)  I del E innsettes følgende poster for E 969 i nummerorden i de angitte næringsmiddelkategoriene: 

 DEL E: TILSETNINGSSTOFFER GODKJENT FOR BRUK I ULIKE NÆRINGSMIDDELKATEGORIER OG VILKÅR FOR BRUKEN 

Kategorinum-

mer 
E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller 

mg/kg, etter 

hva som er 

relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter 

 «E 969 Advantam 10  Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

03 Spiseis 

 «E 969 Advantam 10  Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

04.2.2 Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake 

 «E 969 Advantam 3  Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver» 

04.2.3 Frukt og grønnsaker på boks eller glass 

 «E 969 Advantam 10  Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

04.2.4.1 Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott 

 «E 969 Advantam 10  Bare produkter med redusert energiinnhold» 

04.2.5.1 Syltetøy ekstra og gelé ekstra, som definert i direktiv 2001/113/EF 

 «E 969 Advantam 10  Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold» 

04.2.5.2 Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF 

 «E 969 Advantam 10  Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold» 
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Kategorinum-

mer 
E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller 

mg/kg, etter 

hva som er 

relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

04.2.5.3 Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker 

 «E 969 Advantam 10  Bare smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

05.1 Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF 

 «E 969 Advantam 20  Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

05.2 Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust 

 «E 969 Advantam 20  Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 969 Advantam 10  Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt 
sukker 

 E 969 Advantam 20  Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 969 Advantam 10  Bare sukkervarer uten tilsatt sukker 

 E 969 Advantam 60  Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker 

 E 969 Advantam 20  Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker» 

05.3 Tyggegummi 

 «E 969 Advantam 200  Bare produkter med tilsatt sukker eller polyoler, som smaksforsterker» 

 E 969 Advantam 400  Bare produkter uten tilsatt sukker» 

05.4 Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4 

 «E 969 Advantam 20  Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 969 Advantam 10  Bare sukkervarer uten tilsatt sukker 

 E 969 Advantam 20  Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 969 Advantam 4  Bare sauser» 
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Grenseverdi 

(mg/l eller 

mg/kg, etter 

hva som er 

relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

06.3 Frokostkorn 

 «E 969 Advantam 10  Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold 
eller uten tilsatt sukker» 

07.2 Fine bakervarer 

 «E 969 Advantam 10  Bare Essoblaten – spiselig papir 

 E 969 Advantam 17  Bare fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» 

09.2. Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr 

 «E 969 Advantam 3  Bare sursøte konserver og halvkonserver av fisk og marinader av fisk, krepsdyr og bløtdyr» 

11.4.1 Bordsøtningsmidler i flytende form 

 «E 969 Advantam quantum 
satis» 

  

11.4.2 Bordsøtningsmidler i pulverform 

 «E 969 Advantam quantum 
satis» 

  

11.4.3 Bordsøtningsmidler i tablettform 

 «E 969 Advantam quantum 
satis» 

  

12.4 Sennep 

 «E 969 Advantam 4»   

12.5 Supper og buljonger 

 «E 969 Advantam 2  Bare supper med redusert energiinnhold» 

12.6 Sauser 

 «E 969 Advantam 4»   
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Grenseverdi 

(mg/l eller 

mg/kg, etter 

hva som er 

relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

12.7 Salater og salt smørepålegg 

 «E 969 Advantam 4  Bare Feinkostsalat» 

13.2 Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5) 

 «E 960 Advantam 10»   

13.3 Næringsmidler til slanking beregnet på å erstatte det samlede daglige næringsinntaket eller ett enkelt måltid (hele eller deler av den daglige kosten) 

 «E 960 Advantam 8»   

14.1.3 Fruktnektarer, som definert i rådsdirektiv 2001/112/EF, grønnsaksnektarer og lignende produkter 

 «E 969 Advantam 6  Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

14.1.4 Aromatiserte drikker 

 «E 969 Advantam 6  Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

14.2.1 Øl og maltdrikker 

 «E 969 Advantam 6  Bare alkoholfritt øl eller øl med et alkoholinnhold på høyst 1,2 volumprosent, «bière de table» / «Tafelbier» / 
«table beer» (som inneholder under 6 % innbryggingsvørter) unntatt «Obergäriges Einfachbier», øl med et 
syreinnhold på minst 30 milli-ekvivalenter uttrykt som NaOH, mørkt øl av typen «old bruin 

 E 969 Advantam 0,5  Bare øl med redusert energiinnhold» 

14.2.3 Eplesider og pæresider 

 «E 969 Advantam 6»   

14.2.8 Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker og alkoholfrie drikker samt alkoholsterke drikker med en alkoholstyrke på under 15 % 

 «E 969 Advantam 6»   

15.1 Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse 

 «E 969 Advantam 5»   
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Fotnoter Begrensninger/unntak 

15.2 Bearbeidede nøtter 

 «E 969 Advantam 5»   

16. Desserter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1, 3 og 4 

 «E 969 Advantam 10  Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

17.1 Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende 

 «E 969 Advantam 20»   

17.2 Kosttilskudd i flytende form 

 «E 969 Advantam 6»   

17.3 Kosttilskudd i form av sirup eller tyggetabletter 

 «E 969 Advantam 55»   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 968: 

«E 969 ADVANTAM 

Synonymer  

Definisjon Advantam (ANS9801) framstilles ved kjemisk syntese i tre trinn: framstilling av det 
primære mellomproduktet, 3-hydroksy-4-metoksycinnamaldehyd (HMCA), etterfulgt 
av hydrogenering for å danne 3-(3-hydroksy-4-metoksyfenyl) propionaldehyd 
(HMPA). I det siste trinnet kombineres HMPA-metanolløsningen (filtrat) med 
aspartam for å framstille det iminet som ved selektiv hydrogenering danner 
advantam. Man lar løsningen krystallisere, og krystallene vaskes. Produktet omkrys-
talliseres, og krystallene skilles ut, vaskes og tørkes. 

CAS-nr. 714229-20-6 

Kjemisk betegnelse N-[N-[3-(3-hydroksy-4-metoksyfenyl) propyl]-α-aspartyl]-L-fenylalanin 1-metyles-
ter, monohydrat (IUPAC) 

L-fenylalanin, N-[3-(3-hydroksy-4-metoksyfenyl)propyl]-L-alfa-aspartyl-, 2-metyles-
ter, monohydrat (CA) 

Molekylformel C24H30N2O7·H2O 

Molekylvekt 476,52 g/mol (monohydrat) 

Innhold Ikke under 97,0 % og ikke over 102,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt til gult pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunkt 101,5 °C 

Renhet  

N-[N-[3-(3-hydroksy-4-metoksy-
fenyl)propyl-α-aspartyl]-L-
fenylalanin (ANS9801-syre) 

Ikke over 1,0 % 

Andre beslektede stoffer i alt Ikke over 1,5 % 

Løsemiddelrester Isopropylacetat: Ikke over 2 000 mg/kg 
Metylacetat: Ikke over 500 mg/kg 
Metanol: Ikke over 500 mg/kg 
2-propanol: Ikke over 500 mg/kg 

Vanninnhold Ikke over 5,0 % (Karl Fischer-metoden) 

Gløderest Ikke over 0,2 % 

Arsen Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Palladium Ikke over 5,3 mg/kg 

Platina Ikke over 1,7 mg/kg» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 505/2014 

av 15. mai 2014 

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

hensyn til bruk av karamellfarger (E 150a-d) i øl og maltdrikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan endres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Karamellfarger er i dag godkjent for bruk som fargestoffer i næringsmidler og er oppført i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1333/2008. Denne godkjenningen tar hensyn til de verdiene for akseptabelt daglig inntak (ADI) som ble fastsatt av 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 1987, 1990 og 1996. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») avgav 3. februar 2011 en uttalelse 

med en ny vurdering av tryggheten ved karamellfarger brukt som tilsetningsstoffer i næringsmidler(3). I denne uttalelsen 

fastsatte Myndigheten en ADI-verdi for stoffgruppen på 300 mg/kg kroppsvekt/dag. Innenfor denne gruppevise ADI-

verdien ble det fastsatt en individuell ADI-verdi på 100 mg/kg kroppsvekt/dag for E 150c, karamell 

(ammoniakkprosess). Myndigheten konkluderte med at forventet eksponering hos barn og voksne gjennom kosten 

kunne overstige ADI-verdiene for karamell (E 150a), karamell (ammoniakkprosess) (E 150c) og karamell (ammoniakk-

sulfittprosess) (E 150d). 

5) Myndigheten avgav 3. desember 2012 en uttalelse med en mer inngående vurdering av eksponeringen for 

karamellfargene E 150a, E 150c og E 150d, og konstaterte at forventet eksponering gjennom kosten var betraktelig 

lavere enn anslått i den foregående uttalelsen(4). Imidlertid konkluderte Myndigheten med at småbarn og voksne fortsatt 

vil kunne overskride ADI for karamell (ammoniakkprosess) (E 150c). Mens ADI-verdien ble overskredet bare i liten 

grad (6 %) hos småbarn med stort forbruk i én medlemsstat, ble den overskredet med 5-51 % hos voksne i fem 

medlemsstater. Etter å ha gjennomgått mer detaljerte nasjonale opplysninger om den faktiske bruken av karamell 

(ammoniakkprosess) (E 150c) påviste de berørte medlemsstatene at det faktiske inntaket er betydelig lavere. Tatt i 

betraktning at øl er hovedkilden til eksponeringen hos voksne, er det imidlertid hensiktsmessig å endre vilkårene for 

bruk og å fastsette grenseverdier for bruken av karamell (ammoniakkprosess) (E 150c) i næringsmiddelkategori 14.2.1, 

«Øl og maltdrikker», for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse. 

6) I henhold til artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdiene for fargestoffer gjelde mengden aktivt 

fargestoff i fargepreparatet med mindre annet er angitt. Karamellfargenes komplekse kjemiske sammensetning og den 

begrensede kunnskapen om denne gjør det imidlertid vanskelig å identifisere dem i næringsmidler. Når vedkommende 

myndigheter foretar offentlige kontroller, kan de derfor også vurdere å kontrollere innholdet av 2-acetyl-4-

tetrahydroksy-butylimidazol, dvs. urenheten som kan bestemmes analytisk, og som det ble tatt hensyn til ved 

fastsettelsen av en individuell ADI-verdi for karamell (ammoniakkprosess) (E 150c). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 16.5.2014, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 9. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2011; 9(3):2004. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):3030. 
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7) Det ble inngitt en søknad om godkjenning av bruk av karamellfarger (E 150a-d) i maltdrikker 4. juni 2013, og søknaden 

ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

8) Øl er ikke definert i Unionens regelverk, og de nasjonale definisjonene er forskjellige fra medlemsstat til medlemsstat. 

Derfor vil et produkt som er klassifisert som øl i en medlemsstat, kunne være klassifisert som maltdrikk i en annen. 

Ettersom det er et teknologisk behov for å bruke karamellfarger (E 150a-d) i maltdrikker, og ettersom de bare er 

godkjent for bruk i øl, har den nåværende situasjonen en negativ virkning på det indre marked og hindrer fri omsetning 

av disse produktene. Denne situasjonen bør derfor rettes opp. 

9) Maltdrikker har det til felles at sluttproduktet ikke inneholder malt som sådant, og at det finnes likheter mellom slike 

drikker og øl når det gjelder teknologien som benyttes, og behovet for bruk av tilsetningsstoffer. Det er behov for 

karamellfarger for å gjenopprette en ensartet farge som er blitt påvirket av produksjonsprosessen, og/eller for å gjøre 

maltdrikker framstilt av lys malt mer visuelt tiltalende. Rostet malt kan ikke brukes for å oppnå den mørke fargen, 

ettersom det gir en kraftig smak som ikke passer til disse produktene. 

10) Maltdrikker er nisjeprodukter som utgjør et alternativ til produkter der bruk av karamellfarger i dag er godkjent (dvs. 

aromatiserte drikker og øl). Det forventes derfor ikke at en godkjenning av bruk av karamellfarger i maltdrikker vil ha 

en vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen for karamellfarger. 

11) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når en slik ajourføring ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom en utvidelse av god-

kjenningen av bruk av karamellfarger (E 150a-d) slik at den også omfatter maltdrikker, utgjør en ajourføring av listen 

som ikke kan påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

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, 15. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I næringsmiddelkategori 14.2.1, «Øl og maltdrikker» i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 erstattes posten for «E 150a-d» med følgende: 

 «E 150a,b,d Karamell, karamell (kaustisk 
sulfittprosess) og karamell (ammoniakk-
sulfittprosess) 

quantum satis   

 E 150c  6 000   

 E 150c  9 500  bare «bière de table» / «Tafelbier» / «table beer» (som inneholder under 
6 % innbryggingsvørter), «brown ale», «porter», «stout» og «old ale»» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 506/2014 

av 15. mai 2014 

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

og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av 

etyllauroylarginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter(*) 

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) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

3) EU-listen og spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

4) Det ble 5. mai 2006 inngitt en søknad om godkjenning av bruk av etyllauroylarginat som konserveringsmiddel i en 

rekke næringsmiddelkategorier. Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forord-

ning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Deretter, i april 2007, vurderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

tryggheten ved bruk av etyllauroylarginat som konserveringsmiddel i næringsmidler og fastsatte et akseptabelt daglig 

inntak (ADI) på 0,5 mg/kg kroppsvekt(4). Forsiktige anslag over eksponeringen for stoffet hos både barn og voksne 

tydet på at ADI ville bli overskredet for flere næringsmiddelkategorier ved de foreslåtte grenseverdiene for bruk. 

6)  På bakgrunn av disse konklusjonene reviderte søkeren bruken og bruksnivåene og søkte om godkjenning av stoffet for 

bruk i varmebehandlede kjøttprodukter. I juli 2013 offentliggjorde Myndigheten en uttalelse med en mer inngående 

vurdering av eksponeringen for etyllauroylarginat basert på den reviderte foreslåtte bruken som tilsetningsstoff i 

næringsmidler(5) og konkluderte med at eksponeringen hos alle befolkningsgrupper ligger under akseptabelt daglig 

inntak (ADI), som er 0,5 mg/kg kroppsvekt/dag. 

7) Det er et teknologisk behov for å bruke etyllauroylarginat som konserveringsmiddel i varmebehandlede kjøttprodukter 

for å bedre disse næringsmidlenes mikrobiologiske kvalitet, herunder for å hemme veksten av skadelige mikroorganis-

mer som Listeria monocytogenes. Ettersom bruk av etyllauroylarginat i varmebehandlede kjøttprodukter vil bidra til å 

opprettholde deres kvalitet og trygghet, bør dette tilsetningsstoffet godkjennes for bruk i varmebehandlede kjøttproduk-

ter, og tilsetningsstoffet bør tildeles nummer E 243. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 16.5.2014, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 9. 

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal (2007) 511, s. 1. 

(5) EFSA Journal 2013;11(6):3294. 

2022/EØS/49/15 
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8) Spesifikasjonene for advantam bør innføres i forordning (EU) nr. 231/2012 første gang det oppføres på EU-listen over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

9) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

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

1)  I del B nr. 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post etter posten for E 242, 

dimetyldikarbonat: 

«E 243 Etyllauroylarginat» 

2)  I del E innsettes følgende nye post i næringsmiddelkategori 08.2.2, «Varmebehandlet bearbeidet kjøtt»: 

 «E 243 Etyllauroylarginat 160  Unntatt emulgerte 
pølser, røkte pøl-
ser og leverpostei» 

VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 242: 

E 243 ETYLLAUROYLARGINAT 

Synonymer Laurinarginatetylester, lauramidargininetylester, etyl-Να-lauroyl-L-arginat·HCl, LAE 

Definisjon Etyllauroylarginat framstilles syntetisk ved å forestre arginin med etanol og deretter la 
esteren reagere med lauroylklorid. Etyllauroylarginatet som dannes, utvinnes som 
hydrokloridsaltet, som filtreres og tørkes. 

ELINCS 434-630-6 

Kjemisk betegnelse Etyl-Να-dodekanoyl-L-arginat·HCl 

Kjemisk formel C20H41N4O3Cl 

Molekylvekt 421,02 

Innhold Ikke under 85 % og ikke over 95 % 

Beskrivelse Hvitt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, etanol, propylenglykol og glyserol 

Renhet  

Να-lauroyl-L-arginin Ikke over 3 % 

Laurinsyre Ikke over 5 % 

Etyllaurat Ikke over 3 % 

L-arginin·HCl Ikke over 1 % 

Etylarginat·2HCl Ikke over 1 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 200/2014 

av 3. mars 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet triptorelinacetat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om fastsettelse av framgangsmåter 

i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av 

farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, som opphever rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 

og endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemid-

delkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder av farmakologisk virk-

somme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske union 

i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyr-

hold, bør fastsettes i samsvar med forordning (EF) 

nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifise-

ring med hensyn til grenseverdier for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse er fastsatt i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2) 

3)  Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemid-

delkontor om fastsettelse av grenseverdier for triptor-

elinacetat i svin. 

4)  Komiteen for veterinærpreparater fastslo at det ikke er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 4.3.2014, s. 8, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 261/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 

om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med 

hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

behov for å fastsette noen grenseverdi for triptor-

elinacetat i svin. 

5)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier for restmengder som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmid-

del i forbindelse med et annet næringsmiddel som 

stammer fra samme art, eller grenseverdier som er 

fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i en eller 

flere arter i forbindelse med andre arter. 

6)  Det europeiske legemiddelkontors komité for veterinær-

preparater anbefalte ekstrapolering av vurderingsresulta-

tene for triptorelinacetat til alle arter av svin som brukes 

i næringsmiddelproduksjon. 

7)  Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres for å 

omfatte oppføringen av stoffet triptorelinacetat for alle 

arter som brukes i næringsmiddelproduksjon, samtidig 

som det fastslås at det ikke er behov for å fastsette en 

egen grenseverdi for stoffet. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 37/2010 endres som angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 

2022/EØS/49/16 
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk aktivt stoff Restmarkør: Dyrearter MRL Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Triptorelinacetat Ikke relevant Alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon 

Ingen MRL påkrevd Ikke relevant Ingen angivelse Stoffer som virker på 

forplantningssystemet» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 201/2014 

av 3. mars 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet tildipirosin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om fastsettelse av framgangsmåter 

i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av 

farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 

17, og 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemid-

delkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til næ-

ringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som bru-

kes i husdyrhold, bør fastsettes i samsvar med forord-

ning (EF) nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifise-

ring med hensyn til grenseverdier for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse er fastsatt i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2) 

3)  I tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 759/2010(3) er tildipirosin midlertidig oppført som et 

tillatt stoff for storfe, geit og svin, til muskler, fett 

(skinn og fett i naturlig forhold når det gjelder svin), 

lever og nyre, unntatt for dyr som gir melk beregnet på 

konsum, inntil 1. januar 2012. I samsvar med nevnte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 4.3.2014, s. 10, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 261/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 

om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med 

hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonsforording (EU) nr. 759/2010 av 24. August 2010 om 

endring av vedlegget til 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, når det gjelder stoffet 

tildipirosin (EUT L 223 av 25.8.2010, s. 39). 

vedlegg gjelder grenseverdien for muskel ikke for 

injeksjonsstedet, der det er fastsatt høyere grenseverdier. 

4)  Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert, noe 

som har ført til at Komiteen for veterinærpreparater har 

anbefalt at det fastsettes endelige grenseverdier for 

tildipirosin for storfe, geit og svin, når det gjelder 

muskel, fett (hud og fett i naturlig forhold for svin), 

lever og nyre, unntatt dyr hvis melk anvendes til kon-

sum. Med tanke på at Kommisjonen og myndighetene 

med ansvar for kontroll av restmengder mener at det for 

å sikre gjennomførbarheten av kontroll av restmengder 

bør fastsettes én enkelt grenseverdi for muskel, 

anbefalte Komiteen for veterinærpreparater i en revidert 

uttalelse at det ikke fastsettes noen grenseverdi for 

muskel på injeksjonsstedet, noe den hadde gjort i sine 

tidligere uttalelser. 

5)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier for restmengder som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmid-

del i forbindelse med et annet næringsmiddel som 

stammer fra samme art, eller grenseverdier som er 

fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i en eller 

flere arter i forbindelse med andre arter. 

6)  Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt at 

grenseverdien for tildipirosin i storfe ekstrapoleres til 

geit. Den anser derimot at ekstrapolering til andre arter 

beregnet på næringsmiddelproduksjon ikke er tilrådelig 

for dette stoffet. 

7)  Posten for tildipirosin i tabell 1 i vedlegget til forord-

ning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres for å omfatte de 

endelige grenseverdiene for det farmasøytisk aktive 

stoffet tildipirosin for muskler, fett (hud og fett i 

naturlig forhold når det gjelder svin), lever og nyre fra 

storfe, geit og svin. Bestemmelsene om grensverdier for 

injeksjonsstedet når det gjelder muskler og midlertidige 

grenseverdier bør utgå. 

8)  Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til 

å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde 

de nye grenseverdiene. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

2022/EØS/49/17 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 37/2010 endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 3. mai 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

2
1

.7
.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

9
/3

4
9
 

 

VEDLEGG 

Posten for tildipirosin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk aktivt stoff Restmarkør: Dyrearter MRL Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i rådsforordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Tildipirosin Tildipirosin Storfe, geit 400 μg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som gir 

melk beregnet på konsum. 

Parasittmidler/Antibiotika» 

200 μg/kg Fett 

2000 μg/kg Lever 

3000 μg/kg Nyrer 

Svin 1200 μg/kg Muskler  

800 μg/kg Hud og fett i naturlig forhold  

5000 μg/kg Lever  

10000 μg/kg Nyrer»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 418/2014 

av 24. april 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme  

stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler  

av animalsk opprinnelse for stoffet ivermektin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2001/82 og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder (heretter kalt «grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i 

Den europeiske union i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i husdyrhold, skal fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler 

av animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3)  Ivermektin er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for fett, lever og nyrer fra 

alle pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon, unntatt for dyr som gir melk beregnet på konsum. 

4)  Den 15. desember 2010 anmodet Kommisjonen Det europeiske legemiddelkontor om å avgi en ny uttalelse om stoffet 

ivermektin for å gi mulighet for å fastsette en grenseverdi for muskelvev. 

5)  Den 9. juni 2011 vedtok Komiteen for veterinærpreparater (heretter kalt «komiteen») en uttalelse der den anbefalte at 

det fastsettes grenseverdier for ivermektin i vev, herunder muskler, for alle pattedyrarter bestemt til næringsmiddel-

produksjon. 

6)  Den 25. oktober 2011 anmodet Kommisjonen komiteen om å vurdere sin uttalelse av 9. juni 2011 på nytt og endre den 

del som omhandler restmengder på injeksjonsstedet under «Andre bestemmelser» i tabell 1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 25.4.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 262/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 12. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2022/EØS/49/18 
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7)  Den 12. september 2013 vedtok komiteen en revidert uttalelse der den anbefalte at det skulle fastsettes en grenseverdi 

for ivermektin for fett, lever og nyrer fra alle pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon, unntatt for dyr som gir 

melk beregnet på konsum. Komiteen anbefalte i sin reviderte uttalelse at det med henblikk på å overvåke restmengder 

av ivermektin når hele skrotten er tilgjengelig, bør tas prøver fra fett, lever eller nyrer framfor fra muskler, ettersom 

restmengdene i disse vevene brytes saktere ned enn restmengder i muskelvev. 

8)  Posten for ivermektin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres for å omfatte grenseverdier 

for det farmasøytiske stoffet for fett, lever og nyrer fra alle pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon, unntatt 

for dyr som gir melk beregnet på konsum. 

9)  Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 24. juni 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet ivermektin lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter MRL Målvev 

Andre bestemmelser (i henhold til 

artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Ivermektin 22, 23-
dihydro-aver-
mektin B1a 

Alle pattedyr-
arter som bru-
kes til produk-
sjon av næ-
ringsmidler 

30 μg/kg 

100 μg/kg 

100 μg/kg 

30 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

For svin gjelder grenseverdien 
for fett «hud og fett i naturlig 
forhold». 

Skal ikke brukes til dyr som gir 
melk beregnet på konsum. 

Parasittmidler / 
midler mot 
endo- og ek-
toparasitter» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 357/2014 

av 3. februar 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 726/2004 med hensyn til situasjoner der det kan være nødvendig å utføre studier av virkning 

etter at markedsføringstillatelse er gitt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsre-

gelverk for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 22b, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av fram-

gangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om 

opprettelse av et europeisk legemiddelkontor(2), særlig artikkel 10b, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre at det bare er legemidler av høy kvalitet som bringes i omsetning og gis til pasienter, bør beslutninger om 

godkjenning av legemidler baseres på objektive kriterier med hensyn til legemiddelets kvalitet, sikkerhet og virkning. 

Nye legemidler må derfor gjennomgå omfattende undersøkelser før de godkjennes, herunder kliniske prøvinger av 

virkning. 

2)  I henhold til artikkel 21a bokstav f) i direktiv 2001/83/EF og artikkel 9 nr. 4 bokstav cc) i forordning (EF) nr. 726/2004 

kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å utfylle opplysningene som var tilgjengelige da markedsføringstillatelsen ble 

gitt, med ytterligere opplysninger om virkningen av et legemiddel for å besvare eventuelle spørsmål som ikke kunne 

besvares før markedsføringstillatelsen ble gitt. I henhold til artikkel 22a nr. 1 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF og 

artikkel 10a nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 726/2004 kan opplysninger som framkommer etter at en 

markedsføringstillatelse er gitt, gjøre det nødvendig å foreta en omfattende ny gjennomgåelse av tidligere vurderinger av 

legemiddelets virkning og innhente ytterligere opplysninger som bekrefter virkningen, samtidig med at markedsfø-

ringstillatelsen opprettholdes. I begge tilfeller kan vedkommende nasjonale myndigheter, Det europeiske legemid-

delkontor og Kommisjonen (heretter kalt «vedkommende myndigheter») pålegge innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen å gjennomføre en studie av virkning etter at markedsføringstillatelse er gitt. 

3)  Hensikten med en slik pålagt studie er å besvare velbegrunnede vitenskapelige spørsmål som kan ha en direkte 

innvirkning på om markedsføringstillatelsen bør opprettholdes. Den bør ikke brukes som begrunnelse for en forhastet 

utstedelse av en markedsføringstillatelse. I henhold til artikkel 22a nr. 1) i direktiv 2001/83/EF og artikkel 10a nr. 1 i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 10.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 263/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 13. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

2022/EØS/49/19 
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forordning (EF) nr. 726/2004 bør plikten til å gjennomføre en slik studie begrunnes i hvert enkelt tilfelle, og det bør tas 

hensyn til legemiddelets egenskaper og tilgjengelige opplysninger. Studien bør gi vedkommende myndigheter og 

innehaveren av markedsføringstillatelsen de opplysninger som er nødvendige for enten å utfylle den opprinnelige 

dokumentasjonen, eller bekrefte om markedsføringstillatelsen bør opprettholdes slik den er utstedt, endres, oppheves 

eller tilbakekalles på grunnlag av nye opplysninger som framkommer i studien. 

4)  I henhold til artikkel 22b i direktiv 2001/83/EF og artikkel 10b i forordning (EF) nr. 726/2004 kan Kommisjonen 

fastsette når det kan være nødvendig å utføre studier av virkning etter at markedsføringstillatelse er gitt. Av 

rettssikkerhets- og klarhetshensyn og i lys av utviklingen innen den vitenskapelige kunnskap bør det utarbeides en liste 

over særlige situasjoner og forhold som kan vurderes. 

5)  På forskjellige terapeutiske områder er det i eksplorative eller bekreftende kliniske studier brukt surrogatendepunkter, 

for eksempel biomarkører eller krymping av svulster innen onkologi, som verktøy for å fastslå virkningen av et 

legemiddel. For å underbygge en vurdering som er basert på slike endepunkter, kan det være hensiktsmessig å innhente 

ytterligere opplysninger om virkning etter at markedsføringstillatelsen er gitt for å kontrollere hvilken innvirkning 

intervensjonen har på klinisk resultat eller sykdomsprogresjon. Det kan også være nødvendig å kontrollere om 

opplysningene om total overlevelse i perioden etter at en markedsføringstillatelse er gitt, avviker fra eller bekrefter 

utfallet av surrogatendepunktet. 

6)  Noen legemidler kan brukes regelmessig i kombinasjon med andre legemidler. Selv om det forventes at den som søker 

om markedsføringstillatelse, utfører kliniske studier for å undersøke virkningen av slike kombinasjoner, er det ofte 

verken påkrevd eller hensiktsmessig å utføre omfattende studier av alle mulige kombinasjoner som omfattes av den 

generelle markedsføringstillatelsen, før den gis. Den vitenskapelige vurderingen kan isteden delvis baseres på 

ekstrapolering av eksisterende opplysninger. Når det gjelder enkelte særlige kombinasjoner, kan det i noen tilfeller være 

hensiktsmessig å innhente ytterligere klinisk dokumentasjon etter at en markedsføringstillatelse er gitt, dersom slike 

studier kan avklare eventuelle usikkerheter som ennå ikke er blitt avklart. Dette gjelder særlig dersom slike 

kombinasjoner brukes eller forventes å bli brukt i den daglige medisinske praksis. 

7)  I de avgjørende kliniske studiene som utføres før en markedsføringstillatelse gis, kan det være vanskelig å få en 

tilstrekkelig robust representasjon av alle de forskjellige delpopulasjoner som legemiddelet gis til. Dette utelukker ikke 

nødvendigvis at det samlede nytte-risikoforholdet er positivt på tidspunktet da tillatelsen gis. For enkelte særlige 

delpopulasjoner der det er sådd tvil om nyttevirkningen, kan det imidlertid være nødvendig å dokumentere virkningen 

ytterligere i form av målrettede kliniske studier etter at markedsføringstillatelsen er gitt. 

8)  Under normale forhold foreligger det intet obligatorisk krav om langsiktig oppfølging av virkningen av legemidler som 

en del av overvåkingen etter at en markedsføringstillatelse er gitt, selv ikke for legemidler som er godkjent for kroniske 

lidelser. I mange tilfeller avtar virkningen av et legemiddel over tid, og det krever at behandlingen defineres på nytt. 

Dette endrer imidlertid ikke nødvendigvis legemiddelets nytte-risikoforhold og vurderingen av den gunstige virkningen 

det har hatt frem til det gitte tidspunktet. Dersom en potensiell manglende virkning på lang sikt kan så tvil om hvorvidt 

intervensjonens positive nytte-risikoforhold er opprettholdt, bør det i særlige tilfeller pålegges å utføre studier av 

virkning etter at markedsføringstillatelse er gitt. Dette kan være tilfellet for nyskapende terapier der intervensjoner antas 

å endre sykdomsforløpet. 

9)  I særlige tilfeller kan det stilles krav om at det utføres studier i den daglige medisinske praksis dersom det foreligger klar 

dokumentasjon på at nytten av et legemiddel, som er blitt påvist i randomiserte, kontrollerte kliniske prøvinger, i 

betydelig grad påvirkes av den terapeutiske bruk, eller dersom særlige vitenskapelig begrunnede spørsmål best kan 

besvares ved hjelp av opplysninger fra den daglige medisinske praksis. Det er heller ikke alltid mulig å utføre studier av 

vaksiners beskyttende virkning. Som et alternativ kan beregninger av virkning fra prospektive studier som gjennomføres 

i forbindelse med vaksinasjonskampanjer etter at markedsføringstillatelse er gitt, brukes til å innhente mer kunnskap om 

vaksinens beskyttende virkning på kort eller lang sikt. 
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10)  I livsløpet til et godkjent legemiddel kan det skje en betydelig endring i standardene for diagnostisering, behandling eller 

forebygging av en sykdom, noe som kan gjøre det nødvendig å gjenoppta diskusjonen om legemiddelets definerte nytte-

risikoforhold. Den europeiske unions domstol har fastslått at en endret enighet i det medisinske miljøet om egnede 

kriterier for å vurdere et legemiddels terapeutiske virkning kan være konkrete og objektive faktorer som kan danne et 

grunnlag for å fastslå at det aktuelle legemiddelet har et negativt nytte-risikoforhold(1). For å opprettholde et positivt 

nytte-risikoforhold kan det derfor være nødvendig å legge fram ny dokumentasjon om legemiddelets virkning. Dersom 

en bedre forståelse av sykdommen eller av legemiddelets farmakologi har skapt usikkerhet rundt kriteriene som ble lagt 

til grunn for å fastslå legemiddelets virkning på tidspunktet da markedsføringstillatelsen ble gitt, kan det også vurderes å 

gjennomføre flere studier. 

11)  For å oppnå meningsfulle opplysninger må studien som skal utføres etter at markedsføringstillatelse er gitt, være 

utformet slik at den kan gi svar på de aktuelle vitenskapelige spørsmålene den er ment å gi svar på. 

12)  Vedkommende myndigheter kan stille krav om å sikre eller bekrefte virkningen av et legemiddel for mennesker 

innenfor rammen av en betinget markedsføringstillatelse og/eller en markedsføringstillatelse gitt under særlige vilkår 

eller som følge av en henvising av en sak som er iverksatt i henhold til artikkel 31 og 107i i direktiv 2001/83/EF eller 

artikkel 20 i forordning (EF) nr. 726/2004. Videre kan innehavere av en markedsføringstillatelse for et legemiddel for 

avansert terapi eller et legemiddel for barn og ungdom måtte oppfylle enkelte vilkår for å sikre at virkningen følges opp. 

Det er derfor nødvendig å gjennomføre en studie av virkning etter at markedsføringstillatelse er gitt. Behovet for en slik 

studie bør vurderes i forbindelse med disse framgangsmåtene og uavhengig av særlige situasjoner og forhold som er 

angitt i denne forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Vedkommende nasjonale myndigheter, Det europeiske legemiddelkontor eller Kommisjonen kan kreve at innehaveren av 

en markedsføringstillatelse gjennomfører en studie av virkning etter at markedsføringstillatelse er gitt, i henhold til artikkel 21a 

bokstav f) og 22a nr. 1 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF og artikkel 9 nr. 4 bokstav cc) og 10a nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 726/2004: 

a)  dersom det har oppstått usikkerhet rundt enkelte sider ved legemiddelets virkning, og dette først kan avklares etter at 

legemiddelet er bragt i omsetning, 

b)  dersom forståelsen av sykdommen, den kliniske metoden eller den terapeutiske bruken av legemiddelet innebærer at 

tidligere vurderinger av virkning i betydelig grad bør revideres. 

2. Vedkommende nasjonale myndigheter, Det europeiske legemiddelkontor eller Kommisjonen anvender bare nr. 1 dersom 

én eller flere av følgende situasjoner oppstår: 

a)  en innledende vurdering av virkning som er basert på surrogatendepunkter, og som krever kontroll av intervensjonens 

innvirkning på klinisk resultat eller sykdomsprogresjon eller bekreftelse av tidligere antakelser om virkning, 

b)  dersom det ved legemidler som brukes i kombinasjon med andre legemidler, er behov for ytterligere opplysninger om 

virkning for å avklare usikkerheter som ikke var avklart da legemiddelet ble godkjent, 

c)  usikkerhet om et legemiddels virkning i visse delpopulasjoner som ikke kunne avklares før markedsføringstillatelsen ble 

gitt, og som krever ytterligere klinisk dokumentasjon, 

  

(1) Sak C-221/10P Artegodan v Commission, ennå ikke offentliggjort, nr. 100-103. 
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d)  ved en potensiell manglende virkning på lang sikt som sår tvil om hvorvidt legemiddelets positive nytte-risikoforhold er 

opprettholdt, 

e)  dersom nytten av et legemiddel, som er blitt påvist i kliniske prøvinger, i betydelig grad påvirkes av den terapeutiske bruken 

av legemiddelet, eller med hensyn til vaksiner, det ikke har vært mulig å gjennomføre studier av vaksinens beskyttende 

virkning, 

f)  en endring i forståelsen av standardene for behandling av en sykdom eller et legemiddels farmakologi som krever ytterligere 

dokumentasjon om legemiddelets virkning, 

g)  nye konkrete og objektive vitenskapelige faktorer som kan danne grunnlag for å fastslå at det må foretas en betydelig 

revisjon av tidligere vurderinger av virkning. 

3. Situasjonene nevnt i nr. 1 og nr. 2 berører ikke plikten innehaveren av en markedsføringstillatelse har til å gjennomføre 

en studie av virkning etter at markedsføringstillatelse er gitt, i følgende situasjoner: 

a)  en betinget markedsføringstillatelse gitt i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

b)  en markedsføringstillatelse gitt under særlige omstendigheter og som er underlagt visse vilkår i samsvar med artikkel 14  

nr. 8 i forordning (EF) nr. 726/2004 eller artikkel 22 i direktiv 2001/83/EF, 

c)  en markedsføringstillatelse for et legemiddel for avansert terapi gitt i samsvar med artikkel 14 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1394/2007(1), 

d)  bruk av et legemiddel på barn og ungdom i samsvar med artikkel 34 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1901/2006(2), 

e)  en henvisning av en sak som er iverksatt i samsvar med artikkel 31 eller 107i i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 20 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

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, 3. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 av 13. november 2007 om legemidler for avansert terapi og om endring av 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 av 12. desember 2006 om legemidler for barn og ungdom og om endring av 

forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 378 av 27.12.2006, 

s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 14. november 2012 

om fastsettelse av et felles format for framlegging av opplysninger i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål 

[meddelt under nummer K(2012) 8064] 

(2012/707/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes 

til vitenskapelige formål(1), særlig artikkel 54 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Direktiv 2010/63/EU omhandler en harmonisering av 

nasjonale bestemmelser for å bedre velferden til dyr 

som brukes til vitenskapelige formål, med sikte på å 

erstatte, redusere antall og forbedre velferden til dyr 

som brukes til slike formål. 

2)  I henhold til artikkel 54 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU skal 

medlemsstatene senest 10. november 2018 og deretter 

hvert femte år legge fram opplysninger om gjennom-

føringen av nevnte direktiv for Kommisjonen. 

3)  I henhold til artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU skal 

medlemsstatene hvert år innhente og offentliggjøre 

statistiske opplysninger om bruk av dyr i forsøk. Med-

lemsstatene skal legge fram slike statistiske opplys-

ninger for Kommisjonen senest 10. november 2015 og 

deretter hvert år. 

4)  I henhold til artikkel 54 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU skal 

medlemsstatene hvert år legge fram detaljerte opplys-

ninger om unntak som er gitt i henhold til artikkel 6  

nr. 4 bokstav a) i nevnte direktiv, for Kommisjonen. 

5)  Det bør fastsettes et felles format for framlegging av 

opplysningene nevnt i artikkel 54 nr. 1, 2 og 3 i direktiv 

2010/63/EU for å sikre en ensartet gjennomføring av 

nevnte direktiv. 

6)  For å sikre sammenlignbare opplysninger om gjennom-

føring av direktiv 2010/63/EU og gjøre det mulig for 

Kommisjonen å vurdere hvor effektivt nevnte direktiv 

gjennomføres på unionsplan bør opplysningene som 

medlemsstatene legger fram om gjennomføring, årlig 

statistikk om bruk av dyr i forsøk og unntak gitt i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 17.11.2012,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2014 av 

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 14. 

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

henhold til artikkel 6 nr. 4 bokstav a), være nøyaktige 

og ensartede, og rapporteringskravene bør derfor 

harmoniseres i alle medlemsstater ved å fastsette et 

felles format for framlegging av slike opplysninger. 

7)  På grunnlag av de statistiske opplysningene som 

medlemsstatene legger fram i henhold til artikkel 54  

nr. 2 i direktiv 2010/63/EU, skal Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 57 nr. 2 i nevnte direktiv legge 

fram en sammendragsrapport om disse opplysningene 

for Europaparlamentet og Rådet. For å sikre relevante, 

nøyaktige og sammenlignbare opplysninger er det svært 

viktig å ha et felles format som sikrer ensartet rapporte-

ring fra alle medlemsstater. 

8)  For at listen over metoder for avliving av dyr i vedlegg 

IV til direktiv 2010/63/EU skal kunne ajourføres med 

opplysninger fra den siste vitenskapelige utvikling må 

det innhentes detaljerte opplysninger om metodene det 

gis unntak for i henhold til artikkel 6 nr. 4 bokstav a) i 

nevnte direktiv. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 56 nr. 3 i 

direktiv 2010/63/EU — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal bruke det felles rapporteringsformatet 

fastsatt i vedlegg I til denne beslutning ved framlegging av 

opplysningene omhandlet i artikkel 54 nr. 1 i direktiv 

2010/63/EU. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal bruke det felles rapporteringsformatet og 

den detaljerte veiledningen fastsatt i vedlegg II til denne 

beslutning ved framlegging av de statistiske opplysningene 

omhandlet i artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal bruke det felles rapporteringsformatet 

fastsatt i vedlegg III til denne beslutning ved framlegging av 

opplysninger om unntak som er gitt i henhold til artikkel 6 nr. 4 

bokstav a) i direktiv 2010/63/EU, og som det vises til i  

artikkel 54 nr. 3 i nevnte direktiv. 

2022/EØS/49/20 
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Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 14. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

RAPPORTERINGSFORMAT FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGENE OMHANDLET I  

ARTIKKEL 54 NR. 1 I DIREKTIV 2010/63/EU 

Opplysninger om særlige forhold (f.eks. tall) skal samles inn enten som et øyeblikksbilde av det siste året i fem-

årsperioden, eller unntaksvis for hele femårsperioden inndelt etter år. 

A. ALLMENNE OPPLYSNINGER 

Endringer som er gjort i de nasjonale tiltakene med tanke på gjennomføring av direktiv 2010/63/EU siden forrige 

rapport. 

B. STRUKTURER OG RAMMER 

1.  Vedkommende myndigheter (artikkel 59 i direktiv 2010/63/EU) 

 Opplysninger om rammene for vedkommende myndigheter, herunder antall og type av myndigheter. 

2.  Nasjonal komité (artikkel 49 i direktiv 2010/63/EU) 

 Opplysninger om den nasjonale komiteens struktur og oppgaver. 

3.  Utdanning og opplæring av personale (artikkel 23 i direktiv 2010/63/EU) 

 Opplysninger om minstekravene omhandlet i artikkel 23 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU, herunder eventuelle andre 

krav til utdanning og opplæring for personale fra andre medlemsstater. 

4.  Prosjektvurdering og -godkjenning (artikkel 38 og 40 i direktiv 2010/63/EU) 

 En beskrivelse av framgangsmåtene for vurdering og godkjenning av prosjekter og av hvordan kravene i artikkel 38 

og 40 i direktiv 2010/63/EU oppfylles. 

C. VIRKSOMHET 

1.  Prosjekter 

i. Tildeling av prosjektgodkjenning (artikkel 40 og 41 i direktiv 2010/63/EU) 

Opplysninger om antall prosjekter som godkjennes hvert år, og om antall og typen prosjekter som godkjennes 

som «flere generiske prosjekter». 

Opplysninger om omstendighetene rundt og andelen av det samlede antall godkjenninger der tidsfristen på  

40 dager er blitt forlenget i henhold til artikkel 41 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU. 

ii. Tilbakevirkende vurdering, ikke-tekniske prosjektsammendrag (artikkel 38, 39 og 43 i direktiv 2010/63/EU) 

Opplysninger om bruk av ikke-tekniske prosjektsammendrag, herunder hvordan det sikres at kravene i  

artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU oppfylles og hvorvidt prosjekter som skal være gjenstand for en 

tilbakevirkende vurdering, skal angis i de ikke-tekniske prosjektsammendragene (artikkel 43 nr. 2 i direktiv 

2010/63/EU). 

Opplysninger om andelen og typen av prosjekter som skal være gjenstand for en tilbakevirkende vurdering i 

henhold til artikkel 38 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2010/63/EU, utover de som er obligatoriske i henhold til 

artikkel 39 nr. 2 i nevnte direktiv. 

2.  Dyr oppdrettet for bruk i forsøk (artikkel 10, 28 og 30 i direktiv 2010/63/EU) 

i.  Dyr som oppdrettes, avlives og ikke brukes i forsøk, herunder genmodifiserte dyr som ikke inngår i den årlige 

statistikken, for kalenderåret før året der den femårige rapporten skal framlegges; i det samlede tallet skal det 

skilles mellom dyr som brukes til utvikling av genmodifiserte linjer, og til opprettholdelse av etablerte 

genmodifiserte linjer (herunder avkom av villtype). 

ii.  Anvendelse av primater (bortsett fra mennesker) og hvordan kravene i artikkel 10 og 28 i direktiv 2010/63/EU 

oppfylles. 

3.  Unntak 

 Opplysninger om under hvilke omstendigheter det er gitt unntak i samsvar med artikkel 10 nr. 3, artikkel 12 nr. 1 

og artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU, herunder om de særlige omstendighetene omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i 

nevnte direktiv som har ført til at det i rapporteringsperioden er gitt tillatelse til å bruke dyr om igjen etter et forsøk 

der dyrets faktiske lidelse ble vurdert som alvorlig. 
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4.  Dyrevelferdsorgan (artikkel 26 og 27 i direktiv 2010/63/EU) 

 Opplysninger om dyrevelferdsorganenes struktur og oppgaver. 

D. PRINSIPPET OM ERSTATNING, REDUKSJON OG FORBEDRING 

1.  Prinsippet om erstatning, reduksjon og forbedring (artikkel 4 og 13 og vedlegg VI til direktiv 2010/63/EU) 

 De allmenne tiltakene som er iverksatt for å sikre at prinsippet om erstatning, reduksjon og forbedring gjennom-

føres på en tilfredsstillende måte i godkjente prosjekter, samt ved oppstalling og stell, herunder i oppdretts- og 

leverandørvirksomheter. 

2.  Unngåelse av at forsøk gjentas (artikkel 46 i direktiv 2010/63/EU) 

 Allmenn beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å sikre at forsøk ikke gjentas. 

3.  Vevsprøvetaking av genmodifiserte dyr (artikkel 4, 30 og 38 i direktiv 2010/63/EU) 

 Representative opplysninger om omtrentlig antall dyr, arter og metoder, med en angivelse av alvorlighetsgrad, som 

brukes til vevsprøvetaking med sikte på genetisk karakterisering som utføres med eller uten prosjektgodkjenning, 

for kalenderåret før året der den femårige rapporten skal legges fram, og om arbeidet som er gjort for å forbedre 

disse metodene. 

E. GJENNOMFØRING 

1.  Godkjenning av oppdrettere, leverandører og brukere (artikkel 20 og 21 i direktiv 2010/63/EU) 

 Antall aktive godkjente oppdrettere, leverandører og brukere, herunder opplysninger om midlertidig oppheving 

eller tilbakekalling av godkjenning av oppdrettere, leverandører og brukere og årsakene til dette. 

2.  Inspeksjoner (artikkel 34 i direktiv 2010/63/EU) 

 Kvantitative og kvalitative opplysninger om praksisen som er valgt, herunder kriteriene som er anvendt i henhold til 

artikkel 34 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU, og andelen uanmeldte inspeksjoner per år. 

3.  Tilbakekalling av en prosjektgodkjenning (artikkel 44 i direktiv 2010/63/EU) 

 Opplysninger om og årsakene til tilbakekallingen av prosjektgodkjenninger i rapporteringsperioden. 

4.  Sanksjoner (artikkel 60 i direktiv 2010/63/EU) 

 Opplysninger om typen overtredelser og rettslige og forvaltningsmessige tiltak som er iverksatt som følge av disse 

overtredelsene i rapporteringsperioden. 

 ______  
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Mus (Mus musculus) 

Rotte (Rattus norvegicus) 

Marsvin (Cavia porcellus) 

Gullhamster (Mesocricetus auratus) 

Kinesisk hamster (Cricetulus griseus) 

Ørkenrotte (Meriones unguiculatus) 

Andre gnagere (andre Rodentia) 

Kanin (Oryctolagus cuniculus) 

Katt (Felis catus) 

Hund (Canis familiaris) 

Ilder (Mustela putorius furo) 

Andre kjøttetere (andre Carnivora) 

Hester, esler og krysningsavkom (Equidae) 

Svin (Sus scrofa domesticus) 

Vervetaper Chlorocebus spp. (vanligvis enten pygerythrus eller sabaeus) 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) 

Rhesusape (Macaca mulatta) 

Bavianer (Papio spp.) 

Ekornape (f.eks. Saimiri sciureus) 

Andre arter av primater (bortsett fra mennesker) (andre arter av Ceboidea og 

Cercopithecoidea) 

Aper (Hominoidea) 

Andre pattedyr (andre Mammalia) 

Tamfjørfe (Gallus gallus domesticus) 

Andre fugler (andre Aves) 

Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystem, blod- og lymfesystem 

Nervesystem 

Åndedrettsorganer 

Mage- og tarmsystem, herunder lever 

Muskel- og skjelettsystem 

Translasjonell og anvendt forskning 

Immunsystem 

Det urogenitale system / forplantningssystemet 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Det endokrine system / stoffskifte 

Multisystemisk 

Kreft hos mennesker 

Infeksjonssykdommer hos mennesker 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker 

Nervesykdommer og psykiske lidelser hos mennesker 

Sykdommer i åndedrettsorganer hos mennesker 

Sykdommer i mage- og tarmsystemet, herunder 

lever, hos mennesker 

Muskel- og skjelettsykdommer hos mennesker 

Immunsykdommer hos mennesker 

Sykdommer i det urogenitale system / forplantningssystemet hos mennesker 

Sykdommer i sanseorganer (hud, øyne og ører) hos 

mennesker 

Endokrine sykdommer / stoffskiftesykdommer hos mennesker 

Andre sykdommer hos mennesker 

Dyresykdommer og -lidelser 

Økotoksisitet 

Akutt giftighet 

Kronisk giftighet 

Reproduksjonstoksisitet 

Annet 

SLUT

T 

Geit (Capra aegagrus hircus) 

Sau (Ovis aries) 

Storfe (Bos primigenius) 

Halvaper (Prosimia) 

Silkeape og tamariner (f.eks. Callithrix jacchus) 

Krypdyr (Reptilia) 

Frosk (Rana temporaria og Rana pipiens) 

Sporefrosk (Xenopus laevis og Xenopus tropicalis) 

Andre amfibier (andre Amphibia) 

Zebrafisk (Danio rerio) 

Andre fisker (andre Pisces) 

Blekkspruter (Cephalopoda) 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annet 

SLUTT 

Dyrs velferd 

Diagnostisering av sykdommer 

Plantesykdommer 

Dyreart 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

SLUTT 

Endokrin aktivitet 

Bioakkumulering 
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Ombruk 

Ombruk 

Fødested 

Dyr født i EU hos en registrert oppdretter 

Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter 

Primater (bortsett fra mennesker) – kilde 

Dyr født hos en registrert oppdretter i EU 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i Asia 

Dyr født i Amerika 

Dyr født i Afrika 

Dyr født andre steder 

Primater (bortsett fra mennesker) – generasjon 

F0 

F1 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i resten av verden 

Genetisk status 

Ikke genmodifisert 

Genmodifisert uten skadelig fenotype 

Genmodifisert med skadelig fenotype 

Utvikling av en ny genmodifisert linje 

Dyr som brukes til utvikling av en ny genmodifisert linje / stamme 

Alvorlighetsgrad 

Terminal 

Mild (opptil) 

Moderat 

Alvorlig 

Formål 

Grunnforskning 

Translasjonell og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Høyere utdanning eller opplæring med sikte på å tilegne seg, vedlikeholde eller 

forbedre fagkompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Opprettholdelse av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i 

andre forsøk 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type 

Kvalitetskontroll (herunder sikkerhetsprøving og styrkebestemmelse av partier) 

F2 eller høyere 

SLUTT 

Kvalitetskontroll (herunder sikkerhets-

prøving og styrkebestemmelse av 

partier) 

Bruk av dyr til regulert produk-

sjon etter produkttype 

Inntil 28 dager 

Giftighet ved gjentatt dosering 

SLUTT 

Ikke-dødelige metoder 

Andre dødelige metoder 

LD50, LC50 

Metoder for prøving av akutt 

og subakutt giftighet 

29–90 dager 

> 90 dager 

SLUTT 

Selvoppholdende koloni 

Andre forsøk for å kartlegge virkninger og toleranse 

Giftighetsprøving og annen sikkerhetsprøving, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon 

Lovgivningsmessige krav til giftighetsprøving og annen sikkerhetsprøving 

Lovgivning om legemidler for mennesker 

Lovgivning om veterinærpreparater og restmengder av disse 

Lovgivning om medisinsk utstyr 

Lovgivning om industrikjemikalier 

Lovgivning om plantevernmidler 

Lovgivning om biocider 

Lovgivning om næringsmidler, herunder om materialer som kommer i kontakt med næringsmidler 

Lovgivning om fôr, herunder om sikkerhet hos måldyr, for arbeidstakere og 

miljøet 

Lovgivning om kosmetikk 

Andre kvalitetskontroller 

Styrkebestemmelse av partier 

Forsøk for å kartlegge pyrogen virkning 

Giftighetsprøving og annen sikkerhetsprøving etter type 

Sikkerhetsprøving av partier 

Annet 

Monoklonale antistoffer 

Blodprodukter 

Annet 

Lovgivningsmessige krav 

Lovgivning som oppfyller EU-krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater 

Metoder for prøving av akutt giftighet (enkeltdosering) (herunder grensetest) 

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Giftighet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Sikkerhetsprøving i næringsmiddel- og fôrområde 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Sikkerhet hos måldyr 

Annet 

NEI 

JA 

Primater (bortsett fra 

mennesker og 

menneskeaper)? 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT SLUTT 

Reproduksjonstoksisitet 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 
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RAPPORTERINGSFORMAT FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGENE OMHANDLET I  

ARTIKKEL 54 NR. 2 I DIREKTIV 2010/63/EU 

1.  Opplysningene skal angis for hver bruk av et dyr. 

2.  Når opplysninger for et dyr angis, er det bare mulig å velge ett alternativ i en kategori. 

3.  Dyr som avlives på grunn av organer og vev, og kontrolldyr, tas ikke med i de statistiske opplysningene, med 

mindre avlivingen skjer i forbindelse med en prosjektgodkjenning der det brukes en metode som ikke er oppført i 

vedlegg IV, eller dersom dyret har gjennomgått et inngrep før avlivingen der terskelen for minst mulig smerte, lidelse, 

angst og varige men ble overskredet. 

4.  Overskytende dyr som avlives, tas ikke med i de statistiske opplysningene, bortsett fra genmodifiserte dyr med 

tilsiktet og påvist skadelig fenotype. 

5.  Larveformer av dyr skal tas med så snart de er i stand til å innta føde på egen hånd. 

6.  Fostre og embryoer av pattedyr skal ikke tas med; det er bare dyr som er født, herunder ved keisersnitt, og som er 

i live, som skal tas med. 

7.  Dersom klassifiseringen «Alvorlig» overskrides, uansett om dette er forhåndsgodkjent eller ikke, skal disse 

dyrene og bruken av dem rapporteres på vanlig måte som all annen bruk og i kategorien «Alvorlig». I feltet for 

merknader fra medlemsstaten skal det legges inn kommentarer om arter, antall, om tidligere unntak er godkjent, 

opplysninger om bruk og årsakene til at klassifiseringen «Alvorlig» ble overskredet. 

8.  Opplysningene skal rapporteres for det året der forsøket avsluttes. Ved studier som går over to kalenderår, kan 

det redegjøres for alle dyr i det året der det siste forsøket avsluttes, dersom dette unntaket fra årlig rapportering er 

godkjent av vedkommende myndighet. For prosjekter som går over mer enn to kalenderår, rapporteres det om dyrene i 

det året der de avlives eller dør. 

9.  Dersom kategorien «Annet» brukes, skal det angis ytterligere opplysninger i merknadene. 

A. GENMODIFISERTE DYR 

1.  Med henblikk på rapportering av statistiske opplysninger omfatter «genmodifiserte dyr» genmodifiserte dyr 

(transgene dyr, dyr der et spesifikt gen er satt ut av spill («knockout») og dyr med andre former for genmodifisering) 

og naturlig forekommende eller induserte mutante dyr. 

2.  Genmodifiserte dyr rapporteres enten når de: 

a)  er brukt til utvikling av en ny linje, 

b)  er brukt til å opprettholde en etablert linje med tilsiktet og påvist skadelig fenotype, eller 

c)  er brukt i andre (vitenskapelige) forsøk (dvs. ikke til utvikling eller opprettholdelse av en linje). 

3.  Alle dyr som er bærere av genmodifiseringen, bør rapporteres ved utvikling av en ny linje. I tillegg bør dyr som 

brukes med sikte på superovulasjon, vasektomi og embryoimplantering, også rapporteres (enten de er genmodifiserte 

eller ikke). Genetisk sett normale dyr (avkom av villtype) som stammer fra utvikling av en ny genmodifisert linje, bør 

ikke rapporteres. 

4.  I kategorien «Formål» bør dyr som brukes til utvikling av en ny genmodifisert linje, rapporteres under 

«Grunnforskning» eller «Translasjonell og anvendt forskning» i den kategori linjen utvikles for. 

5. En ny stamme eller linje av genmodifiserte dyr anses for å være «etablert» når overføringen av genmodifise-

ringen er stabil, det vil si etter minst to generasjoner, og etter at det er foretatt en vurdering av dyrevelferden. 

6.  Vurderingen av dyrevelferden vil fastslå om den nyutviklede linjen forventes å ha en tilsiktet skadelig fenotype, 

og dersom dette er tilfellet, skal dyrene fra dette tidspunkt rapporteres i kategorien «Opprettholdelse av kolonier av 

etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk» eller, dersom det er hensiktsmessig, i de andre forsøkene 

de brukes i. Dersom det i vurderingen av dyrevelferden fastslås at linjen ikke forventes å ha en skadelig fenotype, 

inngår oppdrett av den ikke i et forsøk og trenger dermed ikke å rapporteres.  
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7. Kategorien «Opprettholdelse av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk» 

omfatter dyr som er nødvendige for å opprettholde kolonier av genmodifiserte dyr i etablerte linjer med en tilsiktet 

skadelig fenotype og som har vist smerte, lidelse, angst eller varige men som følge av den skadelige genotypen. Det 

tiltenkte formålet som linjen opprettholdes for, registreres ikke. 

8. Alle genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller opprettholdelse av en genmodifisert 

linje), bør rapporteres under formålet med dyret (på samme måte som ikke-genmodifiserte dyr). Disse dyrene kan 

uttrykke en skadelig fenotype, men trenger ikke å gjøre det. 

9.  Genmodifiserte dyr som uttrykker en skadelig fenotype, og som avlives på grunn av organer og vev, bør 

rapporteres under de primære formålene som organene/vevet ble brukt til. 

B. KATEGORIER AV OPPLYSNINGER 

Avsnittene nedenfor følger den samme rekkefølgen som kategoriene og de tilhørende overskrifter i flytdiagrammet. 

1. Dyreart 

i.  Alle blekksprutarter skal rapporteres under overskriften «Blekkspruter» fra det stadium der de kan innta føde selv, 

det vil si umiddelbart etter klekking for åttearmede og tiarmede blekkspruter, og rundt sju dager etter klekking for 

sepiablekkspruter. 

ii.  Fisk bør telles fra det stadiet der de kan innta føde selv. Zebrafisk som holdes under optimale oppdrettsforhold 

(rundt + 28 oC), bør telles fem dager etter befruktning. 

iii.  Ettersom noen fiske- og blekksprutarter er svært små, kan tellingen gjøres på grunnlag av et anslag. 

2. Ombruk 

i.  Hver bruk av dyret bør rapporteres ved avslutningen av hvert forsøk. 

ii.  I statistikken presenteres antall forsøksnaive dyr bare i forbindelse med deres art og fødested. For dyr som 

brukes om igjen, registreres derfor ikke fødested. 

iii.  Eventuelle etterfølgende kategorier vil vise hvor mange ganger dyr er brukt i forsøk. Det kan derfor ikke 

opprettes krysshenvisninger mellom disse tallene og samlet antall forsøksnaive dyr. 

iv.  Antall dyr som brukes om igjen, kan ikke utledes av opplysningene, ettersom noen dyr kan brukes om igjen flere 

ganger. 

v.  Dyrets faktiske lidelse under forsøket bør rapporteres. I noen tilfeller kan tidligere bruk påvirke dette. 

Alvorlighetsgraden vil imidlertid ikke alltid øke ved etterfølgende bruk, noen ganger reduseres den (som følge av 

tilvenning). Alvorlighetsgradene fra tidligere bruk bør derfor ikke automatisk legges sammen. Dette bør alltid 

vurderes fra tilfelle til tilfelle. 

Ombruk kontra kontinuerlig bruk 

Med et forsøk menes bruk av et dyr til ett vitenskapelig, forsøks-, utdannings- og opplæringsrelatert formål. Én bruk 

regnes fra det tidspunkt da den første teknikken anvendes på dyret, og fram til innsamlingen av opplysninger og 

observasjoner er avsluttet eller til et utdanningsrelatert mål er nådd. Dette er vanligvis ett forsøk, én prøving eller én 

opplæring i en teknikk. 

Ett forsøk kan bestå av flere trinn (teknikker) som alle har som mål å oppnå ett resultat, og som krever bruk av samme 

dyr. 

Sluttbrukeren skal rapportere hele forsøket, herunder en eventuell klargjøring (uansett hvor dette har funnet sted), og 

ta med alvorlighetsgraden forbundet med klargjøringen. 

Eksempler på klargjøring er blant annet kirurgiske inngrep (f.eks. innføring av kanyler, implantering av telemetri, 

ovarieektomi, kastrering, hypofyseektomi osv.) og ikke-kirurgiske prosedyrer (f.eks. fôring med endret diett, induksjon 

av diabetes osv.). Det samme gjelder for oppdrett av genmodifiserte dyr, det vil si at når dyret brukes i det tiltenkte 

forsøket, skal sluttbrukeren rapportere hele forsøket og ta med alvorlighetsgraden forbundet med fenotypen. Avsnittet 

om genmodifiserte dyr inneholder flere opplysninger om dette. 

Dersom et klargjort dyr unntaksvis ikke blir brukt til et vitenskapelig formål, bør virksomheten som har klargjort dyret, 

rapportere opplysninger om klargjøringen som et uavhengig forsøk i de statistiske opplysningene i henhold til det 

tiltenkte formålet, forutsatt at klargjøringen av dyret har overskredet terskelen for minst mulig smerte, lidelse, angst og 

varige men. 
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3. Fødested 

Dyr født i EU hos en registrert oppdretter 

Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i resten av verden 

i.  Opprinnelsen tar utgangspunkt i fødested, det vil si det sted der dyret er født, og ikke det sted det er levert fra. 

ii.  «Dyr født i EU hos en registrert oppdretter» omfatter dyr født hos oppdrettere som er godkjent og registrert i 

henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU. 

iii.  «Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter» omfatter dyr som ikke er født hos en registrert oppdretter, 

for eksempel ville dyr og landbruksdyr (med mindre oppdretteren er godkjent og registrert), og eventuelle unntak 

som er gitt i henhold til artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU. 

iv.  «Dyr født i resten av Europa» og «Dyr født i resten av verden» omfatter alle dyr uansett om de er oppdrettet i 

registrerte oppdrettsvirksomheter eller andre virksomheter, og omfatter dyr som er fanget i vill tilstand. 

4. Primater (bortsett fra mennesker) – kilde 

Dyr født hos en registrert oppdretter i EU 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i Asia 

Dyr født i Amerika 

Dyr født i Afrika 

Dyr født andre steder 

I forbindelse med denne rapporteringen gjelder følgende: 

i.  «Dyr født i resten av Europa» omfatter dyr født i Tyrkia, Russland og Israel. 

ii.  «Dyr født i Asia» omfatter dyr født i Kina. 

iii.  «Dyr født i Amerika» omfatter dyr født i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika. 

iv.  «Dyr født i Afrika» omfatter dyr født på Mauritius. 

v.  «Dyr født andre steder» omfatter dyr født i Australasia. 

Opplysninger om opprinnelsen til dyr registrert under «Dyr født andre steder» skal framlegges for vedkommende 

myndighet ved oversending av opplysninger. 

5. Primater (bortsett fra mennesker) – generasjon 

F0 

F1 

F2 eller høyere 

Selvoppholdende koloni 

i.  Dersom kolonien ikke er selvoppholdende, bør dyr som er født i nevnte koloni, rapporteres under F0, F1, F2 eller 

høyere avhengig av hvilken generasjon i morlinjen de tilhører. 

ii.  Så snart hele kolonien er selvoppholdende, bør alle dyr som er født i nevnte koloni, rapporteres under 

«Selvoppholdende koloni» uavhengig av hvilken generasjon i morlinjen de tilhører. 

6. Genetisk status 

Ikke genmodifisert 

Genmodifisert uten skadelig fenotype 

Genmodifisert med skadelig fenotype 
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i.  «Ikke genmodifisert» omfatter alle dyr som ikke er blitt genmodifiserte, herunder genetisk sett normale foreldredyr 

som brukes til utvikling av en ny genmodifisert dyrelinje/-stamme. 

ii.  «Genmodifisert uten skadelig fenotype» omfatter dyr som brukes til utvikling av en ny linje, som er bærer av 

genmodifiseringen, men som ikke uttrykker en skadelig fenotype, og genmodifiserte dyr som brukes i andre 

forsøk (ikke til utvikling eller opprettholdelse), men som ikke uttrykker en skadelig fenotype. 

iii.  «Genmodifisert med skadelig fenotype» omfatter: 

a)  dyr brukt til utvikling av en ny linje som uttrykker en skadelig fenotype, 

b)  dyr brukt til opprettholdelse av en etablert linje med en tilsiktet skadelig fenotype og som uttrykker en 

skadelig fenotype, og 

c)  genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller opprettholdelse), og som uttrykker en 

skadelig fenotype. 

7. Utvikling av en ny genmodifisert linje 

Dyr som brukes til utvikling av en ny genmodifisert linje / stamme 

«Dyr som brukes til utvikling av en ny genmodifisert linje / stamme», omfatter dyr som brukes til utvikling av en ny 

genmodifisert linje / stamme, noe som skiller dem fra andre dyr som brukes til grunnforskning eller translasjonell og 

anvendt forskning. 

8. Alvorlighetsgrad 

i. Terminal – dyr som har vært brukt i et forsøk som i sin helhet er utført under generell anestesi, og der dyret ikke 

har fått tilbake bevisstheten, skal rapporteres under «Terminal». 

ii. Mild (opptil) – dyr som har vært brukt i et forsøk der de har vært utsatt for høyst kortvarig mild smerte, lidelse 

eller angst, og forsøk der dyrenes velferd eller allmenntilstand ikke er blitt betydelig svekket, skal rapporteres 

under «Mild». Merk: Dette bør også omfatte dyr som har vært brukt i et godkjent prosjekt, men der det i siste 

instans ikke ble observert et nivå av smerte, lidelse, angst eller varige men tilsvarende det som forårsakes av 

innføring av en nål i samsvar med god veterinærpraksis, med unntak av dyr som er nødvendige for å opprettholde 

kolonier av genmodifiserte dyr av etablerte linjer med en tilsiktet skadelig fenotype og som ikke har vist smerte, 

lidelse, angst eller varige men som følge av den skadelige genotypen. 

iii. Moderat – dyr som har vært brukt i et forsøk der de har vært utsatt for kortvarig moderat smerte, lidelse eller 

angst eller langvarig mild smerte, lidelse eller angst, og forsøk der dyrenes velferd eller allmenntilstand er blitt 

moderat svekket, skal rapporteres under «Moderat». 

iv. Alvorlig – dyr som har vært brukt i et forsøk der de har vært utsatt for alvorlig smerte, lidelse eller angst eller 

langvarig moderat smerte, lidelse eller angst, og forsøk der dyrenes velferd og allmenntilstand er blitt alvorlig 

svekket, skal rapporteres under «Alvorlig». 

v.  Dersom klassifiseringen «Alvorlig» overskrides, uansett om dette var forhåndsgodkjent eller ikke, skal disse 

dyrene og bruken av dem rapporteres under «Alvorlig». I feltet for merknader fra medlemsstaten skal det legges 

inn kommentarer om arter, antall, om tidligere unntak er godkjent, opplysninger om bruk og årsakene til at 

klassifiseringen «Alvorlig» ble overskredet. 

9. Formål 

Grunnforskning 

Translasjonell og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Høyere utdanning eller opplæring med sikte på å tilegne seg, vedlikeholde eller forbedre fagkompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Opprettholdelse av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk 
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i.  Grunnforskning 

Grunnforskning omfatter studier av grunnleggende aspekter, herunder fysiologi, studier for å innhente kunnskap 

om levende organismers og miljøets normale og unormale struktur, funksjon og atferd, herunder grunnleggende 

toksikologiske undersøkelser, og undersøkelser og analyser der det fokuseres på å få en bedre eller mer fullstendig 

forståelse av et emne, fenomen eller en grunnleggende naturlov, og ikke på en bestemt praktisk anvendelse av 

resultatene. 

Dyr som brukes til utvikling av en ny genmodifisert dyrelinje (herunder krysning av to linjer) beregnet på bruk i 

grunnforskning (f.eks. utviklingsbiologi og immunologi), bør registreres i henhold til formålet de utvikles for. De 

bør også rapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje – Dyr som brukes til utvikling av en ny 

genmodifisert linje / stamme». 

Alle dyr som er bærere av genmodifiseringen, bør rapporteres under utvikling av en ny linje. Dyr som brukes til 

utvikling, for eksempel med sikte på superovulasjon, vasektomi og embryoimplantering, rapporteres også her. 

Ikke-genmodifiserte avkom (villtype) bør ikke rapporteres. 

En ny stamme eller linje av genmodifiserte dyr anses for å være «etablert» når overføringen av genmodifiseringen 

er stabil, det vil si etter minst to generasjoner, og etter at det er foretatt en vurdering av dyrevelferden. 

ii.  Translasjonell og anvendt forskning 

Translasjonell og anvendt forskning omfatter dyr som brukes til formålene omhandlet i artikkel 5 bokstav b) og c), 

med unntak av regelverksbasert bruk av dyr. 

Dette omfatter også toksikologisk forskning og toksikologiske undersøkelser med sikte på utarbeiding av en 

regelverksbasert søknad og utvikling av metoder. Dette omfatter ikke studier som kreves i forbindelse med 

regelverksbaserte søknader. 

Dyr som brukes til utvikling av en ny genmodifisert dyrelinje (herunder krysning av to linjer) beregnet på bruk i 

translasjonell eller anvendt forskning (f.eks. kreftforskning og utvikling av vaksiner), bør registreres i henhold til 

formålet de utvikles for. De bør også rapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje – Dyr som brukes til 

utvikling av en ny genmodifisert linje / stamme». 

Alle dyr som er bærere av genmodifiseringen, bør rapporteres under utvikling av en ny linje. Dyr som brukes til 

utvikling, for eksempel med sikte på superovulasjon, vasektomi og embryoimplantering, rapporteres også her. 

Ikke-genmodifiserte avkom (villtype) bør ikke rapporteres. 

En ny stamme eller linje av genmodifiserte dyr anses for å være «etablert» når overføringen av genmodifiseringen 

er stabil, det vil si etter minst to generasjoner, og etter at det er foretatt en vurdering av dyrevelferden. 

iii.  Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type 

Dette gjelder bruk av dyr i forsøk som utføres for å oppfylle lovfestede krav til framstilling av produkter/stoffer og 

til å bringe slike produkter/stoffer i omsetning og opprettholde dem på markedet, herunder sikkerhets- og 

risikovurderinger av næringsmidler og fôr. Dette omfatter prøvinger som utføres på produkter/stoffer som skal 

være gjenstand for en regelverksbasert søknad, men som det i siste instans ikke inngis en regelverksbasert søknad 

om (dvs. prøvinger utført på produkter/stoffer som ikke når siste trinn i utviklingsprosessen). 

Dette omfatter også dyr som brukes i framstillingsprosessen for produkter, dersom en slik framstillingsprosess 

krever myndighetsgodkjenning (dyr som brukes til framstilling av serumbaserte legemidler, bør for eksempel angis 

i denne kategorien). 

Forsøk for å kartlegge virkninger under utvikling av nye legemidler omfattes ikke, og bør rapporteres i kategorien 

«Translasjonell og anvendt forskning». 

iv.  Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

Dette omfatter studier beregnet på å undersøke og forstå fenomener som miljøforurensning og redusert biologisk 

mangfold samt epidemiologiske studier av ville dyr. 

Dette omfatter ikke regelverksbasert bruk av dyr til økotoksikologiske formål. 

v.  Høyere utdanning eller opplæring med sikte på å tilegne seg, vedlikeholde eller forbedre fagkompetanse 

Dette omfatter opplæring for å tilegne seg og vedlikeholde praktisk kompetanse i teknikker, som fastsatt i  

artikkel 23 nr. 2.  
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vi.  Opprettholdelse av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk 

Dette omfatter antall dyr som er nødvendige for å opprettholde kolonier av genmodifiserte dyr av etablerte linjer 

med en tilsiktet skadelig fenotype, og som har vist smerte, lidelse, angst eller varige men som følge av den 

skadelige genotypen. Det tiltenkte formålet som linjen oppdrettes for, registreres ikke. 

Dette omfatter ikke dyr som brukes til utvikling av en ny genmodifisert linje, og dyr som brukes i andre forsøk (til 

annet enn utvikling/oppdrett). 

10. Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystem, blod- og lymfesystem 

Nervesystem 

Åndedrettsorganer 

Mage- og tarmsystem, herunder lever 

Muskel- og skjelettsystem 

Immunsystem 

Det urogenitale system / forplantningssystemet 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Det endokrine system / stoffskifte 

Multisystemisk 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annet 

i.  Onkologi 

All forskning innen onkologi, uansett målsystem, bør angis i denne kategorien. 

ii.  Nervesystem 

Denne kategorien omfatter nevrovitenskap, det perifere nervesystemet eller sentralnervesystemet og psykologi. 

iii.  Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Studier av nesen bør rapporteres under «Åndedrettsorganer», og studier av tungen bør rapporteres under «Mage- 

og tarmsystem, herunder lever». 

iv.  Multisystemisk 

Denne kategorien bør bare omfatter forskning der mer enn ett system er av primær interesse, for eksempel 

forskning på visse infeksjonssykdommer, og omfatter ikke onkologi. 

v.  Kategorien «Etologi/dyreatferd/dyrebiologi» omfatter både viltlevende dyr og dyr i fangenskap der det primære 

målet er å innhente mer kunnskap om de aktuelle artene. 

vi.  Annet 

Forskning som ikke vedrører et organ/system som er angitt over, eller som ikke er organ-/systemspesifikk. 

vii.  Merknader 

Dyr som brukes til framstilling og opprettholdelse av smittestoffer, smittebærere og neoplasmer, dyr som brukes til 

annet biologisk materiale, og dyr som brukes til framstilling av polyklonale antistoffer med sikte på 

translasjonell / anvendt forskning, men unntatt framstilling av monoklonale antistoffer ved hjelp av ascitesmetoden 

(som omfattes av kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type»), bør rapporteres i relevante 

felter i kategorien «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonell og anvendt forskning». Formålet med studiene 

må fastsettes nøye, ettersom begge kategorier kan gjelde, og ettersom det bare er hovedformålet som skal 

rapporteres. 

11. Translasjonell og anvendt forskning 

Kreft hos mennesker 

Infeksjonssykdommer hos mennesker 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker 

Nervesykdommer og psykiske lidelser hos mennesker 

Sykdommer i åndedrettsorganer hos mennesker 
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Sykdommer i mage- og tarmsystemet, herunder lever, hos mennesker 

Muskel- og skjelettsykdommer hos mennesker 

Immunsykdommer hos mennesker 

Sykdommer i det urogenitale system / forplantningssystemet hos mennesker 

Sykdommer i sanseorganer (hud, øyne og ører) hos mennesker 

Endokrine sykdommer / stoffskiftesykdommer hos mennesker 

Andre sykdommer hos mennesker 

Dyresykdommer og -lidelser 

Dyrs velferd 

Diagnostisering av sykdommer 

Plantesykdommer 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

i.  All anvendt forskning på kreft hos mennesker og infeksjonssykdommer hos mennesker, uansett målsystem, bør 

angis. 

ii.  Regelverksbasert bruk av dyr omfattes ikke, for eksempel regelverksbaserte studier med sikte på å kartlegge 

kreftframkallende egenskaper. 

iii.  Studier av sykdommer i nesen bør rapporteres under «Sykdommer i åndedrettsorganer hos mennesker», og studier 

av sykdommer i tungen bør rapporteres under «Sykdommer i mage- og tarmsystemet, herunder lever, hos 

mennesker». 

iv.  «Diagnostisering av sykdommer» omfatter dyr som brukes til direkte diagnostisering av sykdommer, for eksempel 

rabies og botulisme, men ikke dyr som omfattes av regelverksbasert bruk. 

v.  «Ikke-regelverksbasert toksikologi» omfatter toksikologisk forskning og undersøkelser med sikte på utarbeiding av 

en regelverksbasert søknad og utvikling av metoder. Denne kategorien omfatter ikke studier som er påkrevd i 

forbindelse med regelverksbaserte søknader (innledende studier, studier av høyeste tolererte dose (MTD)). 

vi.  Dyrs velferd bør omfatte studier i henhold til artikkel 5 bokstav b) iii) i direktiv 2010/63/EU. 

vii.  Merknader 

Dyr som brukes til framstilling og opprettholdelse av smittestoffer, smittebærere og neoplasmer, dyr som brukes 

til annet biologisk materiale, og dyr som brukes til framstilling av polyklonale antistoffer med sikte på 

translasjonell / anvendt forskning, men unntatt framstilling av monoklonale antistoffer ved hjelp av 

ascitesmetoden (som omfattes av kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type»), bør 

rapporteres i relevante felter i kategorien «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonell og anvendt forskning». 

Formålet med studiene må fastsettes nøye, ettersom begge kategorier kan gjelde, og ettersom det bare er 

hovedformålet som skal rapporteres. 

12. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

i.  Dette gjelder bruk av dyr i forsøk som utføres for å oppfylle lovfestede krav til framstilling av produkter/stoffer og 

til å bringe slike produkter/stoffer i omsetning og opprettholde dem på markedet, herunder sikkerhets- og 

risikovurderinger av næringsmidler og fôr. 

ii.  Dette omfatter prøvinger som utføres på produkter/stoffer som det ikke inngis en regelverksbasert søknad om (dvs. 

prøvinger som utføres på produkter/stoffer (som det var planlagt å inngi en regelverksbasert søknad om), og som 

utvikleren i siste instans anser som uegnet for markedet, og som derfor ikke når siste trinn i utviklingsprosessen). 

iii.  Denne kategorien omfatter også dyr som brukes i framstillingsprosessen for produkter dersom framstillings-

prosessen krever myndighetsgodkjenning (dyr som brukes til framstilling av serumbaserte legemidler, bør for 

eksempel angis i denne kategorien). 

13. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type 

Kvalitetskontroll (herunder sikkerhetsprøving og styrkebestemmelse av partier) 

Andre forsøk for å kartlegge virkninger og toleranse 

Giftighetsprøving og annen sikkerhetsprøving, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon 
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i.  Forsøk for å kartlegge virkninger under utvikling av nye legemidler omfattes ikke, og bør rapporteres i kategorien 

«Translasjonell og anvendt forskning». 

ii.  «Kvalitetskontroll» omfatter dyr som brukes til renhetsprøving, stabilitetsprøving, forsøk for å kartlegge 

virkninger, styrkebestemmelse og andre kvalitetskontrollparametre i sluttproduktet og bestanddelene i det, og alle 

kontroller som utføres i løpet av framstillingsprosessen med henblikk på registrering, for å oppfylle eventuelle 

andre krav fra nasjonale eller internasjonale myndigheter, eller for å oppfylle produsentens interne regler. Dette 

omfatter forsøk for å kartlegge pyrogen virkning. 

iii.  «Andre forsøk for å kartlegge virkninger og toleranse»: Forsøk for å kartlegge virkning av biocider og pesticider 

omfattes av denne kategorien, det samme gjør forsøk for å kartlegge toleranse av tilsetningsstoffer i fôrvarer. 

iv.  «Rutineproduksjon» omfatter framstilling av monoklonale antistoffer (ved ascites) og blodprodukter, herunder 

polyklonale antisera ved hjelp av etablerte metoder. Dette omfatter ikke immunisering av dyr til framstilling av 

hybridomer, som bør registreres i relevant kategori under «Grunnforskning» eller «Anvendt forskning». 

v.  «Giftighetsprøving og annen sikkerhetsprøving» (herunder sikkerhetsvurdering av produkter og utstyr til 

medisinske og odontologiske formål beregnet på mennesker samt til veterinærmedisinske formål) omfatter studier 

som utføres på produkter eller stoffer for å bestemme om de kan forårsake farlige eller uønskede virkninger hos 

mennesker eller dyr ved tiltenkt eller uvanlig bruk og framstilling eller om de er potensielt eller faktisk 

miljøforurensende. 

14. Kvalitetskontroll (herunder sikkerhetsprøving og styrkebestemmelse av partier) 

Sikkerhetsprøving av partier 

Forsøk for å kartlegge pyrogen virkning 

Styrkebestemmelse av partier 

Andre kvalitetskontroller 

«Sikkerhetsprøving av partier» omfatter ikke forsøk for å kartlegge pyrogen virkning. Dette rapporteres i kategorien 

«Forsøk for å kartlegge pyrogen virkning». 

15. Lovgivningsmessige krav til giftighetsprøving og annen sikkerhetsprøving 

Lovgivning om legemidler for mennesker 

Lovgivning om veterinærpreparater og restmengder av disse 

Lovgivning om medisinsk utstyr 

Lovgivning om industrikjemikalier 

Lovgivning om plantevernmidler 

Lovgivning om biocider 

Lovgivning om næringsmidler, herunder om materialer som kommer i kontakt med næringsmidler 

Lovgivning om fôr, herunder om sikkerhet hos måldyr, for arbeidstakere og miljøet 

Lovgivning om kosmetikk 

Annet 

i.  Det lovgivningsmessige kravet angis i henhold til det tiltenkte primære formålet. 

ii.  Vannkvalitet: dersom det for eksempel gjelder springvann, angis dette under «Lovgivning om næringsmidler». 

16. Lovgivningsmessige krav 

Lovgivning som oppfyller EU-krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater 

i.  I denne kategorien kan nivået av harmonisering av forskjellige lovgivningsmessige krav angis. Den avgjørende 

faktoren er ikke hvem som anmoder om å få utført prøvingen, men hvilken lovgivning som oppfylles, idet det 

legges vekt på et bredest mulig nivå av harmonisering.  
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ii.  Dersom den nasjonale lovgivningen er basert på EUs regelverk, skal bare «Lovgivning som oppfyller EU-krav» 

velges. 

iii.  «Lovgivning som oppfyller EU-krav» omfatter også internasjonale krav som samtidig oppfyller EU-krav (for 

prøvinger som utføres i henhold til retningslinjene til ICH, VICH og OECD samt monografier i Den europeiske 

farmakopé). 

iv.  «Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU)» skal bare velges dersom prøvingene utføres for å oppfylle 

kravene til én eller flere medlemsstater, men ikke nødvendigvis den der arbeidet utføres. Det finnes imidlertid ikke 

et tilsvarende krav i EU. 

v.  «Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater» skal velges dersom det ikke er noe tilsvarende krav om å 

utføre prøvingene for å oppfylle EU-krav. 

17. Giftighetsprøving og annen sikkerhetsprøving etter type 

Metoder for å bestemme akutt giftighet (enkeltdosering) (herunder grensetest) 

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Giftighet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Reproduksjonstoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Sikkerhetsprøving i næringsmiddel- og fôrområde 

Sikkerhet hos måldyr 

Annet 

i.  Immuntoksikologiske studier angis under «Giftighet ved gjentatt dosering». 

ii.  «Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder)»: Dersom toksikokinetikk utføres som 

en del av den regelverksbaserte studien av giftighet ved gjentatt dosering, skal dette rapporteres under «Giftighet 

ved gjentatt dosering». 

iii.  «Sikkerhetsprøving i næringsmiddel- og fôrområde» omfatter undersøkelse av drikkevann (herunder prøving av 

sikkerhet hos måldyr). 

iv.  «Sikkerhet hos måldyr» innebærer prøvinger for å sikre at et produkt for et bestemt dyr er trygt for den aktuelle 

arten (bortsett fra sikkerhetsprøving av partier, som omfattes av «Kvalitetskontroll»). 

18. Metoder for prøving av akutt og subakutt giftighet 

LD50, LC50 

Andre dødelige metoder 

Ikke-dødelige metoder 

19. Giftighet ved gjentatt dosering 

Inntil 28 dager 

29–90 dager 

> 90 dager 
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20. Bruk av dyr til regulert produksjon etter produkttype 

Blodprodukter 

Monoklonale antistoffer 

Annet 

21. Økotoksisitet 

Akutt giftighet 

Kronisk giftighet 

Reproduksjonstoksisitet 

Endokrin aktivitet 

Bioakkumulering 

Annet 

C. MERKNADER FRA MEDLEMSSTAT 

1.  Allmenne opplysninger om eventuelle endringer i trender som er observert siden forrige rapporteringsperiode. 

2.  Opplysninger om betydelig økt eller redusert bruk av dyr på de bestemte områdene, og en analyse av årsakene til 

dette. 

3.  Opplysninger om eventuelle endringer i trender med hensyn til faktisk alvorlighetsgrad, og en analyse av årsakene 

til dette. 

4.  Særlige tiltak for å fremme prinsippet om erstatning, reduksjon og forbedring, og den eventuelle innvirkningen 

dette har på de statistiske opplysningene. 

5.  Ytterligere inndeling av bruken av kategorien «Annet» dersom en betydelig andel av bruken av dyr rapporteres i 

denne kategorien. 

6.  Opplysninger om tilfeller der klassifiseringen «Alvorlig» ble overskredet, enten dette var forhåndsgodkjent eller 

ikke, herunder art, antall, om tidligere unntak er godkjent, opplysninger om bruk og årsaken til at klassifiseringen 

«Alvorlig» ble overskredet. 

 ______   
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VEDLEGG III 

RAPPORTERINGSFORMAT FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGER OM UNNTAK GITT I 

HENHOLD TIL ARTIKKEL 6 NR. 4 BOKSTAV A) I DIREKTIV 2010/63/EU SOM DET VISES TIL I 

ARTIKKEL 54 NR. 3 I NEVNTE DIREKTIV 

Metode Art Begrunnelse 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 658/2014 

av 15. mai 2014 

om gebyrer til Det europeiske legemiddelkontor for legemiddelovervåking i forbindelse  

med legemidler for mennesker(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalforsamlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Inntektene til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «kontoret») består av et bidrag fra Unionen, og av gebyrer 

som foretak innbetaler for å få og beholde markedsføringstillatelse i Unionen, og for andre tjenester som nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 artikkel 67 nr. 3(3). 

2) Bestemmelsene om legemiddelovervåking i forbindelse med legemidler for mennesker (heretter kalt «legemidler») 

fastlagt i forordning (EF) nr. 726/2004 og i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(4) ble endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/84/EU(5), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1235/2010(6), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/26/EU(7) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1027/2012(8). Disse 

endringene gir kontoret nye oppgaver i forbindelse med legemiddelovervåking, herunder framgangsmåter for 

legemiddelovervåking på unionsnivå, overvåking av tilfeller som beskrives i medisinsk litteratur og forbedret bruk av 

informasjonsteknologi. Videre sies det i disse endringene at kontoret bør få mulighet til å finansiere denne virksomheten 

ved hjelp av gebyrer fra innehavere av markedsføringstillatelse. Det bør derfor innføres nye typer gebyrer for å dekke 

kontorets nye og særlige oppgaver.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.6.2014, s. 112, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 15. 

(1) EUT C 67 av 6.3.2014, s. 92. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.04.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/84/EU av 15. desember 2010 om endring, med hensyn til legemiddelovervåking, av direktiv 

2001/83/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker (EUT L 348 av 31.12.2010, s. 74). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1235/2010 av 15. desember 2010 om endring, med hensyn til overvåking av legemidler for 

mennesker, av forordning (EF) nr. 726/2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 

legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor og forordning (EF) nr. 1394/2007 om 

legemidler for avansert terapi (EUT L 348 av 31.12.2010, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/26/EU av 25. oktober 2012 om endring av direktiv 2001/83/EF med hensyn til legemiddel-

overvåking (EUT L 299 av 27.10.2012, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1027/2012 av 25. oktober 2012 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til 

legemiddelovervåking (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 38). 
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3) For at kontoret skal få mulighet til å innkreve gebyrer for de nye oppgavene i forbindelse med legemiddelovervåking, og 

i påvente av en samlet revisjon av regelverket for gebyrordningene i legemiddelsektoren, bør denne forordningen 

vedtas. De gebyrer som er omhandlet i denne forordningen, bør gjelde uten at gebyrene fastlagt i rådsforordning (EF) 

nr. 297/95(1) berøres. 

4) Denne forordningen bør bygge på det dobbelte rettsgrunnlaget som utgjøres av artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 

bokstav c) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). Den har som formål å finansiere legemiddel-

overvåking som bidrar til gjennomføringen av et indre marked for legemidler, med utgangspunkt i et høyt nivå for vern 

av helsen. Samtidig skal denne forordningen sikre finansielle ressurser til virksomhet knyttet til håndteringen av felles 

sikkerhetsproblemer, for å kunne opprettholde høye krav til legemidlenes kvalitet, sikkerhet og virkning. Begge mål 

forfølges samtidig og er uløselig knyttet sammen, slik at de begge er like viktige. 

5) Strukturen til og størrelsen på gebyrene for legemiddelovervåking som innkreves av kontoret samt nærmere regler for 

betalingen, bør fastsettes. Gebyrene bør ha en enklest mulig struktur, slik at den administrative byrden blir minst mulig. 

6) I tråd med felleserklæringen fra Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og Europakommisjonen av  

19. juli 2012 om desentraliserte byråer, bør gebyrer til organer som finansieres ved gebyrer og avgifter i tillegg til 

bidraget fra Unionen, fastsettes på et nivå som verken gir underskudd eller et betydelig overskudd, og de bør revideres 

når dette ikke er tilfellet. De gebyrer som fastsettes i denne forordningen, bør derfor baseres på en vurdering av 

kontorets beregninger og prognoser med hensyn til dets arbeidsmengde og relaterte kostnader, og på en vurdering av 

kostnadene forbundet med arbeidet som utføres av vedkommende myndigheter i medlemsstater som fungerer som 

rapportører, og eventuelt som medrapportører, i samsvar med artikkel 61 nr. 6 og artikkel 62 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 726/2004 og artikkel 107e, 107j og 107q i direktiv 2001/83/EF. 

7) Gebyrene som fastsettes i denne forordningen, bør være oversiktlige og rettferdige og stå i forhold til arbeidet som 

utføres. Opplysninger om gebyrene bør være offentlig tilgjengelige. Eventuelle framtidige revisjoner av gebyrer knyttet 

til legemiddelovervåking, eller andre gebyrer som innkreves av kontoret, bør være basert på en åpen og uavhengig 

vurdering av kontorets kostnader, og av kostnadene forbundet med oppgavene som utføres av vedkommende nasjonale 

myndigheter. 

8) Denne forordningen bør regulere bare gebyrer som skal innkreves av kontoret, mens medlemsstatene fortsatt bør ha 

myndighet til å treffe beslutning om eventuelle gebyrer som innkreves av vedkommende nasjonale myndigheter, 

inkludert i forbindelse med signalpåvisning. Innehavere av markedsføringstillatelse bør slippe å betale to ganger for 

samme legemiddelovervåkingsvirksomhet. Medlemsstatene bør derfor ikke kreve gebyrer for virksomhet som omfattes 

av denne forordningen. 

9) For å oppnå forutsigbarhet og klarhet bør gebyrene oppgis i euro. 

10) Det bør innkreves to ulike typer gebyr i henhold til denne forordningen for å ta hensyn til de ulike oppgavene som 

kontoret og rapportørene, og eventuelt medrapportørene, utfører. For det første bør det innkreves gebyr for fram-

gangsmåter for legemiddelovervåking som utføres på Unionsplan av innehavere av markedsføringstillatelse hvis 

legemidler inngår i overvåkingen. Denne overvåkingen dreier seg om vurdering av periodiske sikkerhetsoppdaterings-

rapporter, vurdering av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt, og vurderinger i forbindelse med henvisninger innledet 

på bakgrunn av evaluering av legemiddelovervåkingsdata. For det andre bør det innkreves et årlig gebyr for annen 

legemiddelovervåking som kontoret utfører, og som generelt kommer innehavere av markedsføringstillatelse til gode. 

Denne virksomheten gjelder informasjonsteknologi, og særlig vedlikehold av Eudravigilance-databasen nevnt i artikkel 

24 i forordning (EF) nr. 726/2004 samt overvåking av utvalgt medisinsk litteratur.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for legemiddelvurdering (EFT  

L 35 av 15.2.1995, s. 1). 
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11) Innehavere av markedsføringstillatelse for legemidler som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 

betaler allerede et årlig gebyr til kontoret for å kunne beholde sine tillatelser, og i dette inngår legemiddelovervåking 

som dekkes av det årlige gebyret som fastsettes ved denne forordningen. For å unngå dobbel innkreving av gebyr for 

legemiddelovervåkingen som utføres av kontoret, bør det årlige gebyret som fastsettes ved denne forordningen, ikke 

innkreves for markedsføringstillatelser som er gitt i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004. 

12) Arbeidet som utføres på unionsplan i forbindelse med vurdering av observasjonsstudier av sikkerhet etter at tillatelse er 

gitt, og som kontoret eller vedkommende nasjonale myndighet krever gjennomført i mer enn én medlemsstat, og der 

protokollen skal godkjennes av Komiteen for legemiddelovervåking, omfatter overvåking av disse studiene, herunder 

vurdering av utkastet til protokoll og vurdering av sluttrapportene. Gebyret for dette arbeidet bør derfor dekke alt arbeid 

i forbindelse med studien. Ettersom regelverket for legemiddelovervåking oppmuntrer til felles sikkerhetsstudier etter at 

tillatelse er gitt, bør innehaverne av markedsføringstillatelse dele gebyret når en felles studie blir lagt fram. For å unngå 

dobbel innkreving av gebyr bør innehavere av markedsføringstillatelse som betaler gebyr for vurderingen av slike 

sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt, fritas for eventuelle andre gebyrer som innkreves av kontoret eller 

vedkommende nasjonale myndighet i forbindelse med at disse studiene legges fram. 

13) I sin vurdering støtter rapportørene seg på vedkommende nasjonale myndigheters vitenskapelige vurderinger og 

ressurser, mens det er kontorets ansvar å samordne de vitenskapelige ressursene som det får stilt til rådighet av 

medlemsstatene. På denne bakgrunn, og for å sikre at det finnes tilstrekkelige ressurser til å foreta vitenskapelige 

vurderinger i forbindelse med framgangsmåtene for legemiddelovervåking på unionsplan, bør kontoret betale vederlag 

for den vitenskapelige vurderingen som er foretatt av de rapportører og eventuelt medrapportører som medlemsstatene 

har utpekt til å sitte i Komiteen for legemiddelovervåking omhandlet i artikkel 56 nr. 1 bokstav aa) i forordning (EF) 

nr. 726/2004, eller som eventuelt er foretatt av rapportører og medrapportører i den samordningsgruppe som er 

omhandlet i artikkel 27 i direktiv 2001/83/EF. Størrelsen på vederlaget for disse rapportørenes og medrapportørenes 

tjenester bør utelukkende være basert på anslag over arbeidsmengden, og bør tas med i betraktningen når størrelsen på 

gebyrer for legemiddelovervåking utført på unionsplan skal fastsettes. Det er verdt å merke seg at Komiteen for 

legemiddelovervåking, i forbindelse med henvisninger innledet på bakgrunn av vurdering av data fra legemiddel-

overvåking, som god praksis vanligvis forsøker å unngå at medlemmet som er utpekt av medlemsstaten som har innledet 

henvisningen av saken, utpekes til rapportør. 

14) Gebyrene bør innkreves fra alle innehavere av markedsføringstillatelse på et rettferdig grunnlag. Det bør derfor 

fastlegges en gebyrpliktig enhet, uten hensyn til om legemiddelet er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 

eller direktiv 2001/83/EF, og uten hensyn til på hvilken måte medlemsstatene eller Kommisjonen tildeler godkjennings-

numre. Det målet nås ved å fastlegge den gebyrpliktige enheten på grunnlag av det eller de virksomme stoffer i, og 

legemiddelformen for, legemidler som er registreringspliktige i databasen som er nevnt i artikkel 57 nr. 1 annet ledd 

bokstav l) i forordning (EF) nr. 726/2004, basert på opplysninger fra listen over alle legemidler som er godkjent i 

Unionen, som omhandlet i forordningens artikkel 57 nr. 2. Det eller de virksomme stoffene bør ikke tas med i betrakt-

ningen når den gebyrpliktige enheten for godkjente homøopatiske legemidler eller godkjente plantelegemidler 

fastlegges. 

15) For å ta hensyn til virkeområdet for markedsføringstillatelser for legemidler som gis til innehavere av markeds-

føringstillatelser, bør antallet gebyrpliktige enheter som motsvarer disse tillatelsene ta hensyn til antallet medlemsstater 

der markedsføringstillatelsen er gyldig. 

16) I tråd med Unionens politikk til støtte for små og mellomstore bedrifter bør det anvendes reduserte gebyrer for små og 

mellomstore bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1). Disse gebyrene bør fastsettes etter 

kriterier som tar behørig hensyn til små og mellomstore bedrifters betalingsevne. I tråd med denne politikken bør svært 

små bedrifter som definert i nevnte rekommandasjon fritas for alle gebyrer i henhold til denne forordningen.  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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17) Det årlige gebyret bør reduseres for generiske legemidler, legemidler som er godkjent i henhold til bestemmelsene om 

veletablert medisinsk bruk, godkjente homøopatiske legemidler og godkjente plantelegemidler, ettersom disse 

legemidlene vanligvis har en veletablert sikkerhetsprofil. Når slike legemidler omfattes av enhver framgangsmåte for 

legemiddelovervåking som foretas på unionsplan, bør det imidlertid innkreves fullt gebyr på bakgrunn av arbeidet dette 

medfører. 

18) Homøopatiske legemidler og plantelegemidler som er registrert i samsvar med henholdsvis artikkel 14 og artikkel 16a i 

direktiv 2001/83/EF bør holdes utenfor virkeområdet for denne forordningen, ettersom legemiddelovervåkingen av disse 

legemidlene foretas av medlemsstatene. Legemidler som er godkjent slik at de kan bringes i omsetning i samsvar med 

artikkel 126a i direktiv 2001/83/EC, bør også holdes utenfor virkeområdet for denne forordningen. 

19) For å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde for kontoret bør gebyrreduksjon og gebyrfritak som omhandlet 

i denne forordningen anvendes på grunnlag av en erklæring fra innehaveren av markedsføringstillatelsen, der denne 

hevder å være berettiget til en slik gebyrreduksjon eller et slikt gebyrfritak. Framlegging av uriktige opplysninger bør 

motvirkes ved at gebyret økes i slike tilfeller. 

20) Av konsekvenshensyn bør det fastsettes betalingsfrister for gebyr som innkreves i henhold til denne forordningen, idet 

det tas behørig hensyn til fristene knyttet til legemiddelovervåking som er fastsatt i forordning (EF) nr. 726/2004 og 

direktiv 2001/83/EF. 

21) Størrelsen på de gebyrer og det vederlag for rapportører og medrapportører som er fastsatt i denne forordningen bør, når 

det er relevant, justeres i takt med inflasjonen. For dette formål bør den europeiske konsumprisindeksen som publiseres 

av Eurostat i henhold til rådsforordning (EF) nr. 2494/95(1), benyttes. For å kunne foreta en slik justering bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen 

bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

22) Ettersom målet for denne forordningen, som er å sikre tilfredsstillende finansiering av legemiddelovervåking foretatt på 

unionsplan, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

23) Av hensyn til forutsigbarhet, rettssikkerhet og forholdsmessighet bør det årlige gebyret for informasjons-

teknologisystemene og overvåkingen av medisinsk litteratur innkreves første gang 1. juli 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordningen får anvendelse på gebyrer for legemiddelovervåking som gjelder legemidler for mennesker (heretter 

kalt «legemidler») som er godkjent i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv 2001/83/EF, og som Det 

europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «kontoret») skal innkreve fra innehavere av markedsføringstillatelser.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 
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2.  Homøopatiske legemidler og plantelegemidler som er registrert i samsvar med henholdsvis artikkel 14 og artikkel 16a i 

direktiv 2001/83/EF, og legemidler som er godkjent slik at de kan bringes i omsetning i samsvar med artikkel 126a i direktiv 

2001/83/EF, skal unntas fra denne forordningens virkeområde. 

3.  I denne forordningen fastlegges den legemiddelovervåking på unionsplan som det skal betales gebyr for, størrelsen på 

gebyrene og bestemmelser om innbetaling av gebyrene til kontoret samt kontorets vederlag til rapportørene og eventuelt 

medrapportørene for deres tjenester. 

4.  Svært små bedrifter skal fritas for gebyrer i henhold til denne forordningen. 

5.  De gebyrer som er fastlagt i denne forordningen, får anvendelse uten å berøre de gebyrer som er fastlagt i forordning (EF) 

nr. 297/95. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med: 

1) «gebyrpliktig enhet» en enhet som fastlegges ved en entydig kombinasjon av følgende datasett som hentes fra kontorets 

opplysninger om alle legemidler som er godkjent i Unionen, og i tråd med den forpliktelse innehavere av 

markedsføringstillatelse som nevnt i artikkel 57 nr. 2 bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 726/2004 har til å inngi disse 

opplysningene til databasen omhandlet i artikkel 57 nr. 1 annet ledd bokstav l) i nevnte forordning: 

a)  legemiddelets navn som definert i artikkel 1 nr. 20 i direktiv 2001/83/EF, 

b)  innehaveren av markedsføringstillatelsen, 

c)  medlemsstaten der markedsføringstillatelsen er gyldig, 

d)  virksomt stoff eller kombinasjon av virksomme stoffer, og 

e)  legemiddelform. 

 Bokstav d) i første ledd gjelder ikke for godkjente homøopatiske legemidler eller godkjente plantelegemidler, definert i 

henholdsvis nr. 5 og nr. 30 i artikkel 1 i direktiv 2001/83/EF. 

2) «mellomstor bedrift» en mellomstor bedrift som definert i rekommandasjon 2003/361/EF, 

3) «liten bedrift» en liten bedrift som definert i rekommandasjon 2003/361/EF, 

4) «svært liten bedrift» en svært liten bedrift som definert i rekommandasjon 2003/361/EF. 

Artikkel 3 

Gebyrtyper 

1.  Gebyrene for legemiddelovervåking skal være som følger: 

a)  Gebyrer for framgangsmåter foretatt på unionsplan som omhandlet i artikkel 4, 5 og 6.  
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b)  Et årlig gebyr som omhandlet i artikkel 7. 

2.  Når et gebyr innkreves av kontoret i samsvar med nr. 1 bokstav a), skal kontoret betale vederlag i henhold til artikkel 9 til 

vedkommende nasjonale myndigheter 

a)  for tjenester levert av rapportører og eventuelt medrapportører i Komiteen for legemiddelovervåking som medlemsstatene 

har utpekt til å sitte i komiteen, 

b)  for arbeid utført av medlemsstater som fungerer som rapportører og eventuelt medrapportører i koordineringsgruppen. 

Artikkel 4 

Gebyr for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

1.  Kontoret skal innkreve et gebyr for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter som nevnt i artikkel 107e og 

107g i direktiv 2001/83/EF og i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Gebyrets størrelse og den tilsvarende størrelsen på vederlaget til vedkommende nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 er fastlagt i del I punkt 1 i vedlegget. 

3.  Når bare én innehaver av markedsføringstillatelse har plikt til å legge fram en periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport i 

forbindelse med framgangsmåtene som er nevnt i nr. 1, skal kontoret innkreve hele gebyret fra denne innehaveren av 

markedsføringstillatelse. 

4.  Når to eller flere innehavere av markedsføringstillatelse har plikt til å legge fram en periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport 

i forbindelse med framgangsmåtene som er nevnt i nr. 1, skal kontoret dele det samlede gebyret mellom disse innehaverne av 

markedsføringstillatelse i samsvar med del I punkt 2 i vedlegget. 

5.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse som nevnt i nr. 3 og 4 er en liten eller mellomstor bedrift, skal innehaveren 

betale et redusert beløp som fastlagt i del I punkt 3 i vedlegget. 

6.  Kontoret skal innkreve gebyr i henhold til denne artikkelen ved å utstede en faktura til hver enkelt av de berørte 

innehaverne av markedsføringstillatelse. Gebyret forfaller til betaling den dag vurderingen av den periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporten innledes. Gebyrer som forfaller i henhold til denne artikkelen, skal innbetales til kontoret innen  

30 kalenderdager fra fakturadato. 

Artikkel 5 

Gebyr for vurdering av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt 

1.  Kontoret skal innkreve et gebyr for vurdering utført i henhold til artikkel 107n–107q i direktiv 2001/83/EF og artikkel 28b 

i forordning (EF) nr. 726/2004 av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt som nevnt i artikkel 21a bokstav b) og artikkel 22a 

nr. 1 bokstav a) i direktiv 2001/83/EF, og i artikkel 9 nr. 4 bokstav cb) og artikkel 10a nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 726/2004 som foretas i mer enn én medlemsstat. 

2.  Gebyrets størrelse og den tilsvarende størrelsen på vederlaget til vedkommende nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 er fastlagt i del II punkt 1 i vedlegget.  
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3.  Når forpliktelsen til å utføre en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt pålegges mer enn én innehaver av markeds-

føringstillatelse, når de samme grunnene til bekymring gjør seg gjeldende for mer enn ett legemiddel, og når de berørte 

innehavere av markedsføringstillatelse utfører en felles sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt, skal beløpet den enkelte 

innehaver av markedsføringstillatelse skal betale, innkreves som fastlagt i del II punkt 2 i vedlegget. 

4.  Når forpliktelsen til å utføre en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt pålegges en innehaver av markedsføringstillatelse 

som er en liten eller mellomstor bedrift, skal beløpet innehaveren av markedsføringstillatelse skal betale, reduseres i henhold til 

del I punkt 3 i vedlegget. 

5.  Kontoret skal innkreve gebyret ved å utstede to fakturaer til den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse, én for 

vurderingen av utkastet til protokoll, og én for vurderingen av sluttrapporten. Den relevante delen av gebyret forfaller til 

betaling når framgangsmåten for vurdering av utkastet til protokoll starter, og når framgangsmåten for vurdering av 

sluttrapporten starter, og skal innbetales til kontoret innen 30 kalenderdager fra de respektive fakturadatoer. 

6.  Innehavere av markedsføringstillatelse som det innkreves gebyr av i henhold til denne artikkelen, skal fritas for eventuelle 

andre gebyrer som innkreves av kontoret eller av vedkommende nasjonale myndighet i forbindelse med at studiene nevnt i nr. 1 

legges fram. 

Artikkel 6 

Gebyr for vurderinger i forbindelse med henvisninger innledet som en følge av evaluering av data fra 

legemiddelovervåking 

1.  Kontoret skal innkreve et gebyr for vurderingen utført i forbindelse med en framgangsmåte innledet på bakgrunn av 

evaluering av data fra legemiddelovervåking i henhold til artikkel 31 nr. 1 annet ledd, artikkel 31 nr. 2 og artikkel 107i–107k i 

direktiv 2001/83/EF, eller i henhold til artikkel 20 nr. 8 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Gebyrets størrelse og den tilsvarende størrelsen på vederlaget til vedkommende nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 er fastlagt i del III punkt 1 i vedlegget. 

3.  Når bare én innehaver av markedsføringstillatelse berøres av framgangsmåten nevnt i nr. 1, skal kontoret innkreve hele 

gebyret fra denne innehaveren av markedsføringstillatelse som fastlagt i del III punkt 1 i vedlegget, unntatt i de tilfeller som er 

angitt i nr. 5 i denne artikkelen. 

4.  Når to eller flere innehavere av markedsføringstillatelse berøres av framgangsmåten nevnt i nr. 1, skal kontoret dele det 

samlede gebyret mellom disse innehaverne av markedsføringstillatelse i samsvar med del III punkt 2 i vedlegget. 

5.  Når framgangsmåten nevnt i nr. 1 gjelder ett stoff, eller én kombinasjon av stoffer, og én innehaver av markeds-

føringstillatelse, skal kontoret innkreve et redusert gebyr fra denne innehaveren av markedsføringstillatelse, og skal gi 

vedkommende nasjonale myndighet vederlag for rapportørens eller medrapportørens tjenester som fastlagt i del III punkt 3 i 

vedlegget. Når denne innehaveren av markedsføringstillatelse er en liten eller mellomstor bedrift, skal beløpet reduseres som 

fastlagt i del III punkt 3 i vedlegget. 

6.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse som nevnt i nr. 3 og 4 er en liten eller mellomstor bedrift, skal beløpet 

innehaveren av markedsføringstillatelse skal betale, reduseres som fastlagt i del III punkt 4 i vedlegget. 

7.  Kontoret skal innkreve gebyret ved å utstede en separat faktura til hver innehaver av markedsføringstillatelse som berøres 

av framgangsmåten. Gebyret forfaller til betaling den dag framgangsmåten starter. Gebyrer som forfaller i henhold til denne 

artikkelen, skal innbetales til kontoret innen 30 kalenderdager fra fakturadato.  
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Artikkel 7 

Årlig gebyr for informasjonsteknologisystemer og overvåking av medisinsk litteratur 

1.  Kontoret skal en gang i året innkreve et gebyr som fastlagt i del IV punkt 1 i vedlegget (heretter kalt «det årlige gebyret») 

for sin legemiddelovervåking i tilknytning til informasjonsteknologisystemer i henhold til artikkel 24, artikkel 25a, artikkel 26, 

artikkel 57 nr. 1 andre ledd bokstav l) og artikkel 57 nr. 2 i forordning (EF) nr. 726/2004, og for overvåking av utvalgt 

medisinsk litteratur i henhold til forordningens artikkel 27. 

2.  Det årlige gebyret skal innkreves av innehavere av markedsføringstillatelse for alle legemidler som er godkjent i Unionen 

i samsvar med direktiv 2001/83/EF, på grunnlag av gebyrpliktige enheter som motsvarer disse legemidlene. Gebyrpliktige 

enheter som motsvarer legemidler som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, omfattes ikke av det årlige 

gebyret. 

Det samlede årlige gebyret for hver innehaver av markedsføringstillatelse skal beregnes av kontoret på grunnlag av de 

gebyrpliktige enhetene som motsvarer opplysningene som er registrert 1. juli hvert år. Beløpet skal dekke tidsrommet fra  

1. januar til 31. desember det aktuelle året. 

3.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse er en liten eller mellomstor bedrift, skal denne innehaveren betale et redusert 

årlig gebyr som fastlagt i del IV punkt 2 i vedlegget. 

4.  Et årlig gebyr som er redusert i henhold til del IV punkt 3 i vedlegget, får anvendelse for legemidler nevnt i artikkel 10  

nr. 1 og artikkel 10a i direktiv 2001/83/EF, og for godkjente homøopatiske legemidler og godkjente plantelegemidler. 

5.  Når innehaveren av markedsføringstillatelse for legemidler nevnt i nr. 4 er en liten eller mellomstor bedrift, får bare 

gebyrreduksjonen fastsatt i nr. 3 anvendelse. 

6.  Det årlige gebyret forfaller til betaling 1. juli hvert år for vedkommende kalenderår. 

Påløpte gebyrer i henhold til denne artikkelen skal betales innen 30 kalenderdager fra fakturadato. 

7.  Kontoret skal beholde inntektene fra det årlige gebyret. 

Artikkel 8 

Gebyrreduksjon og gebyrfritak 

1.  En innehaver av markedsføringstillatelse som hevder å være en liten eller mellomstor bedrift med rett til gebyrreduksjon i 

henhold til artikkel 4 nr. 5, 5 nr. 4, 6 nr. 5, 6 nr. 6 eller 7 nr. 3, skal framlegge for kontoret en erklæring om dette innen  

30 kalenderdager fra datoen for kontorets faktura. Kontoret skal redusere gebyret på grunnlag av denne erklæringen. 

2.  En innehaver av markedsføringstillatelse som hevder å være en svært liten bedrift med rett til gebyrfritak i henhold til 

artikkel 1 nr. 4, skal framlegge for kontoret en erklæring om dette innen 30 kalenderdager fra datoen for kontorets faktura. 

Kontoret skal redusere gebyret på grunnlag av denne erklæringen.  
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3.  En innehaver av markedsføringstillatelse som hevder å ha rett til redusert årlig gebyr i henhold til artikkel 7 nr. 4, skal 

framlegge for kontoret en erklæring om dette. Kontoret skal offentliggjøre en veiledning om hvordan innehaveren av 

markedsføringstillatelse skal formulere denne erklæringen. Kontoret skal redusere gebyret på grunnlag av denne erklæringen. 

Når innehaveren av markedsføringstillatelse avgir erklæringen etter å ha mottatt faktura fra kontoret, skal erklæringen avgis 

innen 30 kalenderdager fra fakturadato. 

4.  Kontoret kan når som helst kreve dokumentasjon på at vilkårene for en gebyrreduksjon eller -fritak er oppfylt. I et slikt 

tilfelle skal innehaveren av markedsføringstillatelse som hevder eller har hevdet å være berettiget til gebyrreduksjon eller 

gebyrfritak i henhold til denne forordningen, legge fram for kontoret nødvendige opplysninger innen 30 kalenderdager etter å 

ha mottatt kontorets anmodning, slik at Kontoret kan kontrollere at vilkårene er oppfylt. 

5.  Dersom en innehaver av markedsføringstillatelse som hevder eller har hevdet å være berettiget til gebyrreduksjon eller 

gebyrfritak i henhold til denne forordningen, ikke har dokumentert at vedkommende er berettiget til en slik reduksjon eller et 

slikt fritak, skal gebyret fastlagt i vedlegget økes med 10 %, og kontoret skal innkreve det resulterende samlede beløpet eller 

eventuelt differansen opp til det resulterende samlede beløpet. 

Artikkel 9 

Kontorets betaling av vederlag til vedkommende nasjonale myndigheter 

1.  Kontoret skal gi vedkommende nasjonale myndigheter vederlag for rapportørenes og eventuelt medrapportørenes tjenester 

i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i følgende tilfeller: 

a)  Når en medlemsstat har utpekt et medlem av Komiteen for legemiddelovervåking som fungerer som rapportør og eventuelt 

medrapportør i forbindelse med vurderingen av de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene som er nevnt i artikkel 4. 

b)  Når samordningsgruppen har utpekt en medlemsstat som fungerer som rapportør og eventuelt medrapportør i forbindelse 

med vurderingen av de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene som er nevnt i artikkel 4. 

c)  Når en medlemsstat har utpekt et medlem av Komiteen for legemiddelovervåking som fungerer som rapportør og eventuelt 

medrapportør i forbindelse med vurderingen av de sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt som er nevnt i artikkel 5. 

d)  Når en medlemsstat har utpekt et medlem av Komiteen for legemiddelovervåking som fungerer som rapportør og eventuelt 

medrappportør i forbindelse med henvisningene som er nevnt i artikkel 6. 

Dersom Komiteen for legemiddelovervåking eller samordningsgruppen beslutter å utpeke en medrapportør, skal vederlaget til 

rapportøren og medrapportøren fastlegges i samsvar med del I, II og III i vedlegget. 

2.  Vederlaget for hver enkelt av aktivitetene oppført i nr. 1 første ledd er fastlagt i del I, II og III i vedlegget. 

3.  Vederlaget omhandlet i nr. 1 første ledd bokstav a), b) og d) skal utbetales først etter at den endelige vurderingsrapporten 

som er grunnlaget for en anbefaling, og som skal vedtas av Komiteen for legemiddelovervåking, er stilt til rådighet for kontoret. 

Vederlaget for vurderingen av sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt som nevnt i nr. 1 første ledd bokstav c), skal utbetales i 

to rater. Den første raten, som gjelder vurderingen av utkastet til protokoll, og den andre raten, som gjelder vurderingen av 

sluttrapporten, skal skje etter at de respektive endelige vurderingsrapportene er lagt fram for Komiteen for legemiddel-

overvåking.  
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4.  Vederlaget for rapportørens og medrapportørens tjenester og eventuell vitenskapelig og teknisk støtte i den forbindelse 

skal ikke berøre medlemsstatenes forpliktelse til å avstå fra å gi medlemmer og sakkyndige i Komiteen for legemiddel-

overvåking instrukser som er uforenlige med disse medlemmenes og sakkyndiges enkelte oppgaver som rapportør eller 

medrapportør, eller uforenlige med kontorets oppgaver og ansvar. 

5.  Vederlaget skal utbetales i samsvar med den skriftlige kontrakten som er nevnt i artikkel 62 nr. 3 første ledd i forordning 

(EF) nr. 726/2004. Eventuelle bankomkostninger knyttet til utbetalingen av vederlaget skal betales av kontoret. 

Artikkel 10 

Betalingsmåte for gebyret 

1.  Gebyrene skal innbetales i euro. 

2.  Betaling av gebyrene skal først skje etter at innehaveren av markedsføringstillatelsen har mottatt en faktura fra kontoret. 

3.  Betaling av gebyrer skal skje ved overføring til kontorets bankkonto. Eventuelle bankomkostninger for innbetalingen skal 

betales av innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Artikkel 11 

Identifisering av betalingen av gebyret 

For hver innbetaling skal innehaveren av markedsføringstillatelsen oppgi referansenummeret på fakturaen. Ved innbetaling via 

et nettbasert betalingssystem skal referansenummeret være det nummer som automatisk genereres i kontorets fakturerings-

system. 

Artikkel 12 

Innbetalingsdato for gebyret 

Datoen da hele betalingsbeløpet er gått inn på en konto som tilhører kontoret, skal anses som datoen da betalingen er utført. 

Betalingsfristen skal anses som overholdt bare dersom hele gebyrbeløpet er betalt i tide. 

Artikkel 13 

Refusjon av overskytende betaling 

Kontoret skal betale eventuelle innbetalte beløp som overstiger det forfalte gebyrbeløpet tilbake til innehaveren av 

markedsføringstillatelse, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med innehaveren av markedsføringstillatelse. Imidlertid 

skal det overskytende beløpet ikke refunderes dersom det er under 100 euro, og vedkommende innehaver av markeds-

føringstillatelse ikke uttrykkelig har anmodet om refusjon. 

Artikkel 14 

Foreløpig overslag over kontorets budsjett 

Kontoret skal, når det gjør et overslag over inntekter og utgifter for det kommende regnskapsåret i samsvar med artikkel 67  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 726/2004, ta med detaljerte opplysninger om inntekter fra gebyrer for legemiddelovervåking. Det 

årlige gebyret og gebyrene for hver framgangsmåte som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) skal oppgis hver for seg. Kontoret 

skal også legge fram særlige analytiske opplysninger om sine inntekter og utgifter i forbindelse med legemiddelovervåking, der 

det årlige gebyret og gebyrene for hver framgangsmåte som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) oppgis hver for seg.  
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Artikkel 15 

Innsyn og kontroll 

1.  De beløp og satser som er fastlagt i del I–IV i vedlegget skal offentliggjøres på kontorets nettsted. 

2.  Kontorets daglige leder skal, som en del av den årlige virksomhetsrapporten til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen 

og Revisjonsretten, opplyse om elementer som kan påvirke kostnader som skal dekkes ved gebyrene omhandlet i denne 

forordningen. Opplysningene skal omfatte en kostnadsoversikt for foregående år og en prognose for kommende år. Kontoret 

skal også offentliggjøre en oversikt over disse opplysningene i sin årsrapport. 

3.  Kontorets daglige leder skal også en gang i året legge de resultatopplysninger som er oppført i del V i vedlegget, basert på 

ytelsesindikatorene nevnt i nr. 4, fram for Kommisjonen og styret. 

4.  Kontoret skal innen 18. juli 2015 vedta en rekke ytelsesindikatorer, og det skal da tas hensyn til opplysningene i del V i 

vedlegget. 

5.  Inflasjonstakten, målt ved den europeiske konsumprisindeksen som publiseres av Eurostat i henhold til forordning (EF) 

nr. 2494/95, skal overvåkes med hensyn til beløpene fastsatt i vedlegget. Overvåkingen skal skje første gang når denne 

forordningen har vært anvendt et fullt kalenderår, og deretter hvert år. 

6.  Når det er berettiget ut fra overvåkingen nevnt i nr. 5, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter om justering av 

størrelsen på gebyrene og på vederlag til rapportører og medrapportører som nevnt i del I–IV i vedlegget. Når den delegerte 

rettsakten trer i kraft før 1. juli, får justeringene virkning fra 1. juli. Når den delegerte rettsakten trer i kraft etter 30. juni, får 

justeringene virkning fra den dag den delegerte rettsakten trer i kraft. 

Artikkel 16 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 15 nr. 6 gis Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra  

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

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

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

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 15 nr. 6 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

virkning dagen etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Beslutningen berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 15 nr. 6 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. 

Denne fristen skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 
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Artikkel 17 

Overgangsbestemmelser 

Gebyrene som er nevnt i artikkel 4, 5 og 6, får ikke anvendelse for vurderinger utført på unionsplan som er innledet før  

26. august 2014. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2.  Det årlige gebyret nevnt i artikkel 7 skal innkreves fra 1. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL I 

GEBYR FOR PERIODISKE, OPPDATERTE SIKKERHETSRAPPORTER SOM NEVNT I ARTIKKEL 4 

1.  Gebyret for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter skal være 19 500 euro per framgangsmåte. Av det 

beløpet skal vederlaget til rapportøren være 13 100 euro. Når det er aktuelt, skal vederlaget deles mellom rapportøren og 

medrapportøren(e). 

2.  For å kunne beregne beløpet som skal innkreves av den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse i henhold til artikkel 4 

nr. 4, skal kontoret beregne den andel av gebyrpliktige enheter som den enkelte berørte innehaver av markeds-

føringstillatelse innehar av det samlede antallet faktureringsenheter som innehas av alle innehavere av markeds-

føringstillatelse som omfattes av framgangsmåten. 

 Den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse skal betale en andel som beregnes ved: 

a)  å dele det samlede gebyrbeløpet mellom de berørte innehavere av markedsføringstillatelse i forhold til antallet 

gebyrpliktige enheter, og 

b)  deretter anvende gebyrreduksjonen som er fastsatt i punkt 3 i denne delen, samt gebyrfritaket som er nevnt i artikkel 1 

nr. 4, når det er relevant. 

3.  I henhold til artikkel 4 nr. 5 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet. 

4.  Når det gis gebyrreduksjon eller gebyrfritak, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres 

tilsvarende. Når kontoret deretter innkrever hele det aktuelle beløpet, herunder økningen på 10 % som omhandlet i artikkel 

8 nr. 5, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres tilsvarende. 

DEL II 

GEBYR FOR VURDERING AV SIKKERHETSSTUDIER ETTER AT TILLATELSE ER GITT SOM NEVNT I ARTIKKEL 5 

1.  Gebyret for vurdering av hver sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt skal være 43 000 euro, som skal innbetales i to rater 

på følgende måte: 

a)  17 200 euro forfaller til betaling den dagen vurderingen av utkastet til protokoll nevnt i artikkel 107n i direktiv 

2001/83/EF starter; av det beløpet skal rapportørens vederlag være 7 280 euro, og når det er aktuelt, skal vederlaget 

deles mellom rapportøren og medrapportøren(e). 

b)  25 800 euro forfaller til betaling den dagen Komiteen for legemiddelovervåking starter vurderingen av sluttrapporten 

som nevnt i artikkel 107p i direktiv 2001/83/EF; av det beløpet skal rapportørens vederlag være 10 920 euro, og når det 

er aktuelt, skal vederlaget deles mellom rapportøren og medrapportøren(e). 

2.  Når innehavere av markedsføringstillatelse utfører en felles sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt som nevnt i artikkel 5 

nr. 3, skal kontoret innkreve det beløpet som hver enkelt innehaver av markedsføringstillatelse skal betale, ved å dele det 

samlede gebyrbeløpet likt mellom disse innehaverne av markedsføringstillatelse. Når det er relevant, skal gebyrreduksjonen 

fastlagt i punkt 3 i denne delen, eller eventuelt gebyrfritaket nevnt i artikkel 1 nr. 4, anvendes på den andel som innehaveren 

av markedsføringstillatelse skal betale. 

3.  I henhold til artikkel 5 nr. 4 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet.  
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4.  Når det gis gebyrreduksjon eller gebyrfritak, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres 

tilsvarende. Når kontoret deretter innkrever hele det aktuelle beløpet, herunder økningen på 10 % som omhandlet i artikkel 

8 nr. 5, skal vederlaget til rapportøren og eventuelt medrapportøren(e) også endres tilsvarende. 

DEL III 

GEBYR FOR VURDERINGER I FORBINDELSE MED HENVISNINGER INNLEDET PÅ BAKGRUNN AV EVALUERING AV 

DATA FRA LEGEMIDDELOVERVÅKING SOM NEVNT I ARTIKKEL 6 

1.  Gebyret for vurdering av framgangsmåten nevnt i artikkel 6 nr. 1 skal være 179 000 euro når ett eller to virksomme stoffer 

og/eller en eller to kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen. Gebyret skal forhøyes med 38 800 euro for 

hvert virksomt stoff eller hver kombinasjon av virksomme stoffer som kommer i tillegg fra og med det tredje virksomme 

stoffet eller den tredje kombinasjonen av virksomme stoffer. Gebyret skal ikke overstige 295 400 euro, uansett antall 

virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer. 

 Av gebyrbeløpet skal det samlede vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) være: 

a)  119 333 euro når ett eller to virksomme stoffer og/eller én eller to kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i 

vurderingen, 

b)  145 200 euro når tre virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, 

c)  171 066 euro når fire virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, 

d)  196 933 euro når fem eller flere virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen. 

 Når ett eller to virksomme stoffer og/eller én eller to kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, skal 

kontoret gi vedkommende nasjonale myndigheter vederlag for rapportørens og medrapportørens/medrapportørenes tjenester 

ved å dele det samlede vederlaget likt. 

 Når tre eller flere virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår i vurderingen, skal kontoret gi 

vedkommende nasjonale myndigheter vederlag for rapportørens og medrapportørens/medrapportørenes tjenester ved 

a)  å dele det samlede vederlaget likt mellom vedkommende nasjonale myndigheter, og 

b)  deretter øke rapportørens vederlag med 1 000 euro når tre virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme 

stoffer inngår, med 2 000 euro når fire virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår, og med 

3 000 euro når fem eller flere virksomme stoffer og/eller kombinasjoner av virksomme stoffer inngår. Økningen skal tas 

fra de delene av gebyret som tilfaller kontoret og medrapportøren(e), som hver skal bidra med samme beløp. 

2.  For å kunne beregne beløpet som skal innkreves av den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse i henhold til artikkel 6 

nr. 4, skal kontoret beregne den andel av gebyrpliktige enheter som den enkelte berørte innehaver av markeds-

føringstillatelse innehar av det samlede antallet faktureringsenheter som innehas av alle innehavere av markeds-

føringstillatelse som omfattes av framgangsmåten. 

 Den enkelte innehaver av markedsføringstillatelse skal betale et beløp som beregnes ved: 

a)  å dele det samlede gebyrbeløpet mellom innehaverne av markedsføringstillatelse i forhold til antallet gebyrpliktige 

enheter, og 
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b)  deretter anvende den gebyrreduksjonen som er fastlagt i punkt 4 i denne delen, samt det gebyrfritaket som er nevnt i 

artikkel 1 nr. 4, når det er relevant. 

 Når gebyrreduksjon eller gebyrfritak anvendes, skal vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) også endres 

tilsvarende. Når kontoret senere innkrever hele det aktuelle beløpet, herunder økningen på 10 % som omhandlet i artikkel 8 

nr. 5, skal vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) også endres tilsvarende. 

3.  I henhold til artikkel 6 nr. 5 er beløpet som innehaveren av markedsføringstillatelse skal betale, to tredjedeler av det aktuelle 

gebyret som er fastlagt i punkt 1 i denne delen. Små og mellomstore bedrifter skal betale 60 % av dette beløpet. 

 Det samlede vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) innenfor rammen av et av de reduserte gebyrene som er nevnt 

i første ledd, skal forholdsmessig svare til samme andel som det samlede vederlaget til rapportøren og medrapportøren(e) 

innenfor rammen av gebyret fastlagt i punkt 1 i denne delen for vurderinger der det inngår ett eller to virksomme stoffer 

og/eller én eller to kombinasjoner av virksomme stoffer. Kontoret skal dele dette beløpet likt mellom vedkommende 

nasjonale myndigheter for rapportørens og medrapportørene(s) tjenester. 

4.  I henhold til artikkel 6 nr. 6 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet. 

DEL IV 

ÅRLIG GEBYR FOR INFORMASJONSTEKNOLOGISYSTEMER OG OVERVÅKING AV MEDISINSK LITTERATUR SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 7 

1.  Det årlige gebyret skal være 67 euro per gebyrpliktig enhet. 

2. I henhold til artikkel 7 nr. 3 skal små og mellomstore bedrifter betale 60 % av det aktuelle beløpet. 

3.  Innehavere av markedsføringstillatelse for slike legemidler som er nevnt i artikkel 7 nr. 4, skal betale 80 % av beløpet som 

får anvendelse for de gebyrpliktige enhetene som motsvarer disse legemidlene. 

DEL V 

RESULTATOPPLYSNINGER 

Følgende opplysninger gjelder hvert kalenderår: 

Antall ansatte i kontoret som arbeider med legemiddelovervåking i henhold til unionsrettsakter som får anvendelse i 
referanseperioden, med angivelse av personale avsatt til virksomhet tilsvarende hvert av gebyrene som er nevnt i  
artikkel 4–7. 

Antall timer satt ut til tredjemann, med angivelse av virksomhet og påløpte kostnader. 

Samlede kostnader forbundet med legemiddelovervåking, samt en oversikt over kostnader til personale og øvrige 
kostnader i forbindelse med virksomhet som motsvarer hvert av de gebyrer som er nevnt i artikkel 4–7. 

Antall framgangsmåter for vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter samt antall innehavere av 
markedsføringstillatelse og antall gebyrpliktige enheter per framgangsmåte; antall framlagte rapporter per framgangsmåte 
og antall innehavere av markedsføringstillatelse som har lagt fram en felles periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport. 

Antall framgangsmåter for vurdering av utkast til protokoll og av endelige rapporter som gjelder sikkerhetsstudier etter at 
tillatelse er gitt; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har lagt fram et utkast til protokoll; antall innehavere av 
markedsføringstillatelse som har lagt fram en sluttrapport; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har lagt fram 
en felles studie. 
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Antall framgangsmåter som gjelder henvisninger innledet på bakgrunn av evaluering av data fra legemiddelovervåking 
samt antall innehavere av markedsføringstillatelse og antall gebyrpliktige enheter per innehaver av markedsføringstillatelse 
og per framgangsmåte. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse som har påberopt seg status som liten eller mellomstor bedrift, og som er 
involvert i hver framgangsmåte; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har fått avslag på denne søknaden om 
status. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse som har påberopt seg status som svært liten bedrift; antall innehavere av 
markedsføringstillatelse som har fått avslag på søknaden om gebyrfritak. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse for legemidler nevnt i artikkel 7 nr. 4 som har fått redusert det årlige gebyret; 
antall gebyrpliktige enheter per berørt innehaver av markedsføringstillatelse. 

Antall utsendte fakturaer og innkrevde årlige gebyrer i henhold til ordningen med årlig gebyr samt gjennomsnittlig og 
samlet beløp fakturert til innehavere av markedsføringstillatelse. 

Antall innehavere av markedsføringstillatelse som har påberopt seg status som liten eller mellomstor bedrift, eller svært 
liten bedrift, for hver anvendelse av det årlige gebyret; antall innehavere av markedsføringstillatelse som har fått avslag på 
denne søknaden om status. 

Antall rapportører og medrapportører som er utpekt per medlemsstat og per type framgangsmåte. 

Antall arbeidstimer nedlagt av rapportøren og medrapportøren(e) per framgangsmåte på grunnlag av opplysninger til 
kontoret fra vedkommende nasjonale myndigheter. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 492/2014 

av 7. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til reglene for 

fornyelse av godkjenninger av biocidprodukter som omfattes av gjensidig anerkjennelse(*) 

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 40 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det bør fastsettes utfyllende regler for fornyelse av nasjonale godkjenninger som har vært omfattet av gjensidig 

anerkjennelse i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) eller artikkel 33 og 34 i 

forordning (EU) nr. 528/2012, både i medlemsstatene der de første godkjenningene ble gitt, og i de medlemsstater som 

har gitt godkjenninger ved gjensidig anerkjennelse av de første godkjenningene. 

2)  For å unngå unødvendig dobbeltarbeid og sikre konsekvens bør fornyelse av godkjenninger som har vært omfattet av 

gjensidig anerkjennelse, i første omgang administreres av vedkommende myndighet i én rapporterende medlemsstat. 

For å gi søkere og vedkommende myndigheter en viss fleksibilitet bør en søker ha mulighet til å velge rapporterende 

medlemsstat, forutsatt at nevnte rapporterende medlemsstat samtykker i dette. 

3)  For å effektivisere framgangsmåten og oppgavene som skal utføres av vedkommende myndigheter, bør denne forord-

nings virkeområde begrenses til de godkjenninger som, bortsett fra et begrenset antall unntak, omfattes av samme vilkår 

i alle medlemsstater på tidspunktet for søknaden om fornyelse. For andre nasjonale godkjenninger bør en søknad om 

fornyelse inngis til den berørte medlemsstat i samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4)  Opplysninger om innholdet i en søknad om fornyelse av en nasjonal godkjenning er angitt i artikkel 31 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. Når det gjelder søknader om fornyelse av nasjonale godkjenninger gitt ved gjensidig anerkjennelse, 

bør innholdet i søknaden imidlertid presiseres ytterligere, særlig for å lette arbeidet for de medlemsstater som deltar i 

fornyelsen av disse godkjenningene. 

5)  For å ta hensyn til arbeidsbelastningen som vurderingen medfører, bør den tid som avsettes til behandling av en søknad, 

avhenge av om det må foretas en fullstendig vurdering eller ikke.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 14.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 266/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2022/EØS/49/22 
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6)  For å sikre samme grad av vern ved fornyelse av en godkjenning som da den ble gitt første gang, bør gyldighetstiden for 

fornyede godkjenninger ikke overstige gyldighetstiden for de opprinnelig godkjenningene. Det bør i tillegg fastsettes 

bestemmelser om utfasing av eksisterende produkter på medlemsstatenes marked for godkjenninger som det ikke inngis 

søknad om fornyelse av, eller dersom søknaden avslås. 

7)  Eventuelle uenigheter ved vurderingen av søknader om fornyelse bør forelegges for samordningsgruppen opprettet ved 

forordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på å granske uenigheter i forbindelse med produktgodkjenninger og gi 

unntak fra gjensidig anerkjennelse med utgangspunkt i de generelle grunnene for slike unntak fastsatt i artikkel 37 i 

nevnte direktiv. 

8)  For å oppnå større forutsigbarhet bør Byrået utarbeide retningslinjer for hvordan fornyelser av søknader skal håndteres, 

og disse bør ajourføres regelmessig på grunnlag av erfaringer og den tekniske og vitenskapelige utvikling — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes regler for fornyelse av en nasjonal godkjenning av et biocidprodukt eller en biocid-

produktfamilie som har vært omfattet av gjensidig anerkjennelse i samsvar med artikkel 4 i direktiv 98/8/EF eller artikkel 33 og 

34 i forordning (EU) nr. 528/2012, eller av en nasjonal godkjenning som er gitt ved en slik gjensidig anerkjennelse (heretter kalt 

«godkjenning»). 

2.  Denne forordning får anvendelse på godkjenninger som omfattes av samme vilkår på tidspunktet for søknaden om 

fornyelse i alle medlemsstater der det søkes om fornyelse. 

3.  Denne forordning får også anvendelse på godkjenninger som omfattes av andre vilkår med hensyn til ett eller flere av 

følgende aspekter: 

a)  vilkår som bare angår opplysninger som kan være gjenstand for en administrativ endring i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013(1), 

b)  vilkår som følger av en tilpasning av den opprinnelige godkjenningen på grunnlag av artikkel 4 nr. 1 annet og tredje ledd i 

direktiv 98/8/EF, 

c)  vilkår fastsatt ved en kommisjonsbeslutning vedtatt enten i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF eller i samsvar 

med artikkel 37 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

d)  vilkår som følger av en avtale med søkeren i henhold til artikkel 37 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012, eller 

tilsvarende avtaler som er inngått ved gjennomføring av bestemmelsene i artikkel 4 i direktiv 98/8/EF. 

Artikkel 2 

Søknadens innhold 

1.  En søknad om fornyelse av en godkjenning skal inngis ved hjelp av søknadsskjemaet i registeret over biocidprodukter, og 

skal inneholde følgende: 

a)  navnet på medlemsstaten som vurderte den opprinnelige søknaden om godkjenning, eller, dersom det er relevant, medlems-

staten som søkeren har valgt, sammen med en skriftlig bekreftelse på at medlemsstaten samtykker i å være ansvarlig for 

vurdering av søknaden om fornyelse (heretter kalt «rapporterende medlemsstat»), 

b)  en liste over alle andre medlemsstater der det søkes om fornyelse av en godkjenning (heretter kalt «berørt medlemsstat»), 

som også skal inneholde opplysninger om antall godkjenninger som er gitt av rapporterende medlemsstat og berørte 

medlemsstater,  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 av 18. april 2013 om endringer av biocidprodukter som er godkjent i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 109 av 19.4.2013, s. 4). 
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c)  en bekreftelse fra søkeren om at nevnte godkjenninger omfattes av denne forordnings virkeområde som fastsatt i artikkel 1 

nr. 2 og 3, 

d)  alle relevante opplysninger som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012, som 

søkeren har framskaffet siden den opprinnelige godkjenningen eller eventuelt den forrige fornyelsen, med mindre slike opp-

lysninger allerede er inngitt til Byrået i det forskrevne format, 

e)  et utkast til produktomtale for biocidproduktet med de opplysninger som kreves i henhold til artikkel 22 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, på de offisielle språkene i den rapporterende medlemsstat og berørte medlemsstater, som kan variere fra 

medlemsstat til medlemsstat i samsvar med artikkel 1 nr. 3 i denne forordning, 

f)  søkerens vurdering av om konklusjonene i den opprinnelige eller tidligere vurderingen av biocidproduktet eller biocid-

produktfamilien fortsatt er gyldige, herunder en kritisk gjennomgåelse av eventuelle opplysninger som er meldt i samsvar 

med artikkel 47 i forordning (EU) nr. 528/2012, herunder eventuelle understøttende opplysninger til nevnte vurdering som 

ikke allerede er tilgjengelig i registeret over biocidprodukter. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav d) skal søknaden om fornyelse av en godkjenning, dersom det er relevant, også 

inneholde: 

a)  en liste over tiltak som skal gjennomføres av godkjenningsinnehaveren ifølge vilkårene for godkjenningens gyldighet i 

medlemsstatene, og en bekreftelse på at disse tiltak er gjennomført, 

b)  en liste over beslutninger om endringer som en medlemsstat har vedtatt før 1. september 2013, 

c)  en liste over beslutninger om endringer som en medlemsstat har vedtatt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 354/2013, 

d)  en liste over meldinger eller søknader om endringer inngitt til en medlemsstat i samsvar med gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 354/2013, men som ikke er ferdigbehandlet på tidspunkter for inngivelse av søknaden om fornyelse. 

Vedkommende myndighet i rapporterende medlemsstat kan med henblikk på vurderingen av søknaden be om å få en kopi av 

beslutningene det vises til i bokstav b) og c). 

Artikkel 3 

Inngivelse og validering av søknader 

1.  En søker som ønsker å søke om fornyelse av en godkjenning for eller på vegne av en godkjenningsinnehaver (heretter kalt 

«søkeren»), skal inngi en søknad til vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat minst 550 dager før god-

kjenningens utløpsdato. 

2.  Samtidig med inngivelsen av søknaden til rapporterende medlemsstat skal søkeren inngi en søknad til vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstater om fornyelse av de godkjenninger som er gitt i disse medlemsstater. 

3.  Vedkommende myndigheter i den rapporterende medlemsstat og berørte medlemsstater skal underrette søkeren om geby-

rene som skal betales i henhold til artikkel 80 i forordning (EU) nr. 528/2012, og skal avslå søknaden dersom søkeren ikke har 

betalt gebyrene innen 30 dager. De skal underrette søkeren og de øvrige vedkommende myndigheter om dette. 

4.  Ved mottak av nevnte gebyrer skal vedkommende myndigheter i den rapporterende medlemsstat og berørte medlemsstater 

akseptere søknaden og underrette søkeren om dette ved å angi datoen for når søknaden ble akseptert. 

5.  Innen 30 dager etter at søknaden er akseptert i den rapporterende medlemsstat, skal nevnte medlemsstat validere søknaden 

dersom den inneholder alle relevante opplysninger omhandlet i artikkel 2. Den rapporterende medlemsstat skal underrette 

søkeren og de berørte medlemsstater om dette. 

Ved validering av søknaden skal den rapporterende medlemsstat ikke vurdere kvaliteten på de framlagte opplysninger eller 

begrunnelser eller om de er relevante.  
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6.  Innen 30 dager etter at søknaden er akseptert av en berørt medlemsstat, skal nevnte medlemsstat kontrollere om god-

kjenningen omfattes av denne forordnings virkeområde som fastsatt i artikkel 1 nr. 2 og 3. 

Dersom godkjenningen ikke omfattes av denne forordnings virkeområde, skal vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstat behandle søknaden som en søknad inngitt i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 og 

underrette søkeren og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om dette. 

7.  Dersom vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat vurderer søknaden som ufullstendig, skal den anmode 

søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger med sikte på validering av søknaden, og fastsette en rimelig frist for framlegging 

av nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke overstige 90 dager. 

Vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat skal innen 30 dager etter at tilleggsopplysningene er mottatt, 

validere søknaden dersom tilleggsopplysningene er tilstrekkelige til at søknaden oppfyller kravene fastsatt i artikkel 2. 

Vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat skal avslå søknaden dersom søkeren innen fristen ikke har lagt fram 

de opplysninger som det er anmodet om, og skal underrette søkeren og de berørte medlemsstater om dette. 

Artikkel 4 

Vurdering av søknaden 

1.  På grunnlag av en vurdering av de tilgjengelige opplysninger og i lys av den nåværende vitenskapelige kunnskap skal 

vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat innen 90 dager etter validering av søknaden beslutte om det må 

foretas en fullstendig vurdering av søknaden om fornyelse. 

2.  Dersom en fullstendig vurdering er nødvendig, skal vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat utarbeide 

et utkast til vurderingsrapport ved å følge framgangsmåten og fristene fastsatt i artikkel 30 i forordning (EU) nr. 528/2012.  

I vurderingsrapporten skal det fastslås om vilkårene for å gi godkjenning fastsatt i artikkel 19 i nevnte forordning fremdeles er 

oppfylt, og ved behov skal det tas hensyn til resultatene av den sammenlignende vurderingen som er utført i samsvar med 

artikkel 23 i nevnte forordning. 

Uten at det berører artikkel 30 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 skal vurderingsrapporten og utkastet til 

produktomtale for biocidproduktet sendes til de berørte medlemsstater og til søkeren innen 365 dager etter at søknaden er 

validert. 

3.  Dersom en fullstendig vurdering ikke er nødvendig, skal den rapporterende medlemsstat utarbeide et utkast til 

vurderingsrapport ved å følge framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 3 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) nr. 528/2012.  

I rapporten skal det fastslås om vilkårene for å gi godkjenning fastsatt i artikkel 19 i nevnte forordning er oppfylt, og ved behov 

skal det tas hensyn til resultatene av den sammenlignende vurderingen som er utført i samsvar med artikkel 23 i nevnte 

forordning. 

Vurderingsrapporten og utkastet til produktomtale for biocidproduktet skal sendes til de berørte medlemsstater og til søkeren 

innen 180 dager etter at søknaden er validert. 

Artikkel 5 

Beslutning om fornyelse 

1.  Senest 90 dager etter mottak av vurderingsrapporten og utkastet til produktomtale for biocidproduktet, og med forbehold 

for artikkel 6, skal de berørte medlemsstater komme til enighet om produktomtalen for biocidproduktet, unntatt, der det er 

relevant, forskjellene omhandlet i artikkel 1 nr. 3 bokstav a), og registrere dette i registeret over biocidprodukter. 

Den rapporterende medlemsstat skal registrere den godkjente produktomtalen for biocidproduktet og den endelige vurderings-

rapporten i registeret over biocidprodukter sammen med eventuelle avtalte vilkår som pålegges i forbindelse med til-

gjengeliggjøringen på markedet eller bruken av biocidproduktet eller biocidproduktfamilien.  
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2.  Senest 30 dager etter at det er oppnådd enighet, skal den rapporterende medlemsstat og hver av de berørte medlemsstater 

fornye godkjenningene i samsvar med den godkjente produktomtalen for biocidproduktet. 

Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 23 nr. 6 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal godkjenningen fornyes for et tidsrom 

på høyst ti år. 

3.  Dersom det ikke oppnås enighet innen 90 dager, kan hver av de medlemsstater som godkjenner produktomtalen for 

biocidproduktet omhandlet i nr. 1, uten hensyn til artikkel 7 fornye godkjenningen. 

4.  Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor godkjenningsinnehaverens kontroll, ikke treffes beslutning med 

hensyn til fornyelse av nevnte godkjenning før den utløper, skal vedkommende myndighet innvilge en fornyelse for den tiden 

som trengs for å fullføre vurderingen. 

Artikkel 6 

Henstand 

Artikkel 52 i forordning (EU) No 528/2012 skal få anvendelse på eksisterende lagre av biocidproduktet som er gjort tilgjengelig 

på følgende markeder: 

a)  på markedet i en medlemsstat der det ikke er inngitt søknad om fornyelse, eller der en søknad er avslått i henhold til artikkel 

3 nr. 3 i denne forordning, 

b)  på markedet i den rapporterende medlemsstat og berørte medlemsstater dersom den rapporterende medlemsstat avslår 

søknaden om fornyelse i samsvar med artikkel 3 nr. 3 eller artikkel 3 nr. 7 tredje ledd i denne forordning. 

Artikkel 7 

Samordningsgruppe, voldgift og unntak fra gjensidig anerkjennelse 

1.  En berørt medlemsstat kan foreslå å nekte å fornye en godkjenning eller å endre vilkårene for godkjenningen i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

2.  Dersom de berørte medlemsstater i andre tilfeller enn dem nevnt i nr. 1 ikke kommer til enighet om konklusjonene i 

vurderingsrapporten eller, dersom det er relevant, produktomtalen for biocidproduktet som er foreslått av den rapporterende 

medlemsstat i samsvar med artikkel 5 nr. 1, skal den rapporterende medlemsstat forelegge saken for samordningsgruppen 

opprettet ved artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Dersom en berørt medlemsstat er uenig med den rapporterende medlemsstat, skal den avgi en detaljert uttalelse om årsakene til 

sitt standpunkt til alle berørte medlemsstater og til søkeren. 

3.  Artikkel 35 og 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 får anvendelse ved uenighet som omhandlet i nr. 2. 

Artikkel 8 

Retningslinjer for håndtering av fornyelser i framgangsmåtene for gjensidig anerkjennelse 

1.  Byrået skal, etter å ha rådført seg med medlemsstatene, Kommisjonen og berørte parter, utarbeide retningslinjer for 

håndtering av fornyelser av godkjenninger som omfattes av denne forordning. 

2.  Disse retningslinjene skal ajourføres regelmessig idet det tas hensyn til bidrag fra medlemsstater og berørte parter om 

gjennomføringen av dem og den vitenskapelige og tekniske utvikling. 
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Artikkel 9 

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

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. juni 2014 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av difetialon og difenakum til bruk i 

biocidprodukter av type 14 

(2014/397/EU)(*) 

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 14 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De aktive stoffene difetialon og difenakum er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til 

bruk i biocidprodukter i produkttype 14, og anses i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjente 

i henhold til nevnte forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er 

oppfylt. 

2) Godkjenningen av nevnte aktive stoffer utløper henholdsvis 31. oktober 2014 og 31. mars 2015. I samsvar med 

artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det inngitt søknader om fornyelse av godkjenningen av nevnte aktive 

stoffer. 

3) Som følge av de påviste risikoene ved og egenskapene til de aktive stoffene difetialon og difenakum, som gjør dem 

potensielt persistente, potensielt bioakkumulerende og giftige, eller svært persistente og potensielt svært bio-

akkumulerende, forutsetter en fornyelse av godkjenningen at det utføres en vurdering av ett eller flere alternative aktive 

stoffer. På grunn av nevnte egenskaper kan godkjenningen av disse aktive stoffene bare fornyes dersom det kan 

dokumenteres at minst ett av vilkårene i artikkel 5 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

4) Kommisjonen har igangsatt en undersøkelse av hvilke risikoreduserende tiltak som kan iverksettes for antikoagulerende 

rottegift, med henblikk på å foreslå de best egnede tiltak for å redusere risikoene knyttet til disse aktive stoffenes 

egenskaper. 

5) Undersøkelsen pågår fremdeles, og de som søker om fornyelse av godkjenningen av nevnte aktive stoffer, bør få 

mulighet til å vise til konklusjonene fra undersøkelsen i sine søknader. Videre bør det tas hensyn til konklusjonene fra 

undersøkelsen når det treffes beslutning om fornyelse av godkjenningen av alle antikoagulerende rottegifter. 

6) For å gjøre det lettere å gjennomgå og sammenligne risikoene og fordelene ved alle antikoagulerende rottegifter samt de 

risikoreduserende tiltak som iverksettes for dem, bør vurderingen av difetialon og difenakum utsettes til den siste 

søknaden om fornyelse av den siste antikoagulerende rottegiften er inngitt. Søknader om fornyelse av godkjenningen av 

de siste antikoagulerende rottegiftene, nærmere bestemt brodifakum, warfarin og warfarinnatrium, forventes å være 

inngitt innen 31. juli 2015. 

7) Av grunner som ligger utenfor søkernes kontroll, vil godkjenningen av difetialon og difenakum derfor trolig utløpe før 

det er truffet beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av nevnte aktive stoffer bør derfor utsettes i et 

tidsrom som er tilstrekkelig til at søknadene kan behandles. 

8) Uavhengig av godkjenningens utløpsdato bør nevnte stoffer fortsatt være godkjent, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF er oppfylt. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 26.6.2014, s. 111, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 267/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 17. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 skal utsettes til  

30. juni 2018. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. juni 2014 

om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av 

Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 4167] 

(2014/402/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) inneholder en liste over aktive stoffer som er godkjent på 

unionsplan til bruk i biocidprodukter. Ved kommisjonsdirektiv 2008/79/EF(3) ble det aktive stoffet IPBC til bruk i 

produkter i produkttype 8, Treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF, oppført på listen. I 

henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 er IPBC derfor et godkjent aktivt stoff oppført på listen omhandlet 

i artikkel 9 nr. 2 i nevnte forordning. 

2) Det forente kongerike har godkjent produkter som inneholder IPBC, til industriell og yrkesmessig påføring på trevirke 

ved automatisert neddypping i dyppetanker som inneholder treimpregneringsmiddelet. Godkjenningene er deretter blitt 

gjensidig anerkjent av andre medlemsstater. 

3) Vedkommende myndighet for biocidprodukter i Tyskland har mottatt søknader om gjensidig anerkjennelse av 

godkjenninger i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 98/8/EF for noen av disse produktene («de omstridte produkter»). 

De omstridte produkter er oppført i vedlegget til denne beslutning. 

4) Tyskland underrettet Kommisjonen, de andre medlemsstatene og søkerne 4. oktober 2012 og 6. november 2012 om sitt 

forslag om å begrense godkjenningene av de omstridte produktene i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF. 

Tyskland foreslo å ikke godkjenne produktene til bruk ved automatisert neddypping, ettersom man anså at produktene 

under slike forhold ikke ville oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til virkninger på 

menneskers helse. Ifølge meldingene har Tyskland identifisert visse problemer knyttet til yrkesbrukere hvis hud 

eksponeres for IPBC når produktene benyttes til automatisert neddypping. Disse problemene er særlig relevante for 

Tyskland, der en betydelig andel av de anlegg der denne metoden brukes, rapporteres å ha et lavt automatiseringsnivå, 

noe som gir høy sannsynlighet for hudkontakt med behandlet trevirke eller forurensede overflater. 

5) For hver melding oppfordret Kommisjonen de andre medlemsstatene og søkerne om å framlegge skriftlige kommentarer 

innen en frist på 90 dager i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Flere medlemsstater og søkerne framla 

kommentarer innen nevnte frist. Meldingene ble også drøftet av Kommisjonen og vedkommende myndigheter for 

biocidprodukter i medlemsstatene og, der det var relevant, søkerne på møter i gruppen for produktgodkjenning og 

fremming av gjensidig anerkjennelse og samordningsgruppen omhandlet i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 27.6.2014, s. 85, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 267/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 17. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 200 av 29.7.2008, s. 12). 
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6) Av disse drøftelsene og mottatte kommentarer framgikk det at de eksisterende modeller for vurdering av menneskers 

eksponering i forbindelse med neddyppingsprosesser, bør tilpasses. Tilpassede modeller for eksponeringsvurdering for 

profesjonelle aktører som utfører industriell behandling av trevirke ved helautomatisert neddypping, ble utviklet av 

ekspertgruppen for menneskers eksponering, og gruppens uttalelse ble godkjent på det tekniske møtet om biocider  

16.–20. september 2013(1). De tilpassede modellene viser at profesjonelle aktørers eksponering for IPBC ikke forventes 

å ha uakseptable virkninger for menneskers helse i henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF når de omstridte 

produkter brukes i helautomatiserte prosesser. 

7) De omstridte produkter bør derfor godkjennes, forutsatt at det av merkingen framgår at produktene bare må brukes i 

helautomatiserte neddyppingsprosesser. 

8) Forordning (EU) nr. 528/2012 får anvendelse på de omstridte produkter i samsvar med bestemmelsene i artikkel 92 nr. 2 

i nevnte forordning. Ettersom det rettslige grunnlaget for denne beslutning er artikkel 36 nr. 3 i nevnte forordning, bør 

denne beslutning rettes til alle medlemsstater i samsvar med artikkel 36 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Tysklands forslag om ikke å godkjenne biocidproduktene oppført i vedlegget til bruk i automatiserte neddyppingsprosesser 

avslås. 

Artikkel 2 

Godkjenningene av biocidproduktene oppført i vedlegget skal omfatte et krav om at merkingen av produktene inneholder 

følgende: 

«Produktet (sett inn produktets navn) må bare brukes i helautomatiserte neddyppingsprosesser der alle trinnene i 

behandlings- og tørkeprosessen er mekaniserte og så lenge ingen manuell håndtering finner sted, herunder når de behandle-

de produktene fraktes gjennom dyppetanken til avrennings-/tørkeområdet og lageret (dersom de ikke allerede er 

overflatetørre før de flyttes til lageret). Om nødvendig må treproduktene som skal behandles, være godt fastspente (f.eks. 

med spennstropper eller andre festeanordninger) før behandlingen og under neddyppingsprosessen, og de behandlede 

produktene må ikke håndteres manuelt før de er overflatetørre.» 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

  

(1) Tilgjengelig på: http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_18_fully_automated_dipping_en.pdf 
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VEDLEGG 

Biocidproduktene nevnt i artikkel 1 og 2 i denne beslutning omfatter biocidproduktene oppført i tabellen nedenfor, identifisert 

med søknadens referansenummer i registeret over biocidprodukter, og alle produkter som omfattes av en søknad om gjensidig 

anerkjennelse av godkjenningene av disse produkter: 

2010/7969/7206/UK/AA/8794 2010/7969/7232/UK/AA/8805 2010/8209/8150/UK/AA/10438 

2010/7969/7206/UK/AA/9165 2010/7969/7232/UK/AA/9172  

2010/7969/7226/UK/AA/8795 2010/7969/7233/UK/AA/8806  

2010/7969/7226/UK/AA/9166 2010/7969/7233/UK/AA/9173  

2010/7969/7227/UK/AA/8796 2010/7969/7234/UK/AA/8807  

2010/7969/7227/UK/AA/9167 2010/7969/7234/UK/AA/9174  

2010/7969/7228/UK/AA/8797 2010/7969/7759/UK/AA/8808  

2010/7969/7228/UK/AA/9168 2010/7969/7786/UK/AA/8825  

2010/7969/7229/UK/AA/8798 2010/7969/7786/UK/AA/9176  

2010/7969/7229/UK/AA/9169 2010/7969/7787/UK/AA/8826  

2010/7969/7230/UK/AA/8799 2010/7969/7787/UK/AA/9177  

2010/7969/7230/UK/AA/9170 2010/7969/7788/UK/AA/8827  

2010/7969/7231/UK/AA/8800 2010/7969/7788/UK/AA/9175  

2010/7969/7231/UK/AA/9171 2010/1349/8153/UK/AA/10515  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 895/2014 

av 14. august 2014 

om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 58 og 

131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formaldehyd, oligomert reaksjonsprodukt med anilin (teknisk MDA), oppfyller kriteriene for klassifisering som 

kreftframkallende (kategori 1B) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) og oppfyller 

derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i 

samme forordning. 

2) Arsensyre oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1A) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til 

artikkel 57 bokstav a) i samme forordning. 

3) Bis(2-metoksyetyl)eter (diglym) oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav c) i samme forordning. 

4) 1,2-dikloretan (EDC) oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1B) i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i samme forordning. 

5) 2,2′-diklor-4,4′-metylendianilin (MOCA) oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1B) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i samme forordning. 

6) Dikromtris(kromat) oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1B) i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i samme forordning. 

7) Strontiumkromat oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1B) i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i 

henhold til artikkel 57 bokstav a) i samme forordning. 

8) Kaliumhydroksyoktaoksodisinkatdikromat oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1A) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i samme forordning. 

9) Pentasinkkromatoktahydroksid oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1A) i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i samme forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 19.8.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 268/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 18. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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10) Stoffene er blitt identifisert i samsvar med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og oppført på listen nevnt i 

samme artikkel. Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») har dessuten i sin anbefaling av 17. januar 2013(1) prioritert 

ovennevnte stoffer for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i samsvar med artikkel 58 i samme 

forordning. Disse stoffene bør derfor oppføres i nevnte vedlegg. 

11) N,N-dimetylacetamid (DMAC) oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav c) i samme forordning. Det er også blitt identifisert i samsvar med 

artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og oppført på listen nevnt i samme artikkel, og ved Byråets anbefaling av 

17. januar 2013 ble det prioritert for oppføring i vedlegg XIV til nevnte forordning i samsvar med artikkel 58 i samme 

forordning. DMAC har samme iboende egenskaper som N-metyl-2-pyrrolidon (NMP), og begge stoffene kan anses som 

mulige alternativer på noen av stoffenes viktigste bruksområder. Det kjemiske stoffet NMP omfattes for tiden av en 

framgangsmåte for begrensning i samsvar med artikkel 69 i forordning (EF) nr. 1907/2006. På bakgrunn av likheten 

mellom de to stoffene, både når det gjelder iboende egenskaper og industrielle bruksområder, og for å sikre en enhetlig 

regulering av dem begge finner Kommisjonen det hensiktsmessig å utsette beslutningen om oppføring av DMAC i 

vedlegg XIV. 

12) Søknadsfristene og utløpsdatoene omhandlet i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør 

angis i vedlegg XIV til nevnte forordning. 

13) I Byråets anbefaling av 17. januar 2013 angis datoene nevnt i artikkel 58 nr. 1) bokstav c) ii) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 innen hvilke søknader må være mottatt dersom søkeren ønsker å fortsette bruken av et stoff eller bringe 

det i omsetning for visse bruksområder, for hvert av stoffene oppført i vedlegget til denne forordning. Disse datoene er 

fastsatt på grunnlag av den tiden som forventes nødvendig for å utarbeide en søknad om godkjenning, samtidig som det 

tas hensyn til de opplysninger som foreligger om de forskjellige stoffene og merknadene mottatt under den offentlige 

høringen utført i samsvar med artikkel 58 nr. 4) i forordning (EF) nr. 1907/2006. Det skal også tas hensyn til Byråets 

kapasitet til å behandle søknader innen fristene fastsatt i forordning (EF) nr. 1907/2006, som fastsatt i artikkel 58 nr. 3 i 

nevnte forordning. 

14) Når det gjelder dikromtris(kromat), strontiumkromat, kaliumhydroksyoktaoksodisinkatdikromat og pentasinkkromat-

oktahydroksid, som alle er seksverdige kromforbindelser, foreslo Byrået at søknadsfristen fastsettes til 24 måneder etter 

ikrafttredelsen av denne forordning. Kommisjonen anser imidlertid at søknadsfristen bør fastsettes til 35 måneder etter 

ikrafttredelsen av denne forordning for å følge strategien som er brukt for de sju seksverdige kromforbindelsene som 

allerede er oppført i post 16–22 i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

15) For hvert av stoffene oppført i vedlegget til denne forordning bør datoen nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes til 18 måneder etter datoen nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i nevnte 

forordning. 

16) I henhold til artikkel 58 nr. 1 bokstav e) sammenholdt med artikkel 58 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 kan det gis 

unntak for visse bruksområder eller brukskategorier dersom det ved særskilt unionsregelverk er fastsatt minstekrav med 

hensyn til vern av menneskers helse eller av miljøet som sikrer at risikoene er under tilfredsstillende kontroll. Ut fra de 

opplysningene som for tiden er tilgjengelige, bør det ikke fastsettes unntak på grunnlag av disse bestemmelsene. 

17) På grunnlag av de opplysningene som for tiden er tilgjengelige, bør det ikke fastsettes unntak for produkt- og 

prosessrettet forskning og utvikling. 

18) På grunnlag av de opplysningene som for tiden er tilgjengelige, bør det ikke fastsettes perioder for fornyet vurdering for 

visse bruksområder. 

19) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 14. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføyes følgende poster: 

Oppføring 

nr. 
Stoff 

Iboende egenskap(er) nevnt i 

artikkel 57 

Overgangsordninger Unntatte 

bruksområder 

eller 

brukskategorier 

Perioder for fornyet 

vurdering Søknadsfrist(*) Utløpsdato(**) 

«23. Formaldehyd, oligomert reaksjonsprodukt med 
anilin (teknisk MDA) 
EF-nr.: 500-036-1 
CAS-nr.: 25214-70-4 

Kreftframkallende 
(kategori 1B) 

22. februar 2016 22. august 2017 — — 

24. Arsensyre 
EF-nr.: 231-901-9 
CAS-nr.: 7778-39-4 

Kreftframkallende 
(kategori 1A) 

22. februar 2016 22. august 2017 — — 

25. Bis(2-metoksyetyl)eter (diglym) 
EF-nr.: 203-924-4 
CAS-nr.: 111-96-6 

Reproduksjonstoksisk 
(kategori 1B) 

22. februar 2016 22. august 2017 — — 

26. 1,2-dikloretan (EDC) 
EF-nr.: 203-458-1 
CAS-nr.: 107-06-2 

Kreftframkallende 
(kategori 1B) 

22. mai 2016 22. november 2017 — — 

27. 2,2′-diklor-4,4′-metylendianilin (MOCA) 
EF-nr.: 202-918-9 
CAS-nr.: 101-14-4 

Kreftframkallende 
(kategori 1B) 

22. mai 2016 22. november 2017 — — 

28. Dikromtris(kromat) 
EF-nr.: 246-356-2 
CAS-nr.: 24613-89-6 

Kreftframkallende 
(kategori 1B) 

22. juli 2017 22. januar 2019 — — 

29. Strontiumkromat 
EF-nr.: 232-142-6 
CAS-nr.: 7789-06-2 

Kreftframkallende 
(kategori 1B) 

22. juli 2017 22. januar 2019 — — 

30. Kaliumhydroksyoktaoksodisinkatdikromat 
EF-nr.: 234-329-8 
CAS-nr.: 11103-86-9 

Kreftframkallende 
(kategori 1A) 

22. juli 2017 22. januar 2019 — — 

31. Pentasinkkromatoktahydroksid 
EF-nr.: 256-418-0 
CAS-nr.: 49663-84-5 

Kreftframkallende 
(kategori 1A) 

22. juli 2017 22. januar 2019 — —» 

(*) Datoen nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

(**) Datoen nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU)  

nr. 98/2013 

av 15. januar 2013 

om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver(*) 

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)  Visse stoffer og stoffblandinger er utgangsstoffer for 

eksplosiver og kan misbrukes til ulovlig framstilling av 

eksplosiver. I Den europeiske unions handlingsplan for 

økt eksplosivsikkerhet, som Rådet vedtok 18. april 2008, 

ble Kommisjonen oppfordret til å nedsette en fast 

komité for utgangsstoffer, som skal vurdere tiltak og 

utarbeide anbefalinger om reglene for utgangsstoffer for 

eksplosiver som er tilgjengelige på markedet, idet det 

tas hensyn til deres nytte- og kostnadseffekt. 

2)  Den faste komité for utgangsstoffer, som Kommisjonen 

nedsatte i 2008, identifiserte forskjellige utgangsstoffer 

for eksplosiver som kan brukes til å utføre terrorangrep, 

og anbefalte at hensiktsmessige tiltak treffes på unions-

plan. 

3)  Noen medlemsstater har allerede vedtatt lover og for-

skrifter om omsetning, tilgjengeliggjøring og besittelse 

av visse utgangsstoffer for eksplosiver. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 19. 

(1) EUT C 84 av 17.3.2011, s. 25. 

(2) Europaparlamentets holdning av 20. november 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 11. desember 2012. 

4)  Disse lovene og forskriftene avviker fra hverandre og 

kan medføre handelshindringer i Unionen, og bør 

harmoniseres for å forbedre det frie varebyttet av 

kjemiske stoffer og stoffblandinger i det indre marked 

og i størst mulig grad fjerne konkurransevridninger, 

samtidig som det sikres et høyt nivå for vern av all-

mennhetens sikkerhet. Det er også fastsatt andre regler 

på nasjonalt plan og unionsplan for visse stoffer som 

omfattes av denne forordning, når det gjelder arbeidsta-

kernes sikkerhet og miljøvern. Denne forordning berører 

ikke disse andre reglene. 

5)  For å sikre størst mulig ensartethet for markedsdeltaker-

ne, er en forordning det mest hensiktsmessige juridiske 

virkemiddelet for å regulere markedsføringen og bruken 

av utgangsstoffer for eksplosiver. 

6)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(3) 

er det fastsatt at stoffer og stoffblandinger som er 

klassifisert som farlige, skal merkes på riktig måte før 

de bringes i omsetning. Videre er det fastsatt at mar-

kedsdeltakere, herunder detaljister, enten skal klassifi-

sere og merke slike stoffer eller benytte klassifiseringen 

som er foretatt av et tidligere omsetningsledd. Det er 

derfor hensiktsmessig at det i denne forordning fastset-

tes at alle markedsdeltakere, herunder detaljister, som 

gjør stoff som omfattes av restriksjoner gjennom denne 

forordning, tilgjengelige for privatpersoner, skal sikre at 

det på emballasjen angis at privatpersoners anskaffelse, 

besittelse eller bruk av stoffet eller stoffblandingen, er 

omfattet av en restriksjon. 

7)  For å oppnå et vern på nasjonalt plan mot ulovlig bruk 

av utgangsstoffer for eksplosiver som er like godt som 

eller bedre enn det vernet denne forordning fastsetter på 

unionsplan, har noen medlemsstater allerede iverksatt 

lover og forskrifter om visse stoffer som kan bli brukt 

ulovlig. Noen av disse stoffene er allerede oppført i 

  

(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

2022/EØS/49/26 
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denne forordning, mens andre kan bli omfattet av 

restriksjoner på unionsplan på et senere tidspunkt. 

Ettersom det vil være i strid med formålene for denne 

forordning at tiltak på unionsplan reduserer vernet, er 

det hensiktsmessig å fastsette en ordning som gjør at 

slike nasjonale tiltak kan opprettholdes (en beskyttelses-

klausul). 

8)  Ulovlig framstilling av eksplosiver bør gjøres vans-

keligere ved at det fastsettes konsentrasjonsgrenser for 

visse utgangsstoffer for eksplosiver. Under disse 

grenseverdiene er fritt varebytte av disse utgangs-

stoffene for eksplosiver sikret, med forbehold for en 

beskyttelsesordning; over disse grenseverdiene bør all-

mennheten ha begrenset tilgang. 

9)  Privatpersoner bør derfor ikke kunne anskaffe, innføre, 

besitte eller bruke disse utgangsstoffene for eksplosiver 

i konsentrasjoner over grenseverdiene. Det er imidlertid 

hensiktsmessig å gjøre det mulig for privatpersoner å 

anskaffe, innføre, besitte eller bruke slike utgangsstoffer 

for eksplosiver til lovlige formål, dersom de har lisens 

til det. 

10)  I lys av at noen medlemsstater allerede har veletablerte 

registreringssystemer som benyttes til å kontrollere 

tilgjengeliggjøring på markedet av noen av eller alle 

stoffene som omfattes av restriksjoner gjennom denne 

forordning, og som ikke skal gjøres tilgjengelige for 

privatpersoner, er det dessuten hensiktsmessig at det i 

denne forordning fastsettes et registreringssystem som 

får anvendelse på noen av eller alle disse stoffene. 

11)  Hydrogenperoksid, nitrometan og salpetersyre brukes i 

stort omfang av privatpersoner for lovlige formål. Det 

bør derfor være mulig for medlemsstatene å gi tilgang til 

disse stoffene innenfor nærmere fastsatte konsentra-

sjoner ved å benytte et registreringssystem i henhold til 

denne forordning i stedet for et lisenssystem. 

12)  På grunn av denne forordnings svært spesifikke formål 

kan dens mål nås samtidig som medlemsstatene i 

samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighets-

prinsippet har mulighet til å velge om de vil gi 

privatpersoner begrenset tilgang i samsvar med denne 

forordning. 

13)  For å fremme de legitime målene om offentlig sikkerhet, 

samtidig som det fortsatt sikres minst mulig hindringer 

for et velfungerende indre marked, er det hensiktsmes-

sig å opprette et lisenssystem som gjør det mulig for en 

privatperson som har anskaffet et stoff som omfattes av 

restriksjoner i henhold til denne forordning, og som ikke 

skal gjøres tilgjengelig for privatpersoner, eller en 

stoffblanding eller et stoff som inneholder stoffet i en 

konsentrasjon over grenseverdien, å innføre det fra en 

annen medlemsstat eller fra en tredjestat til en medlems-

stat som gir tilgang til dette stoffet i samsvar med et av 

systemene som er fastsatt i denne forordning. 

14)  For effektivt å gjennomføre bestemmelsene om inn-

førsel av utgangsstoffer for eksplosiver, oppfordres 

medlemsstatene til å sikre at internasjonale reisende 

gjøres oppmerksom på de restriksjoner som gjelder for 

innførselen av stoffer som omfattes av restriksjoner i 

henhold til denne forordning, og som ikke skal gjøres 

tilgjengelige for privatpersoner. Av samme grunn opp-

fordres medlemsstatene også til å sikre at allmennheten 

gjøres oppmerksom på at nevnte restriksjoner også 

gjelder for små forsendelser til privatpersoner og for 

forsendelser som anskaffes av sluttforbrukere gjennom 

fjernbestilling. 

15)  Opplysninger som medlemsstatene gir til næringslivet, 

særlig små og mellomstore bedrifter (SMB-er), kan 

være et verdifullt middel for å gjøre det lettere å 

overholde denne forordning, idet det tas hensyn til at det 

er viktig å redusere den administrative byrden for SMB-

er. 

16)  Ettersom det ville være urimelig å forby bruken av 

utgangsstoffer for eksplosiver i forbindelse med yrkes-

virksomhet, bør restriksjonene knyttet til til-

gjengeliggjøring, innførsel, besittelse og bruk av slike 

stoffer bare gjelde allmennheten. I lys av denne forord-

nings allmenne formål er det imidlertid hensiktsmessig 

å fastsette et meldingssystem som omfatter både 

yrkesbrukere i hele forsyningskjeden og privatpersoner 

som deltar i transaksjoner som på grunn av sin art eller 

sitt omfang skal anses som mistenkelige. For dette 

formål bør medlemsstatene opprette nasjonale kontakt-

punkter for melding om mistenkelige transaksjoner. 

17)  Ulike transaksjoner som gjelder utgangsstoffer for 

eksplosiver, kan anses som mistenkelige og derfor være 

omfattet av meldingsplikt. Dette er for eksempel tilfelle 

når den potensielle kunden (yrkesbruker eller ikke-

yrkesbruker) virker uklar med hensyn til den tilsiktede 

bruken, virker ukjent med den tilsiktede bruken eller 

ikke kan forklare den på en troverdig måte, har til 

hensikt å kjøpe stoffer i uvanlig store mengder, uvanlig 

høye konsentrasjoner eller uvanlige kombinasjoner, ikke 

er villig til å framlegge legitimasjonsbevis eller 

bostedsbevis, eller insisterer på uvanlige be-

talingsmetoder, herunder store kontantbeløp. Markeds-

deltakere bør kunne forbeholde seg retten til å avvise en 

slik transaksjon. 

18)  I lys av denne forordnings allmenne formål oppfordres 

vedkommende myndigheter til å underrette det relevante 

nasjonale kontaktpunktet om ethvert avslag på en 

søknad om lisens dersom avslaget bygger på rimelig 

grunn til å tvile på at den tilsiktede bruken er lovlig eller 
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at brukeren har lovlige hensikter. Vedkommende 

myndigheter oppfordres også til å opplyse det nasjonale 

kontaktpunktet om midlertidig oppheving eller til-

baketrekking av en lisens. 

19)  For å hindre og avsløre mulig ulovlig bruk av utgangs-

stoffer for eksplosiver, er det ønskelig at de nasjonale 

kontaktpunktene registrerer meldte mistenkelige trans-

aksjoner og at vedkommende myndigheter treffer de 

nødvendige tiltak for å undersøke de konkrete om-

stendighetene, herunder om relevant økonomisk virk-

somhet som utøves av en yrkesbruker som deltar i en 

mistenkelig transaksjon, er det den utgis for å være. 

20)  Når det er mulig, bør det fastsettes konsentrasjonsgren-

ser over hvilke tilgangen til visse utgangsstoffer for 

eksplosiver er begrenset, mens det for visse andre 

utgangsstoffer for eksplosiver bare bør kreves melding 

om mistenkelige transaksjoner. Kriteriene for å fastslå 

hvilke tiltak som bør gjelde for hvilke utgangsstoffer for 

eksplosiver, omfatter trusselnivået knyttet til det berørte 

utgangsstoffet for eksplosiver, omfanget av handelen 

med det berørte utgangsstoffet for eksplosiver og 

muligheten for å fastsette et konsentrasjonsnivå under 

hvilket utgangsstoffet for eksplosiver fortsatt kan brukes 

for de lovlige formålene som det gjøres tilgjengelig for. 

Disse kriteriene bør fortsatt være veiledende for 

ytterligere tiltak som kan treffes med hensyn til 

utgangsstoffer for eksplosiver som for tiden ikke er 

omfattet av denne forordnings virkeområde. 

21)  Det er ikke teknisk mulig å fastsette konsentrasjonsgren-

ser for heksamin i brenseltabletter. Det finnes dessuten 

mange lovlige bruksområder for svovelsyre, aceton, 

kaliumnitrat, natriumnitrat, kalsiumnitrat og kalsium-

ammoniumnitrat. En forordning på unionsplan som 

begrenser salg av disse stoffene til allmennheten, ville 

føre til uforholdsmessig høye administrasjons- og 

overholdelseskostnader for forbrukere, offentlige 

myndigheter og virksomheter. Likevel bør det i lys av 

formålene for denne forordning vedtas tiltak for å gjøre 

det lettere å melde mistenkelige transaksjoner med 

heksaminbrenseltabletter og andre utgangsstoffer for 

eksplosiver som det ikke finnes egnede og sikre 

alternativer til. 

22)  Tyveri av utgangsstoffer for eksplosiver er en måte å 

skaffe utgangsstoffer for ulovlig framstilling av 

eksplosiver på. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette 

at det skal meldes om betydelig tyveri og svinn av 

stoffer som er omfattet av tiltak i henhold til denne 

forordning. For å lette sporingen av gjerningsmennene 

og varsle vedkommende myndigheter i andre medlems-

stater om mulige trusler, oppfordres de nasjonale 

kontaktpunktene til, når det er hensiktsmessig, å benytte 

Europols system for tidlig varsling. 

23)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner for 

overtredelser av denne forordning. Disse sanksjonene 

skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen 

og virke avskrekkende. 

24)  I henhold til vedlegg XVII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 

om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH)(1) er det 

forbudt å levere ammoniumnitrat, som lett kan 

misbrukes som et utgangsstoff for eksplosiver, til 

privatpersoner. Det er imidlertid tillatt å levere 

ammoniumnitrat til visse yrkesbrukere, særlig gårdbru-

kere. Slik forsyning bør derfor være omfattet av det 

meldingssystemet for mistenkelige transaksjoner som 

innføres ved denne forordning, ettersom det ikke finnes 

noe tilsvarende krav i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

25)  Denne forordning krever behandling av personopplys-

ninger og videreformidling av dem til tredjemann ved 

mistenkelige transaksjoner. Denne behandlingen og 

videreformidlingen innebærer et alvorlig inngrep i den 

grunnleggende retten til vern av privatlivet og retten til 

vern av personopplysninger. Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(2) får anvendelse på behandling av person-

opplysninger som foretas innenfor rammen av denne 

forordning. Det bør derfor sikres at den grunnleggende 

retten til vern av personopplysninger som gjelder 

fysiske personer hvis personopplysninger behandles ved 

anvendelse av denne forordning, sikres på behørig måte. 

Særlig bør behandlingen av personopplysninger i 

forbindelse med utstedelse av lisenser, registrering av 

transaksjoner og melding om mistenkelige transaksjoner 

foretas i samsvar med direktiv 95/46/EF, herunder de 

allmenne prinsippene for vern av opplysninger som 

gjelder størst mulig reduksjon av data, formålsbegrens-

ning, forholdsmessighet og nødvendighet samt kravet 

om å ta behørig hensyn til den registrertes rett til 

tilgang, retting og sletting. 

26)  Valget av stoffer som terrorister og andre kriminelle 

bruker til ulovlig framstilling av eksplosiver, kan raskt 

endre seg. Det bør derfor være mulig å ta med 

ytterligere stoffer i den ordningen som innføres ved 

denne forordning, om nødvendig gjennom hastebehand-

ling. 

27)  For å ta hensyn til utviklingen når det gjelder misbruk 

av stoffer som utgangsstoffer for eksplosiver, og 

forutsatt at det holdes egnet samråd med berørte parter 

for å ta hensyn til den potensielt betydelige virkningen 

på markedsdeltakere, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter delegeres til Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte når der gjelder endringer av de konsentra-

sjonsgrensene over hvilke visse stoffer som omfattes av 

restriksjoner i henhold til denne forordning, ikke skal 

gjøres tilgjengelige for allmennheten, og oppføring av 

ytterligere stoffer som skal omfattes av meldingsplikt 

ved mistenkelige transaksjoner. Det er særlig viktig at 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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Kommisjonen gjennomfører hensiktsmessige samråd 

under det forberedende arbeidet, herunder på ekspert-

nivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding 

av delegerte rettsakter sikre en samtidig, rettidig og 

hensiktsmessig oversending av relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og Rådet. 

28)  Kommisjonen bør foreta løpende vurdering av listen 

over stoffer som ikke skal gjøres tilgjengelige for 

allmennheten over visse konsentrasjonsgrenser, og av 

listen over stoffer som skal omfattes av meldingsplikt 

ved mistenkelige transaksjoner. Kommisjonen bør, når 

det er berettiget, utarbeide regelverksforslag i samsvar 

med den ordinære regelverksprosessen for å tilføye eller 

slette poster i førstnevnte liste eller slette poster i 

sistnevnte liste, for å ta hensyn til utviklingen når det 

gjelder misbruk av stoffer som utgangsstoffer for 

eksplosiver. 

29)  For å håndtere stoffer som ikke er omfattet av 

restriksjoner i henhold til denne forordning, men som en 

medlemsstat har rimelig grunn til å tro kan brukes til 

ulovlig framstilling av eksplosiver, bør det innføres en 

beskyttelsesklausul som fastsetter en egnet unionsfram-

gangsmåte. 

30)  Med hensyn til de særlige risikoene som skal behandles 

i denne forordning, er det dessuten hensiktsmessig å 

tillate at medlemsstatene under visse omstendigheter 

vedtar beskyttelsestiltak, herunder med hensyn til stoffer 

som allerede er omfattet av tiltak i henhold til denne 

forordning 

31)  På grunn av denne forordnings krav om opplysninger 

som skal gis til Kommisjonen og medlemsstatene, vil 

det være uhensiktsmessig å la slike nye beskyttelsestil-

tak være omfattet av ordningen som er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av  

22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 

standarder og tekniske forskrifter samt regler for 

informasjonssamfunnstjenester(1), uansett om de gjelder 

stoffer som allerede er omfattet av tiltak i henhold til 

denne forordning, eller stoffer som ikke er omfattet av 

slike restriksjoner. 

32)  På grunn av denne forordnings formål og den virkning 

den kan ha på borgernes sikkerhet og på det indre 

marked, bør Kommisjonen på grunnlag av de løpende 

diskusjonene i Den faste komité for utgangsstoffer 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport 

om eventuelle problemer som oppstår som følge av 

gjennomføringen av denne forordning, om det er 

ønskelig og mulig å utvide dens virkeområde, både med 

hensyn til å omfatte yrkesbrukere og med hensyn til å la 

bestemmelsene om melding om mistenkelige transak-

sjoner omfatte svinn og tyveri av stoffer som, selv om 

de ikke er omfattet av tiltak i henhold til denne 

forordning, er identifisert som stoffer som har vært 

brukt til ulovlig framstilling av eksplosiver (ikke-

registrerte utgangsstoffer for eksplosiver). Videre bør 

Kommisjonen, idet det tas hensyn til medlemsstatenes 

relevante erfaringer og en vurdering av kostnader og 

  

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

nytte, framlegge en rapport om det er ønskelig og mulig 

å styrke og harmonisere systemet ytterligere i lys av 

trusselen mot den offentlige sikkerhet. Som ledd i 

vurderingen bør Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om mulighetene 

for å overføre bestemmelser om ammoniumnitrat fra 

forordning (EF) nr. 1907/2006 til denne forordning. 

33)  Ettersom målet for denne forordning, som er å begrense 

allmennhetens tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av begrensningens omfang bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

34)  I henhold til artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 

om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2), har EUs 

datatilsynsmann avgitt en uttalelse(3). 

35)  Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende ret-

tigheter, særlig vernet av personopplysninger, adgangen 

til å utøve virksomhet, eiendomsretten og prinsippet om 

likebehandling. Denne forordning skal anvendes av 

medlemsstatene i samsvar med nevnte rettigheter og 

prinsipper — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes harmoniserte regler for 

tilgjengeliggjøring, innførsel, besittelse og bruk av stoffer eller 

stoffblandinger som kan misbrukes til ulovlig framstilling av 

eksplosiver, for å begrense allmennhetens tilgang til disse 

stoffene eller stoffblandingene og sikre hensiktsmessig melding 

om mistenkelige transaksjoner i hele forsyningskjeden. 

Denne forordning berører ikke andre, strengere bestemmelser i 

unionsretten som gjelder stoffene som er oppført i vedleggene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på stoffene oppført i 

vedleggene og stoffblandinger og stoffer som inneholder dem.  

  

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(3) EUT C 101 av 1.4.2011, s. 1. 
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2.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  produkter som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, 

b)  pyrotekniske artikler som definert i artikkel 2 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF av 23. mai 

2007 om omsetning av pyrotekniske artikler(1), pyroteknis-

ke artikler som i henhold til nasjonal lovgivning er beregnet 

på væpnede styrkers, politiets eller brannvesenets ikke-

kommersielle bruk, pyroteknisk utstyr som er omfattet av 

rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsut-

styr(2), pyrotekniske artikler beregnet på bruk i luft- og 

romfartsindustrien, eller kruttlapper beregnet på bruk i 

leketøy, 

c)  legemidler som er gjort tilgjengelige for en privatperson på 

lovlig måte på grunnlag av en resept i samsvar med gjelden-

de nasjonal lovgivning. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «stoff» et stoff i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, 

2) «stoffblanding» en stoffblanding i henhold til artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

3) «produkt» et produkt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, 

4) «tilgjengeliggjøring» enhver forsyning, enten mot betaling 

eller gratis, 

5) «innførsel» det å bringe et stoff inn på en medlemsstats 

territorium enten fra en annen medlemsstat eller fra en 

tredjestat, 

6) «bruk» all bearbeiding, sammensetning, lagring, 

behandling eller blanding, herunder ved framstilling av et 

produkt, eller enhver annen anvendelse, 

7) «privatperson» enhver fysisk person som ikke opptrer i 

forbindelse med sin nærings-, forretnings- eller yrkesvirk-

somhet, 

8) «mistenkelig transaksjon» enhver transaksjon som gjelder 

stoffene oppført i vedleggene, eller stoffblandinger og 

stoffer som inneholder dem, herunder transaksjoner som 

yrkesbrukere deltar i, dersom det er rimelig grunn til 

mistanke om at stoffet eller stoffblandingen er beregnet på 

ulovlig framstilling av eksplosiver, 

9) «markedsdeltaker» enhver fysisk eller juridisk person eller 

offentlig enhet eller gruppe av slike personer og/eller 

organer som leverer produkter eller yter tjenester på 

markedet, 

10) «utgangsstoff for eksplosiver som omfattes av restriksjo-

ner» et stoff oppført i vedlegg I i en høyere konsentrasjon 

  

(1) EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1. 

(2) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. 

enn den tilsvarende grenseverdien fastsatt i samme 

vedlegg, herunder en stoffblanding eller et annet stoff som 

inneholder et slikt oppført stoff i en høyere konsentrasjon 

enn den tilsvarende grenseverdien. 

Artikkel 4 

Tilgjengeliggjøring, innførsel, besittelse og bruk 

1.  Utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av restriksjo-

ner, skal ikke gjøres tilgjengelige for eller innføres, besittes 

eller brukes av privatpersoner. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan en medlemsstat opprettholde 

eller innføre en lisensordning som tillater at utgangsstoffer for 

eksplosiver som omfattes av restriksjoner, gjøres tilgjengelige 

for eller besittes eller brukes av privatpersoner, forutsatt at 

privatpersonen innhenter og på anmodning framlegger en lisens 

for anskaffelse, besittelse eller bruk, som er utstedt i samsvar 

med artikkel 7 av en vedkommende myndighet i den medlems-

stat der det berørte utgangsstoffet for eksplosiver som omfattes 

av restriksjoner, skal anskaffes, besittes eller brukes. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 og 2 kan en medlemsstat oppretthol-

de eller innføre en registreringsordning som tillater at følgende 

utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, 

gjøres tilgjengelige for eller besittes eller brukes av privatper-

soner, dersom markedsdeltakeren som gjør dem tilgjengelige, 

registrerer hver transaksjon i samsvar med de nærmere 

bestemmelsene som er fastsatt i artikkel 8: 

a)  hydrogenperoksid (CAS RN 7722-84-1) i konsentrasjoner 

som er høyere enn grenseverdien i vedlegg I, men ikke 

høyere enn 35 % w/w, 

b)  nitrometan (CAS RN 75-52-5) i konsentrasjoner som er 

høyere enn grenseverdien i vedlegg I, men ikke høyere enn 

40 % w/w, 

c)  salpetersyre (CAS RN 7697-37-2) i konsentrasjoner som er 

høyere enn grenseverdien i vedlegg I, men ikke høyere enn 

10 % w/w. 

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle 

tiltak de treffer for å gjennomføre enhver ordning i henhold til 

nr. 2 og 3. I underretningen skal det angis hvilke utgangsstoffer 

for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, medlemsstaten 

har fastsatt unntak for. 

5.  Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over tiltak som 

meldes av medlemsstatene i samsvar med nr. 4. 

6.  Dersom en privatperson har til hensikt å innføre et 

utgangsstoff for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, til 

en medlemsstat som har fastsatt et unntak fra nr. 1 ved å 

anvende en lisensordning i samsvar med nr. 2 og/eller en 

registreringsordning i samsvar med nr. 3 eller med artikkel 17, 

skal vedkommende innhente og på anmodning framlegge for 

vedkommende myndighet en lisens som er utstedt i samsvar 

med reglene i artikkel 7 og som er gyldig i denne medlemssta-

ten.  
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7.  En markedsdeltaker som gjør et utgangsstoff for eksplosi-

ver tilgjengelig for en privatperson i samsvar med nr. 2, skal for 

hver enkelt transaksjon stille krav om at det framvises en lisens, 

eller, dersom utgangsstoffet for eksplosiver gjøres tilgjengelig i 

samsvar med nr. 3, registrere transaksjonen i samsvar med den 

ordning som er fastsatt av medlemsstaten der utgangsstoffet for 

eksplosiver som omfattes av restriksjoner, gjøres tilgjengelig. 

Artikkel 5 

Merking 

En markedsdeltaker som har til hensikt å gjøre utgangsstoffer 

for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, tilgjengelige for 

en privatperson, skal sikre at emballasjen tydelig angir at 

privatpersoners anskaffelse, besittelse eller bruk av det berørte 

utgangsstoffet for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, er 

omfattet av en restriksjon i henhold til artikkel 4 nr. 1, 2 og 3, 

enten ved å påføre en hensiktsmessig merking eller ved å 

kontrollere at en hensiktsmessig merking er påført. 

Artikkel 6 

Fritt varebytte 

Med forbehold for artikkel 1 nr. 2 og artikkel 13, og med 

mindre noe annet er fastsatt i denne forordning eller i andre 

unionsrettsakter, skal medlemsstatene ikke av grunner knyttet 

til forebygging av ulovlig framstilling av eksplosiver forby, 

begrense eller hindre tilgjengeliggjøring av 

a)  stoffene oppført i vedlegg I i konsentrasjoner som ikke er 

høyere enn grenseverdiene som er fastsatt der, eller 

b)  stoffene oppført i vedlegg II. 

Artikkel 7 

Lisenser 

1.  Hver medlemsstat som utsteder lisenser til privatpersoner 

med en berettiget interesse i å anskaffe, innføre, besitte eller 

bruke utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av restriksjo-

ner, skal fastsette regler for utstedelse av lisens i henhold til 

artikkel 4 nr. 2 og 6. Når vedkommende myndighet i en med-

lemsstat vurderer om det skal utstedes lisens, skal den ta hensyn 

til alle relevante omstendigheter og særlig til om den tilsiktede 

bruken av stoffet er lovlig. Søknaden om lisens skal avslås 

dersom det er rimelig grunn til å tvile på at den tilsiktede 

bruken er lovlig eller på at brukeren har til hensikt å bruke den 

til et lovlig formål. 

2.  Vedkommende myndighet kan velge hvordan den skal 

begrense lisensens gyldighet ved å tillate bruk én eller flere 

ganger i en periode på høyst tre år. Vedkommende myndighet 

kan kreve at lisensinnehaveren fram til lisensens angitte utløps-

dato godtgjør at vilkårene for å utstede lisensen fortsatt er 

oppfylt. I lisensen skal det opplyses om hvilke utgangsstoffer 

for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, som lisensen er 

utstedt for. 

3.  Vedkommende myndigheter kan kreve at søkerne skal 

betale et gebyr for å søke om lisens. Gebyret skal ikke overstige 

kostnadene for behandlingen av søknaden. 

4.  Vedkommende myndighet kan midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake lisensen når der er rimelig grunn til å tro at 

vilkårene for å utstede lisensen ikke lenger er oppfylt. 

5.  Klager på enhver beslutning truffet av vedkommende 

myndighet samt tvister som gjelder overholdelse av lisensvilkå-

rene, skal behandles av et egnet organ som er ansvarlig i 

henhold til nasjonal lovgivning. 

6.  Lisenser utstedt av en medlemsstats vedkommende 

myndigheter kan anerkjennes i andre medlemsstater. Kommi-

sjonen skal senest 2. september 2014, etter samråd med Den 

faste komité for utgangsstoffer, utarbeide tekniske retningslinjer 

for lisensene for å lette gjensidig anerkjennelse av dem. Disse 

retningslinjene skal også angi hvilke opplysninger som skal 

inngå i lisensene for innførsel av utgangsstoffer for eksplosiver 

som omfattes av restriksjoner, herunder et utkast til utforming 

av slike lisenser. 

Artikkel 8 

Registrering av transaksjoner 

1.  I forbindelse med registrering i henhold til artikkel 4 nr. 3 

skal privatpersoner identifisere seg ved hjelp av et offisielt 

identifikasjonsdokument. 

2.  Registeret skal omfatte minst følgende opplysninger: 

a)  navn, adresse og, dersom det er relevant, enten privatper-

sonens identifikasjonsnummer eller vedkommendes offisi-

elle identifikasjonsdokuments type og nummer, 

b)  stoffets eller stoffblandingens navn, herunder dets/dens 

konsentrasjon, 

c)  mengden av stoffet eller stoffblandingen, 

d)  den tilsiktede bruken av stoffet eller stoffblandingen som 

privatpersonen har angitt, 

e)  dato og sted for transaksjonen, 

f)  privatpersonens underskrift. 

3.  Registreringen skal oppbevares i fem år fra datoen for 

transaksjonen. I dette tidsrommet skal registreringen gjøres 

tilgjengelig for inspeksjon på anmodning fra vedkommende 

myndigheter. 

4.  Registreringen skal oppbevares på papir eller på et annet 

varig medium og skal til enhver tid være tilgjengelig for 

inspeksjon i tidsrommet omhandlet i nr. 3. Elektronisk lagrede 

data skal 

a)  stemme overens med de tilsvarende papirdokumentenes 

format og innhold, og 

b)  til enhver tid være lett tilgjengelige i hele tidsrommet 

omhandlet i nr. 3. 

Artikkel 9 

Melding om mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri 

1.  Mistenkelige transaksjoner med stoffene som er oppført i 

vedleggene, eller med stoffblandinger eller stoffer som innehol-

der dem, skal meldes i samsvar med denne artikkel.  
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2.  Hver medlemsstat skal opprette ett eller flere nasjonalе 

kontaktpunkter med klart angitt telefonnummer og e-post-

adresse for melding om mistenkelige transaksjoner. 

3.  Markedsdeltakere kan forbeholde seg retten til å avvise 

den mistenkelige transaksjonen, og skal uten unødig opphold 

melde transaksjonen eller den forsøkte transaksjonen, herunder 

kundens identitet dersom det er mulig, til det nasjonale kontakt-

punktet i den medlemsstat der transaksjonen ble gjennomført 

eller forsøkt gjennomført, dersom de har rimelig grunn til å tro 

at en planlagt transaksjon med ett eller flere av stoffene som er 

oppført i vedleggene, eller med blandinger eller stoffer som 

inneholder dem, er en mistenkelig transaksjon, idet det tas 

hensyn til alle omstendigheter, og særlig dersom den potensi-

elle kunden 

a)  virker uklar med hensyn til den tilsiktede bruken av stoffet 

eller stoffblandingen, 

b)  virker ukjent med den tilsiktede bruken eller ikke kan 

forklare den på en troverdig måte, 

c)  har til hensikt å kjøpe stoffer i mengder, kombinasjoner 

eller konsentrasjoner som er uvanlige til privat bruk, 

d)  ikke er villig til å framlegge legitimasjonsbevis eller bo-

stedsbevis, eller 

e)  insisterer på uvanlige betalingsmetoder, herunder store 

kontantbeløp. 

4.  Markedsdeltakere skal også melde betydelig svinn og 

tyveri av stoffene som er oppført i vedleggene, og av stoff-

blandinger eller stoffer som inneholder dem, til det nasjonale 

kontaktpunktet i den medlemsstat der svinnet eller tyveriet har 

funnet sted. 

5.  For å lette samarbeidet mellom vedkommende 

myndigheter og markedsdeltakerne, skal Kommisjonen etter 

samråd med Den faste komité for utgangsstoffer senest  

2. september 2014 utarbeide en veiledning for forsyningskjeden 

i den kjemiske industrien og, dersom det er relevant, for 

vedkommende myndigheter. Disse retningslinjene skal særlig 

omfatte 

a)  opplysninger om hvordan mistenkelige transaksjoner skal 

identifiseres og meldes, særlig med hensyn til de konsentra-

sjoner og/eller mengder av stoffer som er oppført i vedlegg 

II, under hvilke det vanligvis ikke kreves noen tiltak, 

b)  opplysninger om hvordan betydelig svinn og tyveri skal 

identifiseres og meldes, 

c)  andre opplysninger som anses som nyttige. 

Kommisjonen skal regelmessig ajourføre retningslinjene. 

6.  Vedkommende myndigheter skal sikre at retningslinjene 

omhandlet i nr. 5 regelmessig spres på en måte som ved-

kommende myndigheter anser som hensiktsmessig i lys av 

retningslinjenes formål. 

Artikkel 10 

Vern av opplysninger 

Medlemsstatene skal sikre at behandlingen av personopplysnin-

ger som skjer i forbindelse med anvendelsen av denne 

forordning, er i samsvar med direktiv 95/46/EF. Medlemssta-

tene skal særlig sikre at behandlingen av personopplysninger 

som kreves i forbindelse med utstedelse av en lisens i henhold 

til artikkel 4 nr. 2 og 6 og artikkel 7 i denne forordning, eller i 

forbindelse med registrering av transaksjoner i henhold til 

artikkel 4 nr. 3 og artikkel 8 og 17 i denne forordning, og 

melding om mistenkelige transaksjoner i henhold til artikkel 9 i 

denne forordning, skjer i samsvar med direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 11 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot over-

tredelser av denne forordning og treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjo-

nene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 

virke avskrekkende. 

Artikkel 12 

Endring av vedleggene 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 14, om endring av 

grenseverdiene i vedlegg I i det omfang som er nødvendig for å 

ta hensyn til utviklingen når det gjelder misbruk av stoffer som 

utgangsstoffer for eksplosiver, eller på grunnlag av forskning 

og prøving, samt om tilføyelse av stoffer i vedlegg II, når dette 

er nødvendig for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder 

misbruk av stoffer som utgangsstoffer for eksplosiver. Som 

ledd i utarbeidingen av de delegerte rettsaktene skal Kommisjo-

nen bestrebe seg på å rådføre seg med berørte parter, særlig den 

kjemiske industrien og detaljsektoren. 

Dersom det ved en plutselig endring i risikovurderingen av 

misbruket av stoffer til ulovlig framstilling av eksplosiver, er 

tvingende nødvendig å handle raskt, skal framgangsmåten 

omhandlet i artikkel 15 anvendes på delegerte rettsakter vedtatt 

i henhold til denne artikkel. 

2.  Kommisjonen skal vedta en separat delegert rettsakt for 

hver enkelt endring av grenseverdiene i vedlegg I og for hvert 

nytt stoff som tilføyes i vedlegg II. Hver delegert rettsakt skal 

bygge på en analyse som viser at det ikke er sannsynlig at 

endringen vil medføre uforholdsmessig store byrder for mar-

kedsdeltakerne eller forbrukerne, idet det tas behørig hensyn til 

målene som skal oppnås. 

Artikkel 13 

Beskyttelsesklausul 

1.  Dersom en medlemsstat har rimelig grunn til å tro at et 

bestemt stoff som ikke er oppført i vedleggene, kan brukes til 

ulovlig framstilling av eksplosiver, kan den begrense eller forby 

tilgjengeliggjøring, besittelse og bruk av dette stoffet, eller av 
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enhver stoffblanding eller ethvert stoff som inneholder det, eller 

den kan fastsette at stoffet skal omfattes av bestemmelsene om 

melding om mistenkelige transaksjoner i samsvar med artikkel 

9. 

2.  Dersom en medlemsstat har rimelig grunn til å tro at et 

bestemt stoff som er oppført i vedlegg I, kan brukes til ulovlig 

framstilling av eksplosiver ved en lavere konsentrasjon enn 

grenseverdien som er fastsatt i vedlegg I, kan den ytterligere 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring, besittelse og bruk av 

dette stoffet ved å fastsette en lavere konsentrasjonsgrense. 

3.  Dersom en medlemsstat har rimelig grunn til å fastsette en 

konsentrasjonsgrense over hvilken et stoff som er oppført i 

vedlegg II, bør være omfattet av de restriksjoner som ellers får 

anvendelse på utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av 

restriksjoner, kan den begrense eller forby tilgjengeliggjøring, 

besittelse og bruk av dette stoffet ved å fastsette en høyeste 

tillatt konsentrasjon. 

4.  En medlemsstat som begrenser eller forbyr stoffer i 

henhold til nr. 1, 2 eller 3, skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om det, og angi grunnene 

for det. 

5.  I lys av opplysningene som formidles i henhold til nr. 4, 

skal Kommisjonen umiddelbart undersøke om den skal 

utarbeide endringer i vedleggene i samsvar med artikkel 12  

nr. 1, eller utarbeide et forslag til regelverk for å endre vedleg-

gene. Den berørte medlemsstat skal, dersom det er relevant, 

endre eller oppheve sine nasjonale tiltak for å ta hensyn til 

enhver slik endring i vedleggene. 

6.  Medlemsstatene skal senest 2. juni 2013 underrette 

Kommisjonen om ethvert eksisterende nasjonalt tiltak som 

begrenser eller forbyr tilgjengeliggjøring, besittelse og bruk av 

et stoff, eller av stoffblandinger eller stoffer som inneholder det, 

begrunnet med at det kan brukes til ulovlig framstilling av 

eksplosiver. 

Artikkel 14 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som nevnt i 

artikkel 12, skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

1. mars 2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges 

automatisk med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse 

senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 12 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse fra dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte retts-

akter 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 12 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelser innen en frist på to måneder fra den dag 

underretning ble gitt, eller dersom både Europaparlamentet og 

Rådet før nevnte frist utløper har underrettet Kommisjonen om 

at de ikke vil gjøre innsigelser. Denne fristen forlenges med to 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 15 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

skal tre i kraft uten opphold og får anvendelse så lenge ingen 

gjør innsigelser i samsvar med nr. 2. I underretningen til 

Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal 

anvendelsen av framgangsmåten for behandling av hastesaker 

begrunnes. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt i samsvar med framgangsmåten i artikkel 14 

nr. 5. I slike tilfeller skal Kommisjonen oppheve rettsakten 

umiddelbart etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt 

sin beslutning om å gjøre innsigelser. 

Artikkel 16 

Overgangsbestemmelser 

Privatpersoners besittelse og bruk av utgangsstoffer for 

eksplosiver som omfattes av restriksjoner, skal være tillatt til  

2. mars 2016. 

Artikkel 17 

Eksisterende registreringsordninger 

En medlemsstat som 1. mars 2013 har en gjeldende ordning 

som pålegger markedsdeltakere å registrere transaksjoner som 

gjør ett eller flere utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes 

av restriksjoner, tilgjengelige for privatpersoner, kan avvike fra 

artikkel 4 nr. 1 eller 2 ved å anvende nevnte registreringsord-

ning i samsvar med artikkel 8 på noen av eller alle stoffene som 

er oppført i vedlegg I. Reglene i artikkel 4 nr. 4-7 får tilsvaren-

de anvendelse. 

Artikkel 18 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal innen 2. september 2017 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om 

a)  eventuelle problemer som har oppstått som følge av 

anvendelsen av denne forordning,  
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b)  hvorvidt det er ønskelig og mulig å styrke og harmonisere 

systemet ytterligere på bakgrunn av den trusselen mot 

offentlig sikkerhet som terrorisme og annen alvorlig 

kriminalitet utgjør, idet det tas hensyn til medlemsstatenes 

erfaringer med denne forordning, herunder eventuelle 

påviste sikkerhetsmangler, og til kostnadene og nytten for 

medlemsstatene, markedsdeltakerne og andre berørte 

parter, 

c)  hvorvidt det er ønskelig og mulig å utvide denne forord-

nings virkeområde til å omfatte yrkesbrukere, idet det tas 

hensyn til byrdene for markedsdeltakerne og til denne 

forordnings formål, 

d)  hvorvidt det er ønskelig og mulig å la bestemmelsene om 

melding om mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri 

omfatte ikke-registrerte utgangsstoffer for eksplosiver. 

2.  Senest 2. mars 2015 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om mulighetene for å 

overføre relevante bestemmelser om ammoniumnitrat fra 

forordning (EF) nr. 1907/2006 til denne forordning. 

3.  I lys av rapportene omhandlet i nr. 1 og 2 skal Kommisjo-

nen, dersom det er hensiktsmessig, framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet et forslag til regelverk med sikte 

på tilsvarende endring av denne forordning. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

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

gjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. september 2014. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 15. januar 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Stoffer som alene eller som bestanddel i stoffblandinger eller stoffer ikke skal gjøres tilgjengelige for privatpersoner, 

med mindre konsentrasjonen er lik eller lavere enn grenseverdiene fastsatt nedenfor. 

Stoffets navn og registernummer i 

Chemical Abstracts Service 

(CAS RN) 

Grenseverdi 

Kode i Den kombinerte 

nomenklatur (KN) for en isolert 

kjemisk definert forbindelse som 

oppfyller kravene i note 1 til 

henholdsvis kapittel 28 eller 29 i 

KN(1) 

Kode i Den kombinerte 

nomenklatur (KN) for 

stoffblandinger uten 

bestanddeler (f.eks. kvikksølv, 

edelmetaller, sjeldne 

jordmetaller eller radioaktive 

stoffer) som medfører 

klassifisering under en annen 

KN-kode(1) 

Hydrogenperoksid 

(CAS RN 7722-84-1) 

12 % w/w 28470000 38249097 

Nitrometan 

(CAS RN 75-52-5) 

30 % w/w 29042000 38249097 

Salpetersyre 

(CAS RN 7697-37-2) 

3 % w/w 28080000 38249097 

Kaliumklorat 

(CAS RN 3811-04-9) 

40 % w/w 28291900 38249097 

Kaliumperklorat 

(CAS RN 7778-74-7) 

40 % w/w 28299010 38249097 

Natriumklorat 

(CAS RN 09.09.7775) 

40 % w/w 28291100 38249097 

Natriumperklorat 

(CAS RN 7601-89-0) 

40 % w/w 28299010 38249097 

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 948/2009 (EUT L 287 av 31.10.2003, s. 1). 
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VEDLEGG II 

Stoffer som alene eller som bestanddel i stoffblandinger eller stoffer er omfattet av meldingsplikt ved mistenkelige 

transaksjoner 

Stoffets navn og registernummer i Chemical 

Abstracts Service 

(CAS RN) 

Kode i Den kombinerte nomenklatur 

(KN) for en isolert kjemisk definert 

bestanddel som oppfyller kravene i 

henholdsvis note 1 til kapittel 28, note 

1 til kapittel 29 eller note 1 b) til 

kapittel 31 i KN(1) 

Kode i Den kombinerte nomenklatur 

(KN) for stoffblandinger uten 

bestanddeler (f.eks. kvikksølv, 

edelmetaller, sjeldne jordmetaller eller 

radioaktive stoffer) som medfører 

klassifisering under en annen KN-

kode(1) 

Heksamin 

(CAS RN 100-97-0) 

29212900 38249097 

Svovelsyre 

(CAS RN 7664-93-9) 

28070010 38249097 

Aceton 

(CAS RN 67-64-1) 

29141100 38249097 

Kaliumnitrat 

(CAS RN 7757-79-1) 

28342100 38249097 

Natriumnitrat 

(CAS RN 7631-99-4) 

31025010 (naturlig) 38249097 

31025090 (ikke naturlig) 38249097 

Kalsiumnitrat 

(CAS RN 10124-37-5) 

28342980 38249097 

Kalsium-ammoniumnitrat 

(CAS RN 15245-12-2) 

31026000 38249097 

Ammoniumnitrat 

(CAS RN 6484-52-2) [i en konsentrasjon på 

minst 16 vektprosent nitrogen i forhold til 

ammoniumnitrat] 

31023010 (i vandig løsning) 38249097 

31023090 (annet) 

(1) Forordning (EF) nr. 948/2009 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU)  

nr. 878/2014 

av 12. august 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene diklorprop-P, metkonazol og triklopyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene diklorprop-P, metkonazol og triklopyr utløper 31. mai 2017. Det er inngitt 

søknader om fornyelse av godkjenningene av disse aktive stoffene. Ettersom kravene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) får anvendelse på disse aktive stoffene, må søkerne få tilstrekkelig tid 

til å gjennomføre framgangsmåten for fornyelse i samsvar med nevnte forordning. Som følge av dette er det sannsynlig 

at godkjenningene av disse aktive stoffene vil utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig 

å forlenge godkjenningsperiodene. 

3) Forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke senest 30 måneder før utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning er framlagt utfyllende dokumentasjon i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før 

ikrafttredelsen av denne forordning, eller til tidligste mulige dato deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 13.8.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 20. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av nødvendige bestemmelser for 

gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2022/EØS/49/27 
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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, 12. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 133 om diklorprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. mai 2017» til  

«30. april 2018». 

2)  I rad 134 om metkonazol endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. mai 2017» til  

«30. april 2018». 

3)  I rad 136 om triklopyr endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. mai 2017» til  

«30. april 2018». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU)  

nr. 880/2014 

av 12. august 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

det aktive stoffet Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved 

kommisjonsdirektiv 2008/113/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2229/2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet som 

godkjent i henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet, heretter kalt «Myndigheten», 4. april 2012 sitt synspunkt for Kommisjonen på utkastet til sammenfattende 

rapport om Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)(6). Myndigheten har underrettet melderen om sine synspunkter på 

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV). Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge merknader til utkastet til 

sammenfattende rapport. Utkastet til sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkter ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen. Nevnte rapport ble avsluttet i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

11. juli 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om Cydia pomonella Granulovirus (CpGV). 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) skal anses som godkjent i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den vitenskapelige og tekniske utvikling, særlig de nylig offentliggjorte retningslinjene om grenseverdier 

for mikrobielle forurensende stoffer i mikrobielle plantevernmidler(7), er det nødvendig å endre vilkårene for god-

kjenning, særlig det aktive stoffets minste renhetsgrad og arten av og høyeste tillatte innhold av visse urenheter. 

5) Forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 13.8.2014, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 20. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/113/EF av 8. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

mikroorganismer som aktive stoffer (EUT L 330 av 9.12.2008, s. 6). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) EFSA Journal (2012); 10(4):2655. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

(7) Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products (SANCO/12116/2012 Rev. 0, september 2012). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal teksten i kolonnen «Renhet» i rad 198 om Cydia 

pomonella Granulovirus (CpGV) «Forurensende mikroorganismer (Bacillus cereus) < 1 × 106» lyde «Minstekonsentrasjon»:  

1 × 1013 OB/l (okklusjonslegemer/l) og forurensende mikroorganismer (Bacillus cereus) i stoffblandingen < 1 × 107 CFU/g». 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 890/2014 

av 14. august 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet metobromuron i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For metobromuron er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Frankrike 15. desember 2010 en søknad fra Belchim Crop 

Protection NV/SA om oppføring av det aktive stoffet metobromuron i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 

2011/253/EU ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. at den i prinsippet kunne anses å oppfylle 

kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten, Frankrike, framla et utkast til vurderingsrapport 10. januar 2013. I samsvar med 

artikkel 8 nr. 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 13. mai 2013 anmodet om å framlegge 

ytterligere opplysninger. Frankrikes vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et ajourført utkast til 

vurderingsrapport i oktober 2013. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet metobromuron brukt i pesticider(5) for Kommisjonen 15. januar 2014. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr og avsluttet 11. juli 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om metobromuron. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder metobromuron, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Metobromuron bør derfor godkjennes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 15.8.2014, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU av 26. april 2011 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er 

framlagt for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av metobromuron, S-abscisinsyre, Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 og Streptomyces lydicus WYEC 108 i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er 

fullstendig (EUT L 106 av 27.4.2011, s. 13). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

(5) EFSA Journal 2014; 12(2):3541. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

2022/EØS/49/29 
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6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metobromuron. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet metobromuron, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metobromuron som aktivt stoff, innen 30. juni 2015. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjent plantevernmiddel som inneholder metobromuron som eneste 

aktive stoff, eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2014, vurdere middelet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, og samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om middelet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder metobromuron som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. juni 2016, eller 

b)  dersom middelet inneholder metobromuron som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. juni 2016, eller innen datoen fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Utløpsdato for godkjenning Særlige bestemmelser 

Metobromuron 

CAS-nr. 3060-89-7 

CIPAC-nr. 168 

3-(4-bromfenyl)-1-
metoksy-1-metylurea 

≥ 978 g/kg 1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 
nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 
konklusjonene i den sammenfattende rapporten om metobromuron, 
særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 
komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 
oppmerksomhet mot 

a)  vern av arbeidstakere og brukere, 

b)  risikoen for fugler, pattedyr, vannorganismer og landplanter 
utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  den toksikologiske vurderingen av metabolittene CGA 18236, 
CGA 18237, CGA 18238 og 4-bromanilin, 

b)  hvorvidt den langsiktige risikoen for fugler og pattedyr er ak-
septabel, 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 
medlemsstatene og Myndigheten innen 31. desember 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

  



   

 

2
1

.7
.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

9
/4

2
5
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«76 Metobromuron 

CAS-nr. 3060-89-7 

CIPAC-nr. 168 

3-(4-bromfenyl)-1-
metoksy-1-metylurea 

≥ 978 g/kg 1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 
artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 
hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 
metobromuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehand-
let av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 
11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette sær-
lig oppmerksomhet mot 

a)  vern av arbeidstakere og brukere, 

b)  risikoen for fugler, pattedyr, vannorganismer og landplanter 
utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 
tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  den toksikologiske vurderingen av metabolittene CGA 
18236, CGA 18237, CGA 18238 og 4-bromanilin, 

b)  hvorvidt den langsiktige risikoen for fugler og pattedyr er 
akseptabel, 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 
medlemsstatene og Myndigheten innen 31. desember 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

 



Nr. 49/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 891/2014 

av 14. august 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet aminopyralid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For aminopyralid er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2005/778/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike 22. april 2004 en søknad fra Dow 

AgroSciences Ltd om oppføring av det aktive stoffet aminopyralid i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2005/778/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. at den i prinsippet kunne anses å oppfylle 

kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport 22. august 2006. I samsvar med artikkel 11 

nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 27. mai 2011 anmodet om å framlegge ytterligere 

opplysninger. Det forente kongerikes vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et ajourført utkast til 

vurderingsrapport 8. juni 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det 

aktive stoffet aminopyralid brukt i pesticider(5) for Kommisjonen 30. august 2013. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen og avsluttet i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014 med 

Kommisjonens sammenfattende rapport om aminopyralid. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder aminopyralid, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Aminopyralid bør derfor godkjennes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 15.8.2014, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2005/778/EF av 28. oktober 2005 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av aminopyralid og fluopikolid i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig 

(EUT L 293 av 9.11.2005, s. 26). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

(5) EFSA Journal 2013;11(9):3352. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

2022/EØS/49/30 
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6) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

7) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder aminopyralid. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

8) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet aminopyralid, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder aminopyralid som aktivt stoff, innen 30. juni 2015. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjente plantevernmiddel som inneholder aminopyralid som eneste 

aktive stoff, eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2014, vurdere middelet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, og samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om middelet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder aminopyralid som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. juni 2016, eller 

b)  dersom middelet inneholder aminopyralid som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. juni 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Utløpsdato for godkjenning Særlige bestemmelser 

Aminopyralid 

CAS-nr. 150114-71-9 

CIPAC-nr. 771 

4-amino-3,6-
diklorpyridin-2-
karboksylsyre 

≥ 920 g/kg 

Følgende relevante 
urenhet skal ikke 
overskride: 

Pikloram ≤ 40 g/kg 

1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 
artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 
hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 
aminopyralid, særlig tillegg I og II til denne, som slutt-
behandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 
og fôr 11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 
særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for grunnvannet dersom stoffet brukes i områder 
med sårbare jordbunns- eller klimaforhold, 

b)  risikoen for makrofytter som lever i vann, og landplanter 
utenfor målgruppen. 

c)  den kroniske risikoen for fisk. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 
tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«77 Aminopyralid 

CAS-nr. 150114-71-9 

CIPAC-nr. 771 

4-amino-3,6-
diklorpyridin-2-
karboksylsyre 

≥ 920 g/kg 

Følgende relevante 
urenhet skal ikke 
overskride: 

Pikloram ≤ 40 g/kg 

1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 
nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 
skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-
fattende rapporten om aminopyralid, særlig tillegg I og 
II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 
planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 
rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for grunnvannet dersom stoffet brukes i 
områder med sårbare jordbunns- eller klimaforhold, 

b)  risikoen for makrofytter som lever i vann, og 
landplanter utenfor målgruppen. 

c)  den kroniske risikoen for fisk. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-
serende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 916/2014 

av 22. august 2014 

om godkjenning av basisstoffet sukrose i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 24. april 2013 en søknad fra 

ITAB om godkjenning av sukrose som basisstoff. De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet 

ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 12. juni 2014(2). Kommisjo-

nen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om godkjenning av sukrose for Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at sukrose oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Derfor bør det anses som et 

basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at sukrose generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 

i forordning (EF) nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Sukrose bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning 

av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011(5) derfor endres. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 23.8.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sucrose/saccharose and the conclusions 

drawn by EFSA on the specific points raised». 2014:EN-616, 27 s. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

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

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2022/EØS/49/31 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet sukrose, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. august 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Sukrose 

CAS-nr.: 57-50-1 

α-D-glukopyranosyl-(1→2)-β-D-
fruktofuranosid eller β-D-
fruktofuranosyl-(2→1)-α-D-
glukopyranosid 

Næringsmid-
delkvalitet 

1. januar 2015 Godkjennes bare som basisstoff som anvendes for å utløse avlingens egne 
forsvarsmekanismer. 

Sukrose skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 
rapporten om sukrose (SANCO/11406/2014), særlig tillegg I og II til denne, som 
sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  
11. juli 2014. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«3 Sukrose 

CAS-nr.: 57-50-1 

α-D-glukopyranosyl-(1→2)-β-D-
fruktofuranosid eller β-D-
fruktofuranosyl-(2→1)-α-D-
glukopyranosid 

Næringsmid-
delkvalitet 

1. januar 2015 Godkjennes bare som basisstoff som anvendes for å utløse avlingens egne 
forsvarsmekanismer. 

Sukrose skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rappor-
ten om sukrose (SANCO/11406/2014), særlig tillegg I og II til denne, som slutt-
behandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  
11. juli 2014.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 917/2014 

av 22. august 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 er vilkårene i 

artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2011/253/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Nederland 6. august 2010 en søknad fra FuturEco 

Bioscience S.L. om oppføring av det aktive stoffet Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU ble det bekreftet at dokumentasjonen var «fullstendig» i den 

forstand at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 

91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport 4. mai 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet Streptomyces lydicus stamme WYEC 108(4) i plantevernmidler for Kommisjonen 14. oktober 2013. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

11. juli 2014 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om Streptomyces lydicus stamme WYEC 108. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plantevernmidler som inneholder Streptomyces lydicus stamme WYEC 

108, generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 bør derfor godkjennes. 

6) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 23.8.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU av 26. april 2011 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er 

framlagt for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av metobromuron, S-abscisinsyre, Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 og Streptomyces lydicus WYEC 108 i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er 

fullstendig (EUT L 106 av 27.4.2011, s. 13). 

(4) EFSA Journal 2013;11(11):3425. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

2022/EØS/49/32 
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7) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Streptomyces lydicus stamme WYEC 108. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

8) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Streptomyces lydicus stamme WYEC 108, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1. Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som aktivt stoff, innen  

30. juni 2015. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjente plantevernmiddel som inneholder Streptomyces lydicus 

stamme WYEC 108 som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen 31. desember 2014, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede 

prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene 

i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne 

forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 



Nr. 49/436 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene: 

a) dersom et produkt inneholder Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller 

tilbakekalle godkjenningen innen 30. juni 2016, eller 

b) dersom et produkt inneholder Streptomyces lydicusstamme WYEC 108 som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre 

eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. juni 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. august 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

Streptomyces lydicus stamme 
WYEC 108 

Samlingsnummer: 
Amerikansk 
kultursamlingstype (USDA) 
ATCC 55445 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 5,0 × 
108 KDE/g 

1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 
nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 
konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Streptomyces 
lydicus stamme WYEC 108, særlig tillegg I og II til denne, som 
sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 
fôr 11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 
oppmerksomhet mot: 

a)risikoen for vannorganismer, 

b)risikoen for jordorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«79 Streptomyces lydicus 
stamme WYEC 108 

Samlingsnummer: 
Amerikansk 
kultursamlingstype (USDA) 
ATCC 55445 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 5,0 × 
108 KDE/g 

1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 
artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 
hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 
Streptomyces lydicus stamme WYEC 108, særlig tillegg I og 
II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 
planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 
særlig oppmerksomhet mot: 

a)risikoen for vannorganismer, 

b)risikoen for jordorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 
tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 918/2014 

av 22. august 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

det aktive stoffet rettkjedede sommerfuglferomoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet rettkjedede sommerfuglferomoner ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved 

kommisjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2229/2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet som 

godkjent i henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 13. desember 2013 sitt synspunkt for Kommisjonen på utkastet til 

sammenfattende rapport om rettkjedede sommerfuglferomoner(6). Myndigheten har underrettet melderen om sitt 

synspunkt på rettkjedede sommerfuglferomoner. Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til 

utkastet til sammenfattende rapport om rettkjedede sommerfuglferomoner. Utkastet til sammenfattende rapport og 

Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr og ferdigstilt 11. juli 2014 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om rettkjedede 

sommerfuglferomoner. 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet rettkjedede sommerfuglferomoner skal anses å ha blitt godkjent i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Rettkjedede sommerfuglferomoner er en gruppe feromoner som dannes naturlig av insekter i sommerfuglfamilien. De 

har samme strukturelle definisjon og virkemåte. Den sammenfattende rapporten om rettkjedede sommerfuglferomoner 

(SANCO/2633/2008) inneholder en liste over enkeltforbindelser med samme strukturelle definisjon som rettkjedede 

sommerfuglferomoner, og som finnes i godkjente plantevernmidler. Nevnte liste vil bli ajourført ved behov. 

5) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre vilkårene for godkjenning av rettkjedede 

sommerfuglferomoner. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 23.8.2014, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EEC med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Straight Chain Lepidopteran Pheromones». EFSA Journal 2014;12(1):3524. 537 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3524. Tilgjengelig på 

Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 
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6) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. august 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 255 om det aktive stoffet rettkjedede sommerfuglferomoner lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«255 Rettkjedede 
sommerfuglfero-
moner 

Sammenfattende 
rapport 
(SANCO/2633/2008) 

Sammenfattende 
rapport 
(SANCO/2633/2008) 

1. september 
2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 
artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 
til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om rettkjedede 
sommerfuglferomoner (SANCO/2633/2008), særlig tillegg I og II til 
denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, 
næringsmidler og fôr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om: 

1) den genotoksiske profilen til forbindelser i aldehydgruppen, 

2) eksponering av mennesker og miljøet som følge av forskjellige 
måter å anvende rettkjedede sommerfuglferomoner som 
plantevernmiddel på, sammenlignet med de naturlige bak-
grunnsnivåene av disse feromonene. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndighe-
ten framlegge opplysningene angitt i nr. 1 innen 31. desember 2015 
og opplysningene angitt i nr. 2 innen 31. desember 2016.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 921/2014 

av 25. august 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet tebukonazol(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2008/125/EF(2) ble tebukonazol oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3) til bruk som soppdrepende middel, på det vilkår at de berørte medlemsstatene sikrer at melderen hvis 

søknad lå til grunn for oppføringen av tebukonazol i nevnte vedlegg, framlegger ytterligere bekreftende opplysninger i 

form av undersøkelser om risikoen for fugler og pattedyr. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) 8. april 2010 innga én av melderne, hvis søknad lå til grunn for oppføringen av tebukonazol i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, en søknad om endring av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet tebukonazol til å omfatte bruk 

som vekstregulerende middel uten begrensning. Opplysninger om den planlagte ytterligere bruken som vekst-

regulerende middel for raps, var vedlagt søknaden. Den ble sendt til Danmark, som var utpekt som rapporterende 

medlemsstat ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1490/2002(5). 

4) Danmark har vurdert opplysningene som er framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 23. juli 2012 sin 

vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en uttalelse om risikovurderingen av tebukonazol  

9. desember 2013(6). Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt i Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om tebukonazol. 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til den sammenfattende rapporten om tebukonazol. 

7) Kommisjonen har fastslått at tillatelse til bruk som vekstregulerende middel uten begrensning ikke medfører noen risiko 

utover de risikoene det allerede er tatt hensyn til ved godkjenningen av tebukonazol og i Kommisjonens sammen-

fattende rapport om nevnte stoff. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 26.8.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/125/EF av 19. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med sikte på oppføring av 

aluminiumfosfid, kalsiumfosfid, magnesiumfosfid, cymoksanil, dodemorf, 2,5-diklorbenzosyremetylester, metamitron, sulkotrion, 

tebukonazol og triadimenol som aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 78). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1490/2002 av 14. august 2002 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av tredje 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF, og om endring av forordning (EF) nr. 451/2000 (EUT  

L 224 av 21.8.2002, s. 23). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2013: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance tebuconazole». EFSA Journal 2014;12(1):3485, 98 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3485. 
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8) Godkjenningen av tebukonazol bør utvides til å omfatte bruk som vekstregulerende middel uten begrensning. For å ta 

hensyn til den fortsatte usikkerheten som råder med tanke på potensialet for eksponering av grunnvannet for 

metabolitten 1,2,4-triazol ved representativ bruk til sprøyting på korn, til behandling av byggfrø og på druer, bør 

medlemsstatene imidlertid være spesielt oppmerksomme på potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i regioner med sårbare jord- og klimaforhold, særlig med hensyn til forekomsten i grunnvannet av 

metabolitten 1,2,4-triazol. 

9) I januar 2014 avsluttet Danmark vurderingen av de bekreftende opplysningene med hensyn til risikoen for fugler og 

pattedyr. På grunnlag av de nåværende resultater finner Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr at 

risikoen for fugler og pattedyr er akseptabel. Vurderingen av de framlagte bekreftende opplysningene påvirker derfor 

ikke i vesentlig grad konklusjonene i den opprinnelige risikovurderingen. En ytterligere gjennomgåelse fra 

Myndighetens side anses ikke som nødvendig. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. august 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 268 om tebukonazol i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om tebukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. Ved denne samlede vurderingen skal medlemssta-

tene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— vern av brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene inneholder retningslinjer for bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av tebukonazol (triazol), 

— potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i regioner med sårbare jord- og klimaforhold, 

særlig med hensyn til forekomsten i grunnvannet av metabolitten 1,2,4-triazol, 

— vern av frøspisende fugler og pattedyr og planteetende pattedyr, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, 

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at melderen legger fram for Kommisjonen tilleggsopplysninger om de potensielle 

hormonforstyrrende egenskaper ved tebukonazol innen to år etter at OECD har vedtatt retningslinjer for forsøk for test av 

forekomst av hormonforstyrrende egenskaper eller alternativt fellesskapsretningslinjer.» 

 __________  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/445 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 922/2014 

av 25. august 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet metaflumizon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For metaflumizon er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2006/517/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike 29. mars 2005 en søknad fra BASF 

SE om oppføring av det aktive stoffet metaflumizon i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2006/517/EF ble 

det bekreftet at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til 

data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport 29. mars 2005. I samsvar med artikkel 11 

nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 5. juli 2011 anmodet om å framlegge ytterligere 

opplysninger. Det forente kongerikes vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et ajourført utkast til 

vurderingsrapport 8. juni 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet metaflumizon(5) i plantevernmidler for Kommisjonen 13. september 2013. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om metaflumizon. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plantevernmidler som inneholder metaflumizon, generelt kan forventes 

å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Metaflumizon 

bør derfor godkjennes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 26.8.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2006/517/EF av 19. juli 2006 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av metaflumizon i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 201 av 

25.7.2006, s. 34). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

(5) EFSA Journal 2013;11(10):3373. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 
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6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og restrik-

sjoner. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metaflumizon. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet metaflumizon, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1. Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metaflumizon som aktivt stoff, innen 30. juni 2015. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT L 366 av 15.12.1992, 

s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjente plantevernmiddel som inneholder metaflumizon som eneste 

aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

innen 31. desember 2014, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne 

vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a) dersom et produkt inneholder metaflumizon som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. juni 2016, eller 

b) dersom et produkt inneholder metaflumizon som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. juni 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. august 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

Metaflumizon 

CAS-nr. 139968-49-3 

CIPAC-nr. 779 

(EZ)-2′-[2-(4-cyanofenyl)-
1-(α,α,α-trifluor-m-
tolyl)etyliden]-4-
(trifluormetoksy)karbanilo-
hydrazid 

≥ 945 g/kg 

(90–100 % E-isomer 

10–0 % Z-isomer) 

Følgende relevante 
urenheter skal ikke 
overskride: 

Hydrazin ≤ 1 mg/kg 

4-(trifluormetoksy)-
fenylisocyanat  
≤ 100 mg/kg 

Toluen ≤ 2 g/kg 

1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 
29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 
konklusjonene i den sammenfattende rapporten om metaflumizon, 
særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 
komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 
oppmerksomhet mot: 

a) risikoen for fisk og organismer som lever i sediment, 

b) risikoen for snegle- eller meitemarkspisende fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 
tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) likeverdigheten til materialet som brukes i de toksikologiske 
og økotoksikologiske granskningene med den foreslåtte 
tekniske spesifikasjonen, 

2) opplysninger om metaflumizons potensial for bioakkumule-
ring i vannorganismer og for bioforstørring i marine næ-
ringskjeder. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 
Myndigheten de relevante opplysningene angitt i nr. 1 innen  
30. juni 2015 og opplysningene angitt i nr. 2 innen  
31. desember 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Num-

mer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«78 Metaflumizon 

CAS-nr. 139968-49-3 

CIPAC-nr. 779 

(EZ)-2′-[2-(4-cyanofenyl)-1-
(α,α,α-trifluor-m-
tolyl)etyliden]-4-
(trifluormetoksy)karbanilohyd
razid 

≥ 945 g/kg 

(90–100 % E-isomer 

10–0 % Z-isomer) 

Følgende relevante 
urenheter skal ikke 
overskride: 

Hydrazin ≤ 1 mg/kg 

4-(trifluormetoksy)-
fenylisocyanat  
≤ 100 mg/kg 

Toluen ≤ 2 g/kg 

1. januar 2015 31. desember 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 
nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  
nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 
den sammenfattende rapporten om metaflumizon, 
særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 
Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 
fôr 11. juli 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 
rette særlig oppmerksomhet mot: 

a) risikoen for fisk og organismer som lever i 
sediment, 

b) risikoen for snegle- eller meitemarkspisende fug-
ler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-
serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) likeverdigheten til materialet som brukes i de 
toksikologiske og økotoksikologiske gransknin-
gene med den foreslåtte tekniske spesifikasjonen, 

2) opplysninger om metaflumizons potensial for bio-
akkumulering i vannorganismer og for biofor-
størring i marine næringskjeder. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlems-
statene og Myndigheten de relevante opplysningene 
angitt i nr. 1 innen 30. juni 2015 og opplysningene 
angitt i nr. 2 innen 31. desember 2016. 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 186/2014 

av 26. februar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 823/2012 med hensyn til utløpsdatoene for godkjenning av de 

aktive stoffene etoksysulfuron, oksadiargyl og warfarin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2012(2) ble 

utløpsdatoen for godkjenningen av de aktive stoffene 

etoksysulfuron, oksadiargyl og warfarin, som fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(3), utsatt til 31. juli 2016 for å gi søkerne 

mulighet til å overholde fristen på tre år som kreves i 

henhold til artikkel 15 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

2)  Det er ikke inngitt noen søknad om fornyelse av god-

kjenningen av de aktive stoffene etoksysulfuron, oksadi-

argyl og warfarin innen fristen på tre år. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 27.2.2014, s. 22, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 272/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 24. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2012 av 14. september 2012 

om unntak fra gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til utløpsdatoene for godkjenning av de aktive stoffene 2,4-

DB, benzosyre, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium 

minitans, stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyflut-

rin, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, etoksysulfuron, 

fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, 

fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, 

maleinhydrasid, mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mesotrion, 

oksadiargyl, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksystrobin, propi-

konazol, propineb, propoksykarbason, propyzamid, pyraklostrobin, 

siltiofam, trifloksystrobin, warfarin og zoksamid (EUT L 250 av 

15.9.2012, s. 13). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over 

godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

3)  Ettersom ingen slik søknad er inngitt, bør utløpsdatoen 

fastsettes til tidligste mulige dato etter den opprinnelige 

utløpsdatoen som fastsatt før vedtakelsen av forordning 

(EU) nr. 823/2012. 

4)  Forordning (EU) nr. 823/2012 bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 823/2012 

I artikkel 1 i forordning (EU) nr. 823/2012 gjøres følgende 

endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1) 31. juli 2016 for de aktive stoffene etofumesat (post 

29), imazamoks (post 41), oksasulfuron (post 42), 

foramsulfuron (post 44), cyazofamid (post 46), linuron 

(post 51), pendimetalin (post 53), trifloksystrobin (post 

59), karfentrazon-etyl (post 60), mesotrion (post 61), 

fenamidon (post 62) og isoksaflutol (post 63),» 

b)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4) 31. mars 2014 for de aktive stoffene etoksysulfuron 

(post 43), oksadiargyl (post 45) og warfarin (post 

120).» 

2022/EØS/49/36 



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/451 

 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 700/2014 

av 24. juni 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende 

medlemsstat for det aktive stoffet dimetomorf(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012(2) gis medlemsstatene ansvaret for vurderingen i 

forbindelse med framgangsmåten for fornyelse, idet det for hvert aktivt stoff med godkjenninger som utløper senest  

31. desember 2018, utpekes en rapporterende og en medrapporterende medlemsstat. På anmodning fra søkeren og i 

samråd med de berørte medlemsstater anses det som nødvendig å endre rapporterende medlemsstat for dimetomorf, 

samtidig med at balansen med hensyn til fordeling av ansvar og arbeid mellom medlemsstatene opprettholdes. 

Vurderingen i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse for dimetomorf bør fra nå av utføres av Nederland. 

2) Forordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 skal posten for det aktive stoffet dimetomorf lyde: 

«Dimetomorf NL DE» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 273/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer med godkjenninger som utløper senest 31. desember 2018 (OJ L 200, 27.7.2012, 

p. 5). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 15. mai 2014 

om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de aktive 

stoffene pinoksaden og meptyldinokap 

[meddelt under nummer K(2014) 3059] 

(2014/289/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 

artikkel 8 nr. 1 fjerde ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt anvendelse 

på aktive stoffer som det er truffet beslutning om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF. 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike i mars 2004 en søknad fra Syngenta 

Crop Protection AG om oppføring av det aktive stoffet pinoksaden i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2005/459/EF(3) ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for 

å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike i august 2005 en søknad fra Dow 

Agrosciences om oppføring av det aktive stoffet meptyldinokap i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2006/589/EF(4) ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for 

å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

4) En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var nødvendig for at materialet skulle kunne bli nøye undersøkt, og 

for at medlemsstatene skulle kunne gi midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år for plantevernmidler som 

inneholder de aktuelle aktive stoffene, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 91/414/EØF, og 

særlig vilkårene for nærmere vurdering av de aktive stoffene og av plantevernmidlene som en følge av at kravene 

fastsatt i nevnte direktiv, oppfylles. 

5) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkerne har foreslått. De rapporterende 

medlemsstatene framla utkast til vurderingsrapporter for Kommisjonen henholdsvis 30. november 2005 (pinoksaden) og 

25. oktober 2006 (meptyldinokap). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 17.5.2014, s. 114, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 274/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 26. 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(2) OJ L 309, 24.11.2009, p. 1. 

(3) Kommisjonsvedtak 2005/459/EF av 22. juni 2005 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av pinoksaden i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 160 av 

25.7.2006, s. 32). 

(4) Kommisjonsvedtak 2006/589/EF av 31. august 2006 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av aviglycin-HCl, mandipropamid og meptyldinokap i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 240 av 2.92.2006, s. 9). 
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6) Etter at utkastene til vurderingsrapporter fra de rapporterende medlemsstatene ble framlagt, har det vist seg nødvendig å 

be om ytterligere opplysninger fra søkerne, og å anmode de rapporterende medlemsstatene om å undersøke disse 

opplysningene og framlegge sin vurdering. Undersøkelsen av dokumentasjonen pågår fremdeles, og derfor vil det ikke 

være mulig å fullføre vurderingen innenfor den tidsrammen som er fastsatt i direktiv 91/414/EØF sammenholdt med 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/191/EU(1). 

7) Ettersom vurderingen hittil ikke har gitt noen umiddelbar grunn til bekymring, bør medlemsstatene få mulighet til å 

forlenge de midlertidige godkjenningene av plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive stoffene, med  

24 måneder i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 i direktiv 91/414/EØF, slik at undersøkelsen av dokumentasjonen 

kan fortsette. Det er forventet at vurderingen og beslutningsprosessen med hensyn til en mulig godkjenning i samsvar 

med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for pinoksaden og meptyldinokap vil kunne avsluttes i løpet av  

24 måneder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge de midlertidige godkjenningene av plantevernmidler som inneholder pinoksaden og 

meptyldinokap for et tidsrom som utløper senest 31. mai 2016. 

Artikkel 2 

Denne beslutning opphører å gjelde 31. mai 2016. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. april 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt 

for de nye aktive stoffene amisulbrom, klorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, sølvtiosulfat og tembotrion (EUT L 2010 av 

24.4.2012, s. 15). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 5. februar 2014 

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak 

for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere 

[meddelt under nummer K(2014) 493] 

(2014/61/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produkt-

sikkerhet(1), særlig artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav til 

medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 

barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 

at leketøylignende lightere bringes i omsetning. 

2) Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med be-

stemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 

vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 

år, men der det gis mulighet for at den kan forlenges 

ytterligere, med høyst ett år om gangen. 

3) Gyldigheten av vedtak 2006/502/EF er flere ganger 

forlenget med ett år, første gang ved kommisjonsvedtak 

2007/231/EF(3) til 11. mai 2008, annen gang ved 

kommisjonsvedtak 2008/322/EF(4) til 11. mai 2009, 

tredje gang ved kommisjonsvedtak 2009/298/EF(5) til 

11. mai 2010, fjerde gang ved kommisjonsbeslutning 

2010/157/EU(6) til 11. mai 2011, femte gang ved 

kommisjonsbeslutning 2011/176/EU(7) til 11. mai 2012, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 7.2.2014, s. 43, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 275/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 27. 

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 

(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. 

(3) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 

(4) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 

(5) EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23. 

(6) EUT L 67 av 17.3.2010, s. 9. 

(7) EUT L 76 av 22.3.2011, s. 99. 

sjette gang ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2012/53/EU(8) til 11. mai 2013 og sjuende 

gang ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/113/EU(9) til 11. mai 2014. 

4) Lightere som ikke er barnesikret, blir fortsatt brakt i 

omsetning. Forekomsten av dem bør reduseres ytterlige-

re gjennom styrket markedstilsynsvirksomhet, fra mål-

rettet prøvetaking til virkningsfulle restriktive tiltak. 

5) I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder 

barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten 

av vedtak 2006/502/EF forlenges med ytterligere  

12 måneder. 

6) Vedtak 2006/502/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 

2001/95/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde: 

«2.  Denne beslutning får anvendelse til 11. mai 2015.» 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2014 treffe de tiltak som er 

nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 

offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

  

(8) EUT L 27 av 31.1.2012, s. 24. 

(9) EUT L 61 av 5.3.2013, s. 11. 
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Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 Neven MIMICA 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/79/EU 

av 20. juni 2014 

om endring av tillegg C i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om 

sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til TCEP, TCPP og TDCP(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), særlig 

artikkel 46 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffet tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP), CAS-nr. 115-96-8, er en fosfatester som brukes som flammehemmende mykner i 

polymerer. De viktigste næringsgrenene der TCEP har blitt brukt, er bygg- og anleggsbransjen, møbelindustrien og 

tekstilindustrien. TCEP er klassifisert som kreftframkallende i kategori 2 og reproduksjonstoksisk i kategori 1B i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om 

endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(2). 

2) Ved direktiv 2009/48/EF fastsettes det alminnelige krav til stoffer som klassifiseres som kreftframkallende, 

arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Slike stoffer 

kan ikke brukes i leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt atskilte deler av leketøy, bortsett fra dersom barn 

ikke kan komme i kontakt med dem, dersom de er tillatt i henhold til en kommisjonsbeslutning eller finnes i 

enkeltkonsentrasjoner som er lik eller lavere enn de relevante konsentrasjonene som er fastsatt for klassifisering av 

blandinger som inneholder slike stoffer, som CMR-stoffer. I fravær av særlige krav kan leketøy inneholde TCEP i 

konsentrasjoner som er lik eller lavere enn den relevante konsentrasjonen som er fastsatt for klassifisering av blandinger 

som inneholder stoffet, som CMR-stoffer, nærmere bestemt 0,5 % fra og med 20. juli 2013 og 0,3 % fra og med  

1. juni 2015. 

3) TCEP var gjenstand for en omfattende vurdering i 2009 i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 

om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer(3). Risikovurderingsrapporten med tittelen «European 

Union Risk assessment on TCEP» viser at TCEP lett migrerer og ved inntak fører til giftighet i nyrer, lever og hjerne, 

hvilket forårsaker helseskader og potensielt kreft. 

4) Risikovurderingsrapporten viser også at TCEP ikke er produsert i EU siden 2001. Dets bruk i EU er også redusert, da 

TCEP gradvis har blitt erstattet av andre flammehemmende midler. Forekomster av TCEP i leketøy kan imidlertid ikke 

utelukkes, da de fleste leketøy tilgjengelige på markedet i Den europeiske union, er importerte og dermed framstilte 

utenfor EU. 

5) For å vurdere helsevirkningene av TCEP i leketøy og hvor hensiktsmessige de generiske grensene for TCEP som et 

CMR-stoff i direktiv 2009/48/EF er, anmodet Kommisjonen Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER) om 

en uttalelse. I en uttalelse som ble vedtatt 22. mars 2012 med tittelen «Opinion on tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) 

in toys», bemerker SCHER at helsevirkninger (særlig nyreskader) er observert etter gjentatt eksponering for 12 mg 

TCEP/kg kroppsvekt/dag. SCHER bemerker videre at TCEP-innholdet den danske Miljøstyrelsen fant i leketøy  

(0,5-0,6 %), i henhold til rapporten «Survey and risk assessment of perfume and flavours in toys and childcare articles. 

Survey of chemical substances in consumer products», utgjør en risiko for barn, selv uten å ta hensyn til andre 

eksponeringer. Etter å ha tatt i betraktning TCEP-eksponering fra andre kilder enn leketøy (f.eks. luft og støv), 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 276/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 28. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. 
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konkluderte SCHER med at ytterligere eksponering fra leketøy kan anses som trygt, og anbefaler at grenseverdien for 

TCEP i leketøy fastsettes til påvisningsgrensen for en tilstrekkelig følsom analysemetode. 

6) På grunnlag av ovennevnte ser det ut som om de generiske grenseverdiene på 0,5 % og 0,3 % nevnt i direktiv 

2009/48/EF, ikke er hensiktsmessige for å verne barns helse. Etter samråd med berørte parter ble påvisningsgrensen for 

en tilstrekkelig følsom analysemetode for TCEP fastsatt til 5 mg/kg. Ettersom denne grensen viser til et påvisningsnivå, 

er den ikke basert på en toksikologisk tilnærming. 

7) I tillegg til TCEP vurderte SCHER også TCEPs halogerende alternativer, nemlig tris[2-klor-1-klormetyl)etyl]fosfat 

(TDCP), CAS-nr. 13674-87-8, og tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat (TCPP), CAS-nr. 13674-84-5, i den ovennevnte 

uttalelsen av 22. mars 2012. Disse alternativene ble vurdert i 2008 i henhold til forordning (EØF) nr. 793/93. 

8) SCHER er i sin uttalelse enig med konklusjonen for risikovurderingene av alternativene, nemlig at det finnes 

tilstrekkelige opplysninger om strukturer, fysikalsk-kjemiske og toksikokinetiske egenskaper og mutagene profiler for 

TCEP, TDCP og TCPP til å støtte en kvalitativ sammenligning, og at det altså er en mulig grunn til bekymring for at 

TCPP har kreftframkallende egenskaper gjennom en ikke-genotoksisk virkemåte. På grunnlag av sammenligningen 

anser SCHER at vurderingen av TCEP også kan anvendes på stoffets halogerende alternativer, dersom de blir brukt i 

leketøyframstilling. 

9) TDCP er i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 klassifisert som kreftframkallende i kategori 2, og SCHER har 

påpekt en mulig grunn til bekymring for at TCPP har kreftframkallende egenskaper, selv om stoffet ikke er klassifisert.  

I tråd med ovennevnte betraktninger om TCEP, samt uttalelsen fra SCHER, bør grenseverdiene for TDCP og TCPP 

derfor også fastsettes til 5 mg/kg. 

10) I henhold til direktiv 2009/48/EF kan det, for ytterligere å verne barns helse, når det er hensiktsmessig, fastsettes særlige 

grenseverdier for slike kjemikalier i leketøy beregnet på å brukes av barn under tre år eller i annet leketøy beregnet på å 

puttes i munnen. 

11) Direktiv 2009/48/EF bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 47 i direktiv 

2009/48/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Tillegg C i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF skal lyde: 

«Tillegg C 

Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i 

annet leketøy beregnet på å puttes i munnen, vedtatt i samsvar med artikkel 46 nr. 2 

Stoff CAS-nr. Grenseverdi 

TCEP 115-96-8 5 mg/kg (grenseverdi for innhold) 

TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (grenseverdi for innhold) 

TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (grenseverdi for innhold)» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. desember 2015 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. desember 2015.  
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/81/EU 

av 23. juni 2014 

om endring av tillegg C i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om 

sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til bisfenol A(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), særlig 

artikkel 46 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2009/48/EF fastsettes det alminnelige krav til stoffer som klassifiseres som kreftframkallende, 

arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om 

endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(2). Slike 

stoffer kan ikke brukes i leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt atskilte deler av leketøy, bortsett fra 

dersom barn ikke kan komme i kontakt med dem, dersom de er tillatt i henhold til en kommisjonsbeslutning eller finnes 

i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller lavere enn de relevante konsentrasjonene som er fastsatt for klassifisering av 

blandinger som inneholder slike stoffer, som CMR-stoffer. For ytterligere å verne barns helse kan det, når det er 

hensiktsmessig, fastsettes særlige grenseverdier for slike stoffer i leketøy beregnet på å brukes av barn under tre år eller i 

annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. 

2) Stoffet bisfenol A er et kjemisk stoff som produseres i store mengder, og som ofte brukes i produksjonen av en rekke 

forskjellige forbruksvarer. Bisfenol A brukes som monomer ved framstilling av polykarbonatplast. Polykarbonatplast 

brukes blant annet til produksjon av leketøy. Det er dessuten funnet bisfenol A i enkelte leketøy. 

3) Fram til 19. juli 2013 var de grunnleggende sikkerhetskravene som gjelder for leketøys kjemiske egenskaper, omfattet 

av rådsdirektiv 88/378/EØF av 3. mai 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til 

leketøy(3). I europeiske standard EN 71-9:2005+A1:2007 er det fastsatt en migrasjonsgrense på 0,1 mg/l for bisfenol  

A. I de europeiske standarder EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005 er det fastsatt relevante prøvingsmetoder. Grensene og 

metodene for bisfenol A som er fastsatt i EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005, brukes av 

leketøyindustrien som en referanse for å sikre at det ikke forekommer skadelig eksponering for bisfenol A fra leketøy. 

Nevnte standarder er imidlertid ikke harmoniserte. 

4) Bisfenol A er i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 klassifisert som reproduksjonstoksisk i kategori 2. I fravær av 

særlige krav kan leketøy inneholde bisfenol A i konsentrasjoner som er lik eller lavere enn den relevante 

konsentrasjonen som er fastsatt for klassifisering av blandinger som inneholder stoffet, som CMR-stoffer, nærmere 

bestemt 5 % fra og med 20. juli 2013 og 3 % fra og med 1. juni 2015. Det kan ikke utelukkes at nevnte konsentrasjon 

kan øke små barns eksponering for bisfenol A sammenlignet med migrasjonsgrensen på 0,1 mg/l for bisfenol A fastsatt i 

de europeiske standarder EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005. 

5) Bisfenol A var gjenstand for en omfattende vurdering i 2003 og 2008 i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 

23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer(4). I den endelige risikovurderingsrapporten 

(«Updated European Union Risk Assessment Report 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)») ble det blant annet 

fastslått at bisfenol A har hormonforstyrrende aktivitet i en rekke kartleggingsforsøk in vitro og in vivo, og at ytterligere 

forskning er nødvendig for å fjerne usikkerheten vedrørende hvilke skadevirkninger lave doser av bisfenol A kan ha på 

utviklingen. Barn har særlige behov og utgjør en sårbar forbrukergruppe, og for å sikre et høyt vern av barn mot risikoer 

forårsaket av kjemiske stoffer i leketøy bør migrasjonsgrensen på 0,1 mg/l for bisfenol A oppføres i direktiv 

2009/48/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 24.6.2014, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 277/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 29. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 1. 

(4) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. 
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6) Virkningene av bisfenol A er til vurdering i vitenskapelige fora, herunder Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet. Migrasjonsgrensen som fastsettes ved dette direktiv, bør vurderes på nytt dersom relevante 

vitenskapelige opplysninger blir tilgjengelig i framtiden. 

7) Direktiv 2009/48/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for leketøys sikkerhet — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Tillegg C i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF skal lyde: 

«Tillegg C 

Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i 

annet leketøy beregnet på å puttes i munnen, vedtatt i samsvar med artikkel 46 nr. 2 

Stoff CAS-nr. Grenseverdi 

TCEP 115-96-8 5 mg/kg (grenseverdi for innhold) 

TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (grenseverdi for innhold) 

TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (grenseverdi for innhold) 

Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (migrasjonsgrense) i samsvar med metodene 
fastsatt i EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. desember 2015 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. desember 2015. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/84/EU 

av 30. juni 2014 

om endring av tillegg A i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om 

sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til nikkel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), særlig 

artikkel 46 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2009/48/EF fastsettes det alminnelige krav til stoffer som klassifiseres som kreftframkallende, 

arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(2). CMR-stoffer i kategori 2 kan ikke brukes i leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt 

atskilte deler av leketøy, bortsett fra dersom de finnes i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller lavere enn de relevante 

konsentrasjonene som er fastsatt for klassifisering av blandinger som inneholder slike stoffer, som CMR-stoffer, dersom 

barn ikke kan komme i kontakt med dem eller dersom deres bruk er tillatt. Kommisjonen kan tillate bruk av CMR-

stoffer i kategori 2 i leketøy dersom bruk av stoffet er blitt vurdert av vitenskapskomiteen og funnet sikker, særlig når 

det gjelder eksponering, og det ikke er forbudt å bruke stoffet i forbruksvarer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). Tillegg A i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF inneholder en liste over CMR-

stoffer og deres tillatte bruk. 

2) Nikkel (CAS-nr. 7440-02-0) er et typisk metall. Nikkel anvendes primært i produksjonen av nikkelholdige legeringer 

(herunder rustfritt stål), ved fornikling, i produksjon av nikkelholdige produkter, f.eks. batterier og sveiseelektroder, og i 

produksjon av kjemikalier som inneholder nikkel. Nikkel anvendes også i leketøy på grunn av metallets korrosjons-

bestandighet og høye elektriske ledningsevne, f.eks. i modelljernbaneskinner og batterikontakter. 

3) Nikkel er i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 klassifisert som kreftframkallende i kategori 2. I fravær av særlige 

krav kan leketøy inneholde nikkel i konsentrasjoner som er lik eller lavere enn den relevante konsentrasjonen som er 

fastsatt for klassifisering av blandinger som inneholder stoffet, som CMR-stoffer, nærmere bestemt 1 %. 

4) Nikkel var gjenstand for en omfattende vurdering i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 793/93(4). I Den europeiske 

unions risikovurderingsrapport fra 2008(5) ble det fastslått at det ved vurdering av nikkel i yrkessammenheng var behov 

for ytterligere undersøkelser for å vurdere stoffets kreftframkallende egenskaper ved innånding. I tillegget fra 2009(6) til 

Den europeiske unions risikovurderingsrapport, som ble utarbeidet for å oppfylle overgangstiltakene i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, ble det fastslått at det ikke var behov for ytterligere tiltak på unionsplan da resultatene av 

en toårig undersøkelse av metallets kreftframkallende egenskaper hos rotter som måtte innånde metallisk nikkel, ikke 

pekte i retning av en revisjon av den eksisterende klassifiseringen av kreftframkallende egenskaper. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 1.7.2014, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 278/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 30. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer (EFT L 84 av 5.4.1993, 

s. 1). 

(5) http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3. 

(6) http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf. 
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5) I henhold til tillegg A i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF er bruk av nikkel i leketøy av rustfritt stål allerede tillatt, da 

det er fastslått at nikkel i rustfritt stål er sikkert med tanke på kreftframkallende egenskaper. 

6) For å vurdere helserisikoen forbundet med forekomst av metallisk nikkel i elektroniske leketøy (overflatebehandling, 

belegg og legeringer som muliggjør elektrisk ledningsevne), anmodet Kommisjonen Vitenskapskomiteen for helse- og 

miljørisiko (SCHER) om en uttalelse. SCHER anfører i sin uttalelse «Assessment of the Health Risks from the Use of 

Metallic Nickel (CAS No 7440-02-0) in Toys», vedtatt 25. september 2012, at det ikke foreligger noen risiko for 

svulster som følge av eksponering for nikkel ved håndtering av leketøy da innånding av metallisk nikkel fra leketøy er 

svært lite sannsynlig. SCHER konkluderte videre at bruk av nikkel i deler av leketøy som sikrer at elektriske leketøy 

fungerer korrekt, innebærer en lav risiko for eksponering for nikkel via munnen og huden da det er begrensninger på 

hvor mye nikkel metallholdige deler av leketøy kan avgi, den begrensede tilgjengeligheten til metallholdige deler og den 

begrensede overflaten på nikkelholdige deler som sikrer at elektriske leketøy fungerer korrekt. SCHER forventer derfor 

ingen helserisikoer. 

7) I samsvar med nr. 5 bokstav c) ii) 9 del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF kan ikke bruken av CMR-stoffer i 

kategori 2 tillates dersom stoffet er forbudt å bruke i forbruksvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Post 27 i 

vedlegg XVII til nevnte forordning begrenser bruken av nikkel i stenger og kuler som settes i piercede ører og andre 

piercede kroppsdeler, i produkter beregnet på å komme i direkte og langvarig kontakt med huden og i produkter 

beregnet på å komme i direkte og langvarig kontakt med huden der disse har et nikkelfritt belegg. Begrensningene i post 

27 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 innebærer ikke et totalforbud mot bruk i forbruksvarer som er 

omfattet av nevnte forordning. Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen av post 27 i vedlegg XVII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 på leketøy som er produkter beregnet på å komme i direkte og langvarig kontakt med huden. 

8) Direktiv 2009/48/EF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 47 i direktiv 

2009/48/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Tillegg A i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF skal lyde: 

«Tillegg A 

Liste over CMR-stoffer og deres tillatte bruk i samsvar med del III nr. 4, 5 og 6 

Stoff Klassifisering Tillatt bruk 

Nikkel CMR 2 I leketøy og bestanddeler av leketøy som er laget av rustfritt stål. 

I bestanddeler av leketøy som skal lede elektrisk strøm.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2015 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2015. 

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.  
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/127/EF 

av 21. oktober 2009 

om endring av direktiv 2006/42/EF med hensyn til maskiner til spredning av pesticider(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er alminnelig anerkjent at bruk av pesticider utgjør 

en trussel både for menneskers helse og for miljøet. I sin 

melding av 12. juli 2006 med tittelen «A Thematic 

Strategy on the Sustainable Use of Pesticides» vedtok 

Kommisjonen en strategi som har som mål å redusere 

risikoen for menneskers helse og miljøet som er forbun-

det med bruk av pesticider. Videre har Europaparlamen-

tet og Rådet vedtatt direktiv 2009/128/EF av  

21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av 

pesticider(3) («rammedirektivet»). 

2) Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av maskiner 

til spredning av pesticider spiller en viktig rolle når det 

gjelder å redusere skadevirkningene av pesticider på 

menneskers helse og miljøet. Ved rammedirektivet inn-

føres det krav til inspeksjon og vedlikehold av utstyr for 

spredning av pesticider som allerede er i yrkesmessig 

bruk. 

3) Rammedirektivet får anvendelse på pesticider som er 

plantevernmidler. Virkeområdet for dette direktivet bør 

derfor begrenses til maskiner til spredning av pesticider 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2009,  

s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 279/2014 av 

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 31. 

(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 44. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 22. april 2009 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 24. september 2009. 

(3) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 71. 

som er plantevernmidler. Ettersom det forventes at 

virkeområdet for rammedirektivet vil bli utvidet til å 

omfatte biocidprodukter, bør imidlertid Kommisjonen 

innen 31. desember 2012 undersøke muligheten for å 

utvide miljøvernkravene til også å gjelde maskiner til 

spredning av biocidprodukter. 

4) Kravene til vern av sikkerheten og helsen for personer, 

og eventuelt for husdyr og eiendom, omfattes allerede 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av  

17. mai 2006 om maskiner(4). De grunnleggende miljø-

vernkravene til konstruksjon og produksjon av nye 

maskiner til spredning av pesticider bør derfor innarbei-

des i direktiv 2006/42/EF, idet det sikres at disse 

kravene samsvarer med rammedirektivets krav knyttet 

til vedlikehold og inspeksjon. 

5) Derfor er det også nødvendig å ta med en henvisning til 

vern av miljøet i direktiv 2006/42/EF, men bare for den 

kategorien av maskiner og de risikoene som er underlagt 

særlige miljøvernkrav. 

6) Maskiner til spredning av pesticider omfatter motor-

drevne maskiner, maskiner som taues, og kjøretøymon-

terte, semimonterte, flybårne og stasjonære maskiner til 

spredning av pesticider både til yrkesmessig og ikke-

yrkesmessig bruk. Dette omfatter også motordrevne 

eller manuelt betjente bærbare og håndholdte maskiner 

utstyrt med trykkammer. 

7) Dette direktivet omfatter bare de grunnleggende kravene 

som maskiner til spredning av pesticider må oppfylle før 

de bringes i omsetning og/eller tas i bruk, mens de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene har ansvar 

for å utarbeide harmoniserte standarder med detaljerte 

spesifikasjoner for de ulike kategoriene av slike maski-

ner, slik at det blir mulig for produsentene å oppfylle 

disse kravene.  

  

(4) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 
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8) Det er svært viktig at alle berørte parter, herunder 

industrien, gårdbrukere og miljøorganisasjoner, deltar 

på lik linje ved fastsettelsen av slike harmoniserte 

standarder, slik at de kan vedtas på grunnlag av en klar 

enighet blant alle berørte parter. 

9) Direktiv 2006/42/EF bør derfor endres. 

10) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direkti-

vet og innarbeidingstiltakene. 

11) Dersom den tilgjengelige vitenskapelige dokumenta-

sjonen ikke er tilstrekkelig til at det kan foretas en 

nøyaktig risikovurdering, bør medlemsstatene, når de 

treffer tiltak i henhold til dette direktivet, anvende føre-

var-prinsippet, som er et fellesskapsrettslig prinsipp som 

blant annet er beskrevet i kommisjonsmeldingen av  

2. februar 2000, idet det tas behørig hensyn til de andre 

reglene og prinsippene i direktiv 2006/42/EF, for  

eksempel fritt varebytte og formodningen om samsvar. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 2006/42/EF 

I direktiv 2006/42/EF gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 2 annet ledd skal ny bokstav lyde: 

«m) «grunnleggende krav til helse og sikkerhet» obliga-

toriske bestemmelser om konstruksjon og produksjon 

av produktene som omfattes av dette direktivet, for å 

sikre et høyt nivå for vern av sikkerheten og helsen 

for personer og eventuelt for husdyr, eiendom og 

miljøet. 

 De grunnleggende kravene til helse og sikkerhet er 

fastsatt i vedlegg I. Grunnleggende krav til helse og 

sikkerhet knyttet til miljøvern gjelder bare maskinene 

omhandlet i avsnitt 2.4 i nevnte vedlegg.» 

2.  Artikkel 4 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 

å sikre at maskinene kan bringes i omsetning og/eller tas i 

  

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

bruk bare dersom de oppfyller relevante bestemmelser i 

dette direktivet og ikke er til fare for helsen og sikkerheten 

for personer, og eventuelt for husdyr, eiendom og miljøet, 

når maskinene blir forsvarlig installert og vedlikeholdt og 

brukt til det formålet de er beregnet på eller under forhold 

som med rimelighet kan forutses.» 

3.  I artikkel 9 nr. 3 skal første ledd lyde: 

«I de tilfellene som er nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen 

rådføre seg med medlemsstatene og andre berørte parter og 

angi hvilke tiltak den har til hensikt å treffe for å sikre et 

høyt vernenivå for sikkerheten og helsen for personer, og 

eventuelt for husdyr, eiendom og miljøet, på felles-

skapsplan.» 

4.  Artikkel 11 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Dersom en medlemsstat konstaterer at en maskin som 

omfattes av dette direktivet, som er påført CE-merking og 

ledsages av EF-samsvarserklæringen, og som blir brukt i 

samsvar med sitt tiltenkte formål eller under forhold som 

med rimelighet kan forutses, vil kunne medføre fare for 

helsen og sikkerheten for personer, og eventuelt også for 

husdyr, eiendom og miljøet, skal den treffe alle nødvendige 

tiltak for å trekke maskinen tilbake fra markedet, forby at 

den blir omsatt og/eller tatt i bruk, eller begrense den frie 

omsetningen av maskinen.» 

5.  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Under Allmenne prinsipper skal nr. 4 lyde: 

«4.  Dette vedlegget består av flere deler. Første del er 

allmenn og gjelder for alle maskintyper. De andre 

delene omhandler visse former for mer spesifikke 

farer. Likevel er det viktig å gjennomgå dette 

vedlegget i sin helhet for å være sikker på at alle 

de relevante grunnleggende kravene oppfylles. 

Når maskiner blir konstruert, skal det tas hensyn 

til kravene i den allmenne delen og kravene i én 

eller flere av de andre delene, avhengig av 

resultatene av risikovurderingen som er utført i 

samsvar med nr. 1 i disse allmenne prinsippene. 

Grunnleggende krav til helse og sikkerhet knyttet 

til miljøvern gjelder bare maskinene omhandlet i 

avsnitt 2.4.»  
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b)  I kapittel 2 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Maskiner som brukes til produksjon av næringsmidler, 

kosmetiske produkter eller legemidler, håndholdte 

og/eller håndstyrte maskiner, bærbare maskiner for 

innskyting av festemateriell og andre slagmaskiner, 

maskiner til bearbeiding av tre og materialer med 

tilsvarende fysiske egenskaper og maskiner til spred-

ning av pesticider skal oppfylle alle de grunnleggende 

kravene til helse og sikkerhet som er beskrevet i dette 

kapittel (se Allmenne prinsipper, nr. 4).» 

ii) Nytt avsnitt skal lyde: 

«2.4. MASKINER TIL SPREDNING AV PESTICIDER 

2.4.1. Definisjon 

 «Maskiner til spredning av pesticider» maskiner 

som er spesielt beregnet på spredning av 

plantevernmidler i henhold til artikkel 2 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om om-

setning av plantevernmidler(*). 

2.4.2. Generelt 

 Produsenten av maskiner til spredning av 

pesticider eller vedkommendes godkjente repre-

sentant må sørge for at det utføres en vurdering 

av risikoene ved utilsiktet eksponering av 

miljøet for pesticider i samsvar med prosessen 

for risikovurdering og risikoreduksjon omhand-

let i nr. 1 i de allmenne prinsippene. 

 Maskiner til spredning av pesticider må kon-

strueres og produseres idet det tas hensyn til 

resultatene av risikovurderingen omhandlet i 

første ledd, slik at maskinene kan brukes, 

justeres og vedlikeholdes uten at miljøet utilsik-

tet eksponeres for pesticider. 

 Lekkasje må til enhver tid unngås. 

2.4.3. Styrefunksjoner og overvåking 

 Det må være mulig å styre, overvåke og om-

gående stoppe spredningen av pesticidet på en 

enkel og nøyaktig måte fra betjeningsposi-

sjonene. 

2.4.4. Påfylling og tømming 

 Maskinene må konstrueres og produseres på 

en måte som sikrer nøyaktig påfylling av 

nødvendig mengde pesticid og enkel og 

fullstendig tømming, samt unngåelse av 

spill av pesticid og forurensning av vann-

kilden når dette utføres. 

2.4.5. Spredning av pesticider 

2.4.5.1. Spredningshastighet 

 Maskinene må være utstyrt med anord-

ninger som gjør det mulig å justere spred-

ningshastigheten på en enkel, nøyaktig og 

pålitelig måte. 

2.4.5.2. Fordeling, avsetning og avdrift av 

pesticider 

 Maskinene må konstrueres og produseres 

på en måte som sikrer at pesticidet avset-

tes i målområdene, for å minimere mu-

ligheten for at pesticidet avsettes andre 

steder og unngå avdrift av pesticidet til 

miljøet. Når det er relevant, må en jevn 

fordeling og ensartet avsetning sikres. 

2.4.5.3. Prøvinger 

 For å kontrollere at relevante deler av 

maskinen oppfyller kravene fastsatt i 

avsnitt 2.4.5.1 og 2.4.5.2 må produsenten 

eller dennes godkjente representant for 

hver type berørt maskin utføre egnede 

prøvinger eller sørge for at slike prøvinger 

blir utført. 

2.4.5.4. Spill under stopp 

 Maskinene må konstrueres og produseres 

med henblikk på å unngå spill når funk-

sjonen for spredning av pesticid er 

stoppet. 

2.4.6. Vedlikehold 

2.4.6.1. Rengjøring 

 Maskinene må konstrueres og produseres 

på en slik måte at de kan rengjøres på en 

enkel og grundig måte uten å forurense 

miljøet. 

2.4.6.2. Service 

 Maskinene må konstrueres og produseres 

på en slik måte at slitte deler kan skiftes 

ut uten å forurense miljøet.  
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2.4.7. Inspeksjoner 

 Det må være mulig å koble nødvendige måle-

instrumenter til maskinene på en enkel måte for 

å kontrollere at de fungerer som de skal. 

2.4.8. Merking av dyser, siler og filtre 

 Dyser, siler og filtre må merkes på en måte som 

sikrer at type og størrelse angis tydelig. 

2.4.9. Angivelse av pesticidet som er i bruk 

 Når det er hensiktsmessig, må maskinene utsty-

res med en særskilt anordning der operatøren 

kan angi navnet på pesticidet som er i bruk. 

2.4.10. Bruksanvisning 

 Bruksanvisningen skal inneholde følgende opp-

lysninger: 

a)  Forholdsregler som skal tas under blanding, 

påfylling, spredning, tømming, rengjøring, 

serviceoppgaver og transport for å unngå 

forurensning av miljøet. 

b)  Detaljerte bruksvilkår for de forskjellige 

miljøene der maskinen planlegges brukt, 

herunder den tilhørende klargjøringen og 

justeringene som er nødvendig for å sikre at 

pesticidet avsettes i målområdet, samtidig 

som spill til andre områder minimeres, for å 

hindre avdrift til miljøet og, når det er 

relevant, sikre en jevn fordeling og ensartet 

avsetning av pesticidet. 

c)  De typer og størrelser av dyser, siler og 

filtre som kan brukes sammen med 

maskinen. 

d)  Hyppigheten av kontroller og kriterier og 

metoder for utskifting av deler som utsettes 

for slitasje, og som kan føre til at maskinen 

ikke fungerer som den skal, for eksempel 

dyser, siler og filtre. 

e)  Spesifikasjoner for kalibrering, daglig 

vedlikehold, vinterklargjøring og andre 

kontroller som er nødvendige for å sikre at 

maskinen fungerer som den skal. 

f)  Typer av pesticider som kan føre til at 

maskinen ikke fungerer som den skal. 

g)  En angivelse av at operatøren må sørge for 

at navnet på pesticidet som brukes, til enh-

ver tid er oppdatert på anordningen om-

handlet i 2.4.9. 

h)  Tilkobling og bruk av spesialutstyr eller 

tilbehør og de nødvendige forholdsregler 

som skal tas. 

i)  En angivelse av at maskinen kan omfattes 

av nasjonale krav til regelmessig inspek-

sjon utført av utpekte organer, som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/128/EF av 21. oktober 2009 om fast-

settelse av en ramme for fellesskapstiltak 

for å oppnå bærekraftig bruk av pesti-

cider(**). 

j)  De av maskinens funksjoner som må in-

spiseres for å sikre at maskinen fungerer 

som den skal. 

k)  Instruksjoner om tilkobling av nødvendige 

måleinstrumenter.» 

  

(*) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(**) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 71. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 15. juni 2004 vedta og kunn-

gjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 15. desember 2011. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisnin-

gen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området 

dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunn-

gjort i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 21. oktober 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 17. mars 2014 

om endring av beslutning 2011/130/EU om fastsettelse av minstekrav til behandling over 

landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked 

[meddelt under nummer K(2014) 1640] 

(2014/148/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre 

marked(1), særlig artikkel 8 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Tjenesteytere som yter tjenester som faller inn under 

virkeområdet for direktiv 2006/123/EF, må gjennom de 

felles kontaktpunktene og på elektronisk måte kunne 

fullføre de framgangsmåter og formaliteter som er 

nødvendige for å få tilgang til og utøve sin virksomhet. 

Innenfor de grenser som er fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 2006/123/EF, kan det fremdeles være tilfeller 

der tjenesteytere må sende originaldokumenter, bekref-

tede kopier eller bekreftede oversettelser når slike 

framgangsmåter og formaliteter fullføres. I disse til-

fellene kan tjenesteytere ha behov for å oversende 

dokumenter som er elektronisk signert av vedkommen-

de myndigheter. 

2)  Bruken over landegrensene av avanserte elektroniske 

signaturer som er basert på et kvalifisert sertifikat, er 

blitt forenklet ved kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 

16. oktober 2009 om fastsettelse av tiltak for å forenkle 

bruken av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av 

«felles kontaktpunkter» i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om 

tjenester i det indre marked(2), som bl.a. forplikter 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 19.3.2014, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 280/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X 

(Generelle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 32. 

(1) EUT L 376, 27.12.2006, s. 36. 

(2) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36. 

medlemsstatene til å utføre risikovurderinger før de 

krever disse elektroniske signaturene fra tjenesteytere 

og fastsetter regler for medlemsstatenes anerkjennelse 

av avanserte elektroniske signaturer basert på 

kvalifiserte sertifikater, opprettet med eller uten et 

sikkert signaturframstillingssystem. I vedtak 

2009/767/EF omhandles imidlertid ikke formater for 

elektroniske signaturer i dokumenter som er utstedt av 

vedkommende myndigheter, og som tjenesteytere må 

oversende når de fullfører de relevante framgangsmåter 

og formaliteter. 

3)  Ettersom vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

for øyeblikket benytter forskjellige formater for 

avanserte elektroniske signaturer for å signere sine 

dokumenter elektronisk, kan mottakerstaten som skal 

behandle disse dokumentene, støte på tekniske proble-

mer som følge av at signaturformatene varierer. For å 

gjøre det mulig for tjenesteytere å fullføre sine fram-

gangsmåter og formaliteter elektronisk over landegren-

sene, må det sikres at minst et visst antall formater for 

avanserte elektroniske signaturer kan støttes teknisk av 

medlemsstatene når disse mottar dokumenter som er 

signert elektronisk av vedkommende myndigheter i 

andre medlemsstater. Ved å definere et antall formater 

for avanserte elektroniske signaturer som kan støttes 

teknisk av mottakerstaten, vil det gis mulighet for større 

grad av automatisering og forbedret samvirkingsevne 

mellom elektroniske framgangsmåter. 

4)  Opprinnelig omfattet beslutningen bare basisnivået av 

ETSI-standardiserte formater for avanserte e-signaturer. 

Det bør også tilføyes mer langsiktige ETSI-standardi-

serte formater som gjør det mulig å bevare opplysninger 

om e-signaturers gyldighet over tid. 

5)  ETSI har offentliggjort nye tekniske spesifikasjoner for 

standardprofiler for avanserte e-signaturer som har som 

formål å begrense valgmulighetene med hensyn til 

relevante standarder og dermed øke samvirkingsevnen 

på tvers av landegrensene. Disse profilene dekker alle 

samsvarsnivåer, fra basisformater til langtidsformater.  

2022/EØS/49/44 
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6)  Medlemsstater der vedkommende myndigheter benytter 

andre formater for elektroniske signaturer enn dem som 

vanligvis støttes, kan ha innført valideringsmetoder som 

gjør det mulig å verifisere deres signaturer også over 

landegrensene. I slike tilfeller, og for at mottakerstater 

skal kunne stole på disse valideringsverktøyene, må 

opplysninger om disse verktøyene gjøres tilgjengelige 

på en enkel måte, med mindre de nødvendige opplysnin-

gene inngår direkte i de elektroniske signaturene eller i 

de elektroniske konvoluttene. 

7)  Denne beslutning berører ikke medlemsstatenes defini-

sjon av hva som utgjør en original, en bekreftet kopi 

eller en bekreftet oversettelse. Beslutningens formål er 

begrenset til å forenkle verifiseringen av elektroniske 

signaturer dersom disse benyttes i originaler, bekreftede 

kopier eller bekreftede oversettelser som det kan være 

nødvendig for tjenesteyterne å oversende via de felles 

kontaktpunktene. 

8)  For at medlemsstatene skal kunne innføre de nød-

vendige tekniske verktøyene, bør denne beslutning få 

anvendelse fra 1. desember 2014. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Tjenestedirektivkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endring av kommisjonsbeslutning 2011/130/EU(1) 

I beslutning 2011/130/EU gjøres følgende endringer: 

1)   Artikkel 1 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal skaffe til veie de nødvendige 

tekniske midler som gjør det mulig for dem å behandle 

  

(1) EUT L 53 av 26.2.2011, s. 66. 

elektronisk signerte dokumenter som tjenesteytere oversen-

der i forbindelse med fullføring av framgangsmåter og 

formaliteter gjennom felles kontaktpunkter i henhold til 

artikkel 8 i direktiv 2006/123/EF, og som er signert av 

vedkommende myndigheter i andre medlemsstater med en 

avansert elektronisk XML-, CMS- eller PDF-signatur på 

ethvert samsvarsnivå eller ved bruk av en tilhørende 

signaturcontainer på basisnivå, forutsatt at disse oppfyller 

de tekniske spesifikasjonene angitt i vedlegget. 

2)   Vedlegget erstattes med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

ANVENDELSE 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. desember 2014. 

Artikkel 3 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Michel BARNIER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

LISTE OVER TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR AVANSERTE ELEKTRONISKE XML-, CMS- ELLER 

PDF-SIGNATURER OG DEN TILHØRENDE SIGNATURCONTAINEREN 

De avanserte elektroniske signaturene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i beslutningen må oppfylle en av følgende tekniske 

spesifikasjoner fra ETSI: 

XAdES Baseline Profile ETSI TS 103171 v.2.1.1(1) 

CAdES Baseline Profile ETSI TS 103173 v.2.2.1(2) 

PAdES Baseline Profile ETSI TS 103172 v.2.2.2(3) 

(1) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf 

(2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf 

(3) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf 

Den tilhørende signaturcontaineren nevnt i artikkel 1 nr. 1 i beslutningen må oppfylle en av følgende tekniske 

spesifikasjoner fra ETSI: 

Associated Signature Container Baseline Profile ETSI TS 103174 v.2.2.1(4) 

(4) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf’ 
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KOMMISJONENS DELEGERTE BESLUTNING 

av 10. mars 2014 

om fastsettelse av kriterier og vilkår som må oppfylles av europeiske referansenettverk og 

helsetjenesteytere som ønsker å delta i et europeisk referansenettverk 

(2014/286/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved 

helsetjenester over landegrensene(1), særlig artikkel 12 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Artikkel 12 i direktiv 2011/24/EU fastsetter at Kommisjonen skal støtte medlemsstatene i utviklingen av europeiske 

referansenettverk (heretter kalt «nettverk») mellom helsetjenesteytere og kompetansesentre i medlemsstatene, særlig på 

området sjeldne sykdommer(2). For dette formål skal Kommisjonen vedta en liste over særlige kriterier og vilkår som 

må oppfylles av de europeiske referansenettverkene og helsetjenesteytere som ønsker å delta i og bli medlem av et 

nettverk (heretter kalt «medlem»). Nettverkene bør bedre tilgang til diagnoser, behandling og yting av helsetjenester av 

høy kvalitet til pasienter som har tilstander som krever en særlig konsentrasjon av ressurser eller sakkunnskap og kan 

også være samlingspunkter for legeutdanning og medisinsk forskning samt spredning og vurdering av opplysninger, 

særlig i forbindelse med sjeldne sykdommer. 

2)  I henhold til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2011/24/EU skal hvert nettverk velge minst tre mål fra listen i artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 2011/24/EU og vise at de har den nødvendige kompetanse for å nå målene på en effektiv måte. Videre skal 

nettverkene utføre de oppgaver eller ha de egenskaper som er angitt på listen i artikkel 12 nr. 4 bokstav a) i)‒vi) i 

direktiv 2011/24/EU. Denne beslutning fastsetter den særlige listen over kriterier eller vilkår som skal sikre at nett-

verkene utfører disse oppgavene. Disse kriterier og vilkår bør ligge til grunn for opprettelsen og evalueringen av 

nettverkene. 

3)  Blant de kriterier og vilkår som er nødvendige for at nettverkene skal kunne nå de aktuelle målene i artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 2011/24/EU, inneholder beslutningen en liste med kriterier for styring og samordning av nettverkene, som skal 

sikre at de fungerer åpent og effektivt. Selv om nettverkene bør tillates å ha ulike organisasjonsformer, bør det stilles 

krav om at samtlige nettverk utpeker ett av sine medlemmer til koordinerende medlem. Det koordinerende medlemmet 

skal utpeke én person som skal fungere som koordinator for nettverket (heretter kalt «koordinator»). Nettverkene bør 

styres av et nettverksstyre (heretter kalt «styre») bestående av representanter fra hvert nettverksmedlem. Styret bør ha 

ansvar for å utarbeide og vedta forretningsordenen, arbeidsplaner og framdriftsrapporter samt andre dokumenter knyttet 

til nettverkets virksomhet. Koordinatoren, bistått av styret, bør støtte og lette samordningen innad i nettverket og med 

andre helsetjenesteytere. 

4)  Yting av høyt spesialiserte helsetjenester, som er ett av kriteriene nettverkene skal oppfylle, bør bygge på tilgjengelige 

kostnadseffektive helsetjenester av høy kvalitet. Dette krever erfarne, høyt kvalifiserte og tverrfaglige helsetjeneste-

grupper og høyst sannsynlig avansert medisinsk spesialutstyr eller infrastruktur, noe som vanligvis innebærer en kon-

sentrasjon av ressurser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 17.5.2014, s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 281/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 

av 26.11.2015, s. 33. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(2) KOM(2008) 679 endelig utg. 

2022/EØS/49/45 
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5)  Helsetjenesteytere som søker om medlemskap i et nettverk, bør kunne vise at de oppfyller kriteriene og vilkårene 

fastsatt i denne beslutning. Kriteriene og vilkårene bør garantere at tjenester og helsetjenester ytes i samsvar med høyest 

mulige kvalitetskriterier og at de bygger på tilgjengelig klinisk dokumentasjon. 

6)  Kriteriene og vilkårene som en helsetjenesteyter skal oppfylle, kan variere avhengig av hvilke sykdommer eller 

tilstander som behandles i nettverket som helsetjenesteyteren ønsker å bli medlem av. Det virker derfor nødvendig å 

fastsette to sett med kriterier og vilkår: Det første settet omfatter gjennomgående kriterier og vilkår som skal oppfylles 

av alle helsetjenesteytere som ønsker å delta i et nettverk, uavhengig av kompetanseområde eller den medisinske 

framgangsmåten eller behandlingen de utfører. Det andre settet med kriterier og vilkår kan variere avhengig av omfan-

get til det bestemte kompetanseområdet, sykdommen eller tilstanden som behandles i nettverket de ønsker å delta i. 

7)  I det første settet med gjennomgående og strukturelle kriterier og vilkår er det de som gjelder pasienters med-

bestemmelse og pasientsentrert behandling, organisering, forvaltning og kontinuitet i virksomheten samt forsknings- og 

utdanningskapasitet, som virker vesentlige for å sikre at nettverkenes mål blir nådd. 

8)  Ytterligere gjennomgående og strukturelle kriterier og vilkår når det gjelder utveksling av sakkunnskap, informasjons-

systemer og direktekoplete helseverktøy bør bidra til å utvikle, dele og spre opplysninger og kunnskap og fremme bedre 

diagnostisering og behandling av sykdommer i og utenfor nettverkene og til et tett samarbeid med andre kompetanse-

sentre og nettverk på nasjonalt og internasjonalt nivå. Systemer for samvirkende og semantisk kompatibel informasjons- 

og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil kunne lette utveksling av helse- og pasientopplysninger samt opprettelse og 

ajourføring av felles databaser og registre. 

9)  For at nettverket skal fungere tilfredsstillende er det avgjørende at helseopplysninger og andre pasientopplysninger samt 

personopplysninger om helsepersonell som behandler pasienten, kan utveksles på en effektiv og sikker måte. Utveksling 

av opplysninger bør særlig skje i samsvar med de angitte formål, krav og juridiske grunner for databehandlingen og bør 

ledsages av passende garantier og rettigheter for den registrerte. Personopplysninger bør behandles i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 95/46/EF(1). 

10)  Denne beslutning respekterer de grunnleggende rettigheter og overholder de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, som omhandlet i traktaten om Den europeiske union, særlig retten 

til menneskeverd, retten til respekt for menneskets integritet, retten til vern av personopplysninger og retten til tilgang til 

helsetjenester. Denne beslutning skal gjennomføres i medlemsstatene i samsvar med de rettigheter og prinsipper som 

garanteres i pakten. 

11)  Pakten krever særlig at den berørte personens frie og informerte samtykke skal respekteres på området biologi og 

medisin. Siden det er sannsynlig at kliniske prøvinger kan bli et av nettverkets arbeidsområder, er det viktig å bemerke 

at det er fastsatt et omfattende regelsett for å beskytte mennesker som deltar i kliniske prøvinger i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/20/EF(2). 

12)  For å sikre utvekslingen av personopplysninger innenfor rammen av nettverket kan framgangsmåten for informert 

samtykke til behandling forenkles ved å bruke én felles samtykkemodell som omfattes av kravene i direktiv 95/46/EF 

med hensyn til den registrertes samtykke. 

13)  Kriteriene og vilkårene for sakkunnskap, klinisk praksis, kvalitet, pasientsikkerhet og evaluering bør gjøre det lettere å 

utvikle og spre beste praksis for kvalitets- og sikkerhetsstandarder. De bør dermed også sikre at det tilbys sakkunnskap 

på høyt nivå, at det utarbeides retningslinjer for god praksis, gjennomføres statusmålinger og kvalitetskontroll samt at 

det arbeides tverrfaglig i henhold til artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2011/24/EU.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF av 4. april 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god 

klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler for mennesker (EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34). 
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14)  Medlemsstater som ikke har et medlem i et bestemt nettverk, kan etter en åpen og tydelig framgangsmåte beslutte å 

utpeke helsetjenesteytere som har en særlig forbindelse til dette nettverket. Disse helsetjenesteyterne kan utpekes som 

assosierte nasjonale sentre som retter seg mot yting av helsetjenester, eller som samarbeidende nasjonale sentre som 

retter seg mot produksjon av kunnskap og verktøy for å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Medlemsstatene kan også 

ønske å utpeke en nasjonal samordningssentral for alle typer av nettverk. Dette kan hjelpe medlemsstatene med å 

etterleve artikkel 12 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2011/24/EU, særlig dersom nettverkets mål inngår i målene på listen i 

artikkel 12 nr. 2 bokstav f) og h) i direktiv 2011/24/EU. Koordinatoren bør lette samarbeidet mellom helsetjenesteytere 

som har forbindelse til et nettverk. Disse helsetjenesteyterne skal støtte målene og respektere nettverkets regler og delta i 

arbeidet som er knyttet til samarbeid innenfor nettverket — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne beslutning fastsetter 

a) de kriterier og vilkår som nettverkene omhandlet i artikkel 12 i direktiv 2011/24/EU skal oppfylle, og 

b) de kriterier og vilkår som helsetjenesteytere som ønsker å delta i et nettverk omhandlet i artikkel 12 i direktiv 2011/24/EU, 

skal oppfylle. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2011/24/EU anvendelse. Videre menes med: 

a) «medlem av et nettverk» helsetjenesteytere som oppfyller listen med kriterier og vilkår som er fastsatt i artikkel 5 i denne 

beslutning, og som er innvilget medlemskap i et bestemt nettverk, 

b) «høyt spesialiserte helsetjenester» helsetjenester som omfatter en bestemt sykdom eller tilstand med hensyn til diagnose, 

behandling eller forvaltning og som kjennetegnes av høye kostnader til behandling og ressurser, 

c) «kompleks sykdom eller tilstand» en bestemt sykdom eller tilstand som kombinerer en rekke faktorer, symptomer eller 

sykdomstegn, som krever en tverrfaglig tilnærming og en godt planlagt organisering av tjenester over tid, fordi det forelig-

ger et eller flere av følgende forhold: 

— et stort antall mulige diagnoser eller behandlingsmuligheter og sammenfallende sykelighet, 

— opplysninger fra kliniske og diagnostiske prøver som er vanskelige å tolke, 

— en høy risiko for komplikasjoner, sykelighet eller dødelighet som enten henger sammen med problemet, den diagnos-

tiske metoden eller behandlingen, 

d) «tverrfaglig helsetjenestegruppe» en gruppe av helsepersonell fra flere områder innenfor helsetjenester, som kombinerer 

kompetanse og ressurser, og som hver for seg yter bestemte tjenester og samarbeider om samme sak og samordner 

helsetjenestene for pasienten, 

e) «informert samtykke innenfor rammen av europeiske referansenettverk» ethvert frivillig, spesifikt, informert og tydelig 

uttrykk for en persons vilje som innebærer at vedkommende, enten ved erklæring eller klar bekreftelse, gir sitt samtykke til 

utveksling av sine person- og helseopplysninger mellom helsetjenesteytere og medlemmer av et europeisk referansenettverk 

som fastsatt i denne delegerte beslutning. 



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/477 

 

KAPITTEL II 

EUROPEISKE REFERANSENETTVERK 

Artikkel 3 

Kriterier og vilkår for nettverk 

Nettverkene skal oppfylle de kriterier og vilkår angitt i vedlegg I som er nødvendige for å nå de fastsatte mål i artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 2011/24/EU. 

Artikkel 4 

Medlemskap i nettverk 

Nettverkene skal bestå av helsetjenesteytere som er angitt som medlemmer av nettverket. I hvert nettverk skal ett medlem 

fungere som koordinator. 

KAPITTEL III 

HELSETJENESTEYTERE 

Artikkel 5 

Kriterier og vilkår for de som søker om medlemskap i et nettverk 

Alle søkere som ønsker å delta i et bestemt nettverk, må inneha viten og sakkunnskap eller tilby en diagnose eller behandling 

som er rettet mot en sykdom eller tilstand som omfattes av nettverkets spesialiseringsområde, og skal oppfylle de kriterier og 

vilkår som er fastsatt i vedlegg II. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 6 

Denne beslutning trer i kraft den 10. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRITERIER OG VILKÅR SOM NETTVERKENE SKAL OPPFYLLE 

1) For at nettverkene skal kunne nå målene fastsatt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2011/24/EU, skal hvert nettverk 

a) yte høyt spesialiserte helsetjenester for komplekse sykdommer eller tilstander som er sjeldne eller har lav prevalens, 

b) ha en tydelig styrings- og samordningsstruktur som minst omfatter følgende: 

i) medlemmenes representanter innenfor nettverket. Hvert medlem skal velge sin representant blant de helsetjeneste-

ytere som tilhører dets personell, 

ii) nettverkets styre, som er ansvarlig for å styre nettverket. Alle medlemmer av nettverket må være representert i 

styret, 

iii) nettverkets koordinator, som velges blant helsetjenesteyterne som tilhører helsepersonellet til det koordinerende 

medlemmet, og som skal lede styremøtene og representere nettverket. 

2) For å oppfylle kravet i artikkel 12 nr. 4 bokstav a) i) i direktiv 2011/24/EU («har viten og ekspertise for å kunne 

diagnostisere, følge opp og behandle pasienter med dokumentert gode resultater») skal nettverkene 

a) fremme sikre helsetjenester av god kvalitet for pasienter som lider av visse sykdommer og tilstander, ved å arbeide for 

korrekt diagnose og egnet behandling, oppfølging og pasientforvaltning i hele nettverket, 

b) fremme pasienters medbestemmelse og deltakelse for å bedre sikkerheten og heve kvaliteten på helsetjenestene de 

mottar. 

3) For å oppfylle kravet i artikkel 12 nr. 4 bokstav a) ii) i direktiv 2011/24/EU («arbeider tverrfaglig») skal nettverkene 

a) identifisere områder og beste praksis for tverrfaglig arbeid, 

b) bestå av tverrfaglige helsetjenestegrupper, 

c) tilby og fremme tverrfaglig rådgivning i komplekse saker. 

4) For å oppfylle kravet i artikkel 12 nr. 4 bokstav a) iii) i direktiv 2011/24/EU («tilbyr ekspertise på et høyt nivå og har 

kapasitet til å utarbeide retningslinjer for god praksis og til å gjennomføre resultatmålinger og kvalitetskontroll») skal 

nettverkene 

a) utveksle, samle og spre viten, dokumentasjon og sakkunnskap innenfor og utenfor nettverket, særlig med hensyn til 

ulike alternativer, behandlingsmuligheter og beste praksis når det gjelder yting av tjenester og tilgjengelige behand-

linger for hver enkelt sykdom eller tilstand, 

b) fremme sakkunnskap og støtte helsetjenesteytere slik at lokale, regionale og nasjonale helsetjenesteytere kommer 

nærmere pasientene, 

c) utarbeide og gjennomføre kliniske retningslinjer og pasientveier over grensene, 

d) utforme og anvende resultat- og ytelsesindikatorer, 

e) utarbeide og opprettholde en ramme for kvalitet, pasientsikkerhet og evaluering. 

5) For å oppfylle kravet i artikkel 12 nr. 4 bokstav a) iv) i direktiv 2011/24/EU («bidrar til forskningen») skal nettverkene 

a) identifisere og utfylle manglende forskning, 

b) fremme forskningssamarbeid innenfor nettverket, 

c) styrke forskning og epidemiovervåkning ved å opprette felles registre.  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/479 

 

6) For å oppfylle kravet i artikkel 12 nr. 4 bokstav a) v) i direktiv 2011/24/EU («organiserer undervisnings- og opplærings-

virksomhet») skal nettverkene 

a) identifisere og utfylle manglende utdanning, 

b) fremme og lette utviklingen av programmer og verktøy for utdanning og etter- og videreutdanning for helsetjenesteytere 

som inngår i behandlingskjeden (i eller utenfor nettverket). 

7) For å oppfylle kravet i artikkel 12 nr. 4 bokstav a) vi) i direktiv 2011/24/EU («samarbeider tett med andre kompetanse-

sentre og nettverk på nasjonalt og internasjonalt plan») skal nettverkene 

a) utveksle og spre kunnskap og beste praksis, særlig ved å støtte nasjonale sentre og nettverk, 

b) innføre elementer for nettverksarbeid, som kommunikasjonsverktøy, og metoder for å utvikle kliniske retningslinjer og 

protokoller, utveksle kliniske opplysninger i samsvar med EUs personvernbestemmelser og nasjonale gjennom-

føringstiltak, særlig direktiv 95/46/EF og artikkel 3 i denne delegerte beslutning, utvikle utdanningsalternativer og  

-modeller og drifts- og samordningsmetoder osv., 

c) samarbeide med assosierte nasjonale sentre og samarbeidende nasjonale sentre utvalgt av medlemsstater som ikke har 

medlemmer i noe bestemt nettverk, særlig dersom nettverkets mål inngår i målene på listen i artikkel 12 nr. 2 bokstav f) 

og h) i direktiv 2011/24/EU. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KRITERIER OG VILKÅR FOR DE SOM SØKER OM MEDLEMSKAP I ET NETTVERK 

1. Generelle kriterier og vilkår for alle helsetjenesteytere som søker 

Alle søkere som ønsker å delta i et nettverk, skal oppfylle følgende kriterier og vilkår: 

a) Når det gjelder pasientenes medbestemmelse og pasientsentrert behandling, skal helsetjenesteytere som søker 

i) ha innført strategier for å sikre at behandlingen er pasientsentrert og at pasientens rettigheter (som retten til informert 

samtykke, retten til opplysninger om egen helse, retten til tilgang til egen pasientjournal, retten til privatliv, retten til å 

klage og retten til å få erstatning, retten til medbestemmelse og deltakelse (f.eks. gjennom strategier for kundeforhold, 

strategier for pasientinformasjon og strategier for pasienters og pårørendes aktive deltakelse i hele helseinstitusjonen)) 

respekteres, 

ii) gi klare og oversiktlige opplysninger om framgangsmåter for å klage og om klageadgangen og erstatningsmulighetene 

for både innenlandske og utenlandske pasienter, 

iii) sikre tilbakemeldinger om pasienters erfaringer og en aktiv evaluering av pasienters erfaringer, 

iv) anvende regler for vern av personopplysninger og sikre tilgang til pasientjournaler og kliniske opplysninger i samsvar 

med EUs personvernbestemmelser og nasjonale gjennomføringstiltak, særlig direktiv 95/46/EF, 

v) sikre at den registrertes informerte samtykke oppfyller kravene i artikkel 2 bokstav e) i denne delegerte beslutning, 

særlig med hensyn til at det informerte samtykket skal gis frivillig, utvetydig og uttrykkelig av den registrerte eller 

dennes juridiske representant etter at vedkommende er blitt informert om formålet med, arten, betydningen og 

konsekvensene av bruken av hans/hennes personopplysninger, dersom personopplysningene utveksles i henhold til 

denne delegerte beslutning, og at den registrerte er blitt informert om sine rettigheter i henhold til gjeldende 

personvernregler. Samtykket skal være behørig dokumentert, 

vi) sikre klarhet, herunder formidling av opplysninger om kliniske resultater, behandlingsalternativer og tjenesteyternes 

kvalitets- og sikkerhetsstandarder. 

b) Når det gjelder organisering, forvaltning og kontinuitet i virksomheten, skal helsetjenesteytere som søker 

i) anvende klare og tydelige regler og framgangsmåter for organisering og forvaltning, herunder særlig framgangsmåter 

for å forvalte pasienter over landegrensene innenfor sitt kompetanseområde, 

ii) sikre at takstene er klare, 

iii) ha en kontinuitetsplan for virksomheten for et gitt tidsrom og dermed sikre: 

— at det ytes grunnleggende legehjelp dersom ressursene uventet svikter, eller gis tilgang eller henvisning til 

alternative ressurser om nødvendig, 

— at helsetjenesteyterens stabilitet, tekniske kapasitet og sakkunnskap opprettholdes, f.eks. gjennom en plan for å 

forvalte menneskelige ressurser og oppdatere teknologi, 

iv) sikre samordningen med og tjenesteyterens enkle tilgang til andre ressurser eller bestemte enheter eller tjenester som er 

nødvendig for å ta hånd om pasienter, 

v) har gode generelle lokaler og utstyr, som operasjonssaler, intensivavdeling, isolat, legevakt og laboratorier, 

vi) ha kapasitet til å kommunisere med tjenesteytere som er relevante etter utskrivning, herunder kapasitet til å 

kommunisere over landegrensene. 

c) Når det gjelder forsknings- og utdanningskapasitet skal helsetjenesteytere som søker 

i) ha kapasitet til å tilby akademisk utdanning, universitets- eller spesialistutdanning, 

ii) ha kapasitet, ressurser og et bredt kompetansenivå på det menneskelige, tekniske og strukturelle plan,  
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iii) ha forskningskapasitet og dokumentert forskningserfaring eller -produksjon på nettverkets kompetanseområde på 

nasjonalt og internasjonalt nivå, 

iv) utføre undervisnings- og utdanningsvirksomhet i forbindelse med kompetanseområdet, for å forbedre kunnskapen og 

den tekniske kapasiteten hos de helsetjenesteytere som inngår i samme behandlingskjede i og utenfor helsetjeneste-

yterens lokaler, f.eks. medisinsk etter- og videreutdanning og fjernundervisning. 

d) Når det gjelder utveksling av sakkunnskap, informasjonssystemer og direktekoplete helseverktøy, skal helsetjenesteytere 

som søker 

i) være i stand til å utveksle sakkunnskap med andre helsetjenesteytere og støtte dem, 

ii) ha innført framgangsmåter og en ramme som sikrer forvaltning, vern og utveksling av medisinske opplysninger, 

herunder oppnådde resultater, framdriftsindikatorer og pasientregistre for det særskilte kompetanseområdet i samsvar 

med EUs personvernregelverk, særlig direktiv 95/46/EF, og artikkel 2 bokstav e) i denne delegerte beslutning, 

iii) kunne fremme bruk av telemedisin og andre direktekoplete helseverktøy i og utenfor egne lokaler, ved å oppfylle 

minstekravene til samvirkingsevne og om mulig ved å anvende gjeldende standarder og anbefalinger, 

iv) anvende et standardisert informasjons- og kodesystem i tråd med nasjonalt eller internasjonalt anerkjente systemer, for 

eksempel den internasjonale klassifisering av sykdommer, samt supplerende koder når dette er hensiktsmessig. 

e) Når det gjelder sakkunnskap, god praksis, kvalitet, pasientsikkerhet og evaluering, skal helsetjenesteytere som søker 

i) ha et kvalitetssikrings- eller kvalitetsstyringssystem som omfatter styring og evaluering av systemet, 

ii) ha et program eller en plan for pasientsikkerhet som består av spesifikke mål, framgangsmåter, standarder og prosess- 

og resultatindikatorer rettet mot kjerneområder, som opplysninger, et system for å rapportere og lære av bivirkninger, 

opplærings- og utdanningsvirksomhet, håndhygiene, infeksjoner knyttet til helsetjenester, medisineringsfeil og sikker 

bruk av legemidler, sikre framgangsmåter og operasjoner, sikker identifisering av pasienter, 

iii) forplikte seg til å anvende de beste kunnskapsbaserte og dokumenterte medisinske teknikker og behandlinger, 

iv) utarbeide og anvende kliniske retningslinjer og forløp innenfor sitt kompetanseområde. 

2. Særlige kriterier og vilkår for helsetjenesteytere som søker, med hensyn til kompetanseområdet, sykdommen eller 

tilstanden er fokus for nettverket de ønsker å delta i 

a) Når det gjelder kompetanse, erfaring og resultater i forbindelse med helsetjenester, skal helsetjenesteyteren som søker 

i) dokumentere kompetanse, erfaring og virksomhet (f.eks. virksomhetens omfang, antall pasienter de har fått henvist og 

samlet erfaring og, om mulig, det minste/optimale antall pasienter per år i henhold til yrkesmessige/tekniske standarder 

eller anbefalinger, 

ii) framlegge dokumentasjon på god klinisk behandling og gode resultater i samsvar med tilgjengelige standarder, 

indikatorer og kunnskap, samt dokumentasjon på at behandlingene som tilbys er anerkjent i internasjonal legevitenskap 

med hensyn til sikkerhet, verdi og potensielt positivt klinisk resultat. 

b) Når det gjelder ressurser, særlig med hensyn til personale, infrastruktur og utstyr, og organisering av helsetjenester skal 

helsetjenesteytere som søker dokumentere 

i) personalets egenskaper, som kategori, antall, kvalifikasjoner og kompetanse, 

ii) den særlige tverrfaglige helsetjenestegruppens egenskaper, organisasjon og funksjonsmåte, 

iii) særskilt utstyr i selve senteret, eller som er lett tilgjengelig for senteret (f.eks. laboratorier for radioterapi eller 

hemodynamiske fasiliteter), herunder kapasitet, når det er nødvendig og basert på kompetanseområdet, til å behandle, 

forvalte og utveksle opplysninger og biomedisinske bilder (røntgenmaskiner ved radiologi, mikroskopi, videoendoskopi 

og andre dynamiske undersøkelser) eller klinisk prøvemateriale med eksterne tjenesteytere. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. mars 2014 

om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og deres 

medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av 

slike nettverk 

(2014/287/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved 

helsetjenester over landegrensene(1), særlig artikkel 12 nr. 4 bokstav b) og c) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonens delegerte beslutning 2014/286/EU(2) fastsetter de kriterier og vilkår som må oppfylles av europeiske 

referansenettverk («nettverk») og helsetjenesteytere som ønsker å delta i slike nettverk. 

2)  I henhold til artikkel 12 nr. 4 bokstav b) og c) i direktiv 2011/24/EU skal Kommisjonen fastsette kriteriene for opprett-

else og evaluering av nettverkene og tiltak for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og 

evaluering av nettverkene. 

3)  Nettverk bør opprettes og helsetjenesteytere godkjennes som medlemmer av nettverkene på grunnlag av en åpen og 

oversiktlig framgangsmåte. Framgangsmåten bør omfatte 1) interessetegningen, 2) medlemsstatenes godkjenning av 

helsetjenesteyternes søknader, 3) inngivelse av søknader til Kommisjonen, 4) kontroll av at søknadene er fullstendige,  

5) et uavhengig organs tekniske vurdering av søknader om å danne nettverk og av søknader fra individuelle helsetje-

nesteytere som ønsker å bli medlemmer av et nettverk, for å fastslå om søkerne oppfyller kriteriene, 6) underretning om 

resultatet av vurderingen, 7) medlemsstatenes godkjenning av nettverkene og deres medlemmer og 8) offentliggjøring 

av listen over opprettede nettverk og deres medlemmer. 

4)  For å øke nettverkenes omfang bør individuelle helsetjenesteytere som ønsker å delta i et nettverk, til enhver tid kunne 

bli medlemmer av et nettverk. Søknadene deres bør vurderes etter samme framgangsmåte som den som ble brukt til å 

vurdere søknader til det opprinnelige nettverket, deriblant med hensyn til den aktuelle medlemsstats støtte til søknadene. 

5)  For å sikre at nettverket har en ekte merverdi for Den europeiske union og er stort nok til å muliggjøre utveksling av 

sakkunnskap og forbedre tilgangen til helsetjenester for pasienter i hele Unionen, bør bare søknader som er inngitt av 

det nødvendige minste antall av helsetjenesteytere og medlemsstater og i tråd med interessetegningen, godkjennes. 

Dersom et utilstrekkelig antall helsetjenesteytere søker, eller søknadene omfatter et utilstrekkelig antall medlemsstater, 

bør Kommisjonen anmode medlemsstatene om å oppmuntre sine helsetjenesteytere til å delta i det foreslåtte nettverket. 

6)  Det kan være vanskelig å oppfylle minstekravet til antall helsetjenesteytere eller medlemsstater for visse sjeldne 

sykdommer eller tilstander på grunn av mangel på sakkunnskap. Det vil derfor være hensiktsmessig å samle helse-

tjenesteytere som retter seg mot beslektede sjeldne sykdommer eller tilstander, i et tematisk nettverk. Nettverk kan også 

omfatte ytere av høyteknologiske tjenester som vanligvis krever store investeringer, f.eks. laboratorier, radiologi-

tjenester eller nukleærmedisinske tjenester.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 17.5.2014, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 281/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 

av 26.11.2015, s. 33. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(2) Se EUT L 147 av 17.5.2014, s. 71. 

2022/EØS/49/46 
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7)  Medlemsstater som ikke har noen helsetjenesteytere som er medlemmer av et nettverk, bør utpeke samarbeidende og 

assosierte nasjonale sentre for å oppmuntre dem til å samarbeide med det relevante nettverket. 

8)  Hver enkelt søknad som inngis av det enkelte nettverk og den enkelte helsetjenesteyter bør, når det er fastslått at 

søknaden er fullstendig, vurderes teknisk i henhold til kriteriene fastsatt i delegert beslutning 2014/286/EU. Med 

utgangspunkt i en felles vurderingshåndbok bør vurderingen omfatte en uttømmende gjennomgåelse av dokumenta-

sjonen og revisjon på stedet av et utvalg søkere. Den bør foretas av et uavhengig vurderingsorgan utpekt av Kommi-

sjonen. 

9)  Medlemsstatene oppfordres til å opprette et styre av medlemsstater som skal ta beslutninger om godkjenning av 

foreslåtte nettverk og medlemskap i dem. Medlemsstatenes deltakelse bør være frivillig. Generelt bør bare en positiv 

vurdering fra et vurderingsorgan få medlemsstatene til å godkjenne opprettelsen av et nettverk og innvilge medlemskap i 

nettverket. 

10)  Nettverkenes medlemmer bør få tillatelse til å bruke logoen til det europeiske referansenettverket. Logoen, som eies av 

Den europeiske union, bør utgjøre den visuelle identiteten til nettverkene og deres medlemmer. 

11)  Et uavhengig evalueringsorgan utpekt av Kommisjonen bør regelmessig evaluere nettverkene og deres medlemmer ved 

hjelp av en felles evalueringshåndbok. Evalueringen bør avsluttes med en teknisk evalueringsrapport som nøye beskri-

ver i hvilken grad målene fastsatt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2011/24/EU er nådd og i hvilken grad kriteriene og 

vilkårene fastsatt i delegert beslutning 2014/286/EU er oppfylt. Den bør også beskrive nettverkets resultater og 

prestasjoner og medlemmenes bidrag. Generelt bør en negativ evalueringsrapport få medlemsstatene til å godkjenne at 

et nettverk opphører. Etter evalueringen bør det overvåkes at minstekravet til antall helsetjenesteytere og medlemsstater 

er oppfylt, slik at nettverkets merverdi for Den europeiske union kan ivaretas. 

12)  Vurderings- og evalueringshåndbøkene bør bygge på internasjonalt anerkjent praksis og inneholde de grunnleggende 

prinsipper og metoder for gjennomføring av vurderinger og evalueringer. 

13)  Kommisjonen bør lette utvekslingen av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av nettverkene. Den 

bør offentliggjøre generelle opplysninger om nettverkene og deres medlemmer samt den tekniske dokumentasjonen og 

håndbøkene om opprettelse og evaluering av nettverkene og deres medlemmer. Den kan tilby nettverkene og deres 

medlemmer å bruke særlige kommunikasjonsmedier og -verktøy. Det bør organiseres konferanser og ekspertmøter slik 

at det skapes en arena for teknisk og vitenskapelig debatt mellom nettverkene. 

14)  Personopplysninger som gjelder opprettelse og evaluering av nettverkene, bør behandles i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1), alt etter forholdene. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i direktiv 

2011/24/EU — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne beslutning fastsetter 

a) kriterier for opprettelse og evaluering av nettverkene omhandlet i artikkel 12 i direktiv 2011/24/EU, og 

b) tiltak for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av nettverkene omhandlet i 

artikkel 12 i direktiv 2011/24/EU.  

  

(1) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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KAPITTEL II 

OPPRETTELSE AV EUROPEISKE REFERANSENETTVERK 

Artikkel 2 

Interessetegning for opprettelse av et europeisk referansenettverk 

1. Kommisjonen skal offentliggjøre en interessetegning for opprettelse av nettverk innen to år etter ikrafttredelsen av denne 

beslutning. 

2. Enhver gruppe på minst ti helsetjenesteytere som er etablert i minst åtte medlemsstater, kan i fellesskap og innen fristen 

angitt i interessetegningen, inngi en søknad som inneholder et forslag til opprettelse av et nettverk innenfor et bestemt 

kompetanseområde. 

3. Innholdet i søknaden skal være i henhold til vedlegg I. 

4. Når Kommisjonen mottar en søknad, skal den kontrollere om vilkårene som innebærer et minstekrav til antall helse-

tjenesteytere og medlemsstater angitt i nr. 2, er oppfylt. 

5. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt, kan ikke søknaden vurderes, og Kommisjonen skal anmode medlemsstatene om å 

oppmuntre sine helsetjenesteytere til å delta i det foreslåtte nettverket slik at det blir mulig å oppfylle minstekravet. 

6. Etter samråd med medlemsstatene skal Kommisjonen beslutte et egnet tidspunkt for offentliggjøring av påfølgende inter-

essetegninger. 

Artikkel 3 

Søknader om medlemskap 

1. En søknad som inneholder et forslag om opprettelse av et nettverk, skal ledsages av en søknad om medlemskap for hver 

berørte helsetjenesteyter. 

2. Innholdet i søknaden om medlemskap skal være i henhold til vedlegg II. 

3. Søknaden om medlemskap skal ledsages av en skriftlig erklæring fra medlemsstaten der helsetjenesteyteren er etablert, 

som bekrefter at dens deltakelse i forslaget om å opprette et nettverk, er i samsvar med medlemsstatens nasjonale lovgivning. 

Artikkel 4 

Teknisk vurdering av søknader 

1. Dersom Kommisjonen anser at kravene i artikkel 2 nr. 2 og 3 og artikkel 3 nr. 2 og 3 er oppfylt, skal den utpeke et 

vurderingsorgan som skal vurdere søknadene. 

2. Vurderingsorganet skal kontrollere om 

a) innholdet i en søknad som inneholder et forslag om opprettelse av et nettverk, oppfyller kravene i vedlegg I til denne 

beslutning 

b) innholdet i søknadene om medlemskap oppfyller kravene i vedlegg II til denne beslutning, 

c) det foreslåtte nettverket oppfyller kravet om å yte høyt spesialiserte helsetjenester i nr. 1 bokstav a) i vedlegg I til delegert 

beslutning 2014/286/EU,  
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d) det foreslåtte nettverket oppfyller de andre kriteriene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til delegert beslutning 2014/286/EU, 

e) helsetjenesteyteren som søker, oppfyller kriteriene og vilkårene fastsatt i vedlegg II til delegert beslutning 2014/286/EU. 

3. Vurderingen i henhold til nr. 2 bokstav d) og e) skal bare foretas dersom vurderingsorganet anser at forslaget oppfyller 

kravene omhandlet i nr. 2 bokstav a), b) og c). 

4. Vurderingsorganet skal utarbeide en vurderingsrapport om søknaden som inneholder et forslag til opprettelse av et 

nettverk samt om søknadene om medlemskap, og oversende alle rapporter til Kommisjonen. 

5. Vurderingsorganet skal sende hver helsetjenesteyter som søker, vurderingsrapporten om det foreslåtte nettverket og om 

helsetjenesteyterens egen søknad om medlemskap. Helsetjenesteyteren kan sende merknader til vurderingsorganet innen to 

måneder etter at den har mottatt rapportene. Når vurderingsorganet mottar merknadene, skal den endre vurderingsrapportene og 

angi om merknadene begrunner en endring i vurderingen. 

Artikkel 5 

Godkjenning av nettverk og medlemmer 

1. Når medlemsstatene mottar en vurderingsrapport om et forslag til opprettelse av et nettverk samt listen over foreslåtte 

medlemmer, utarbeidet i henhold til artikkel 4, og har kontrollert at minstekravet til antall helsetjenesteytere og medlemsstater 

fastsatt i artikkel 2 nr. 2 er oppfylt, skal de i styret av medlemsstater som fastsatt i artikkel 6, ta en beslutning om godkjenningen 

av det foreslåtte nettverket og dets medlemmer. 

2. I henhold til godkjenningen omhandlet i nr. 1 skal de foreslåtte nettverkene opprettes som europeiske referansenettverk. 

3. Dersom minstekravet il antall helsetjenesteytere eller medlemsstater fastsatt i artikkel 2 nr. 2 ikke er oppfylt, opprettes 

ikke nettverket og Kommisjonen skal anmode medlemsstatene om å oppmuntre sine helsetjenesteytere til å delta i de foreslåtte 

nettverkene. 

4. Dersom en helsetjenesteyter får en negativ vurdering, er det opp til helsetjenesteyteren å beslutte om vedkommende 

ønsker å inngi søknaden om medlemskap, sammen med vurderingsrapporten om søknaden, til styret av medlemsstater for ny 

gjennomgåelse. 

Artikkel 6 

Styre av medlemsstater 

1.  Medlemsstatene oppfordres til å opprette et styre av medlemsstater som skal ta beslutninger om å godkjenne eller avvise 

forslag til nettverk, medlemskap i nettverk og opphør av et nettverk. Dersom medlemsstatenes beslutning er forskjellig fra 

vurderingsorganets, skal medlemsstatene begrunne dette. 

2. Medlemsstater som ønsker å inngå i styret av medlemsstater, skal underrette Kommisjonen om hvilken nasjonal 

myndighet som skal representere dem. 

3. Styret av medlemsstater skal med simpelt flertall fastsette sin forretningsorden på grunnlag av et forslag fra 

Kommisjonens kontorer. 

4. Forretningsordenen skal omfatte virkemåten og beslutningsprosessen til styret av medlemsstater og angi hvilke av styrets 

medlemmer som har rett til å stemme om godkjenning av et bestemt nettverk, hvor stort flertall som skal avgjøre resultatet av 

en avstemning, og hvilken framgangsmåte som skal følges dersom styrets beslutning er forskjellig fra vurderingsrapporten om 

et forslag til nettverk eller om en søknad om medlemskap. 

5. Kommisjonen skal besørge sekretariatet til styret av medlemsstater. 

6. Personopplysninger om medlemsstatenes representanter i styret av medlemsstater skal samles inn, behandles og 

offentliggjøres i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001.  
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Artikkel 7 

Logo 

Når et nettverk er blitt godkjent, skal Kommisjonen tillate at nettverket bruker en unik grafisk identifikator («logo»), som 

nettverket og dets medlemmer skal bruke i forbindelse med virksomhet som nettverket organiserer. 

Artikkel 8 

Søknader om medlemskap i eksisterende nettverk 

1. En helsetjenesteyter som ønsker å delta i et eksisterende nettverk, skal inngi en søknad om medlemskap til Kommisjonen. 

2. Innholdet i søknaden om medlemskap skal være i henhold til vedlegg II. 

3. Søknaden om medlemskap skal ledsages av en skriftlig erklæring fra medlemsstaten der helsetjenesteyteren er etablert, 

som bekrefter at dens deltakelse i nettverket er i samsvar med medlemsstatens nasjonale lovgivning. 

Artikkel 9 

Teknisk vurdering av søknader om medlemskap i eksisterende nettverk 

1. Dersom Kommisjonen anser at kravene i artikkel 8 nr. 2 og 3 er oppfylt, skal den utpeke et organ som skal vurdere 

søknaden om medlemskap. 

2. Vurderingsorganet skal kontrollere 

a) om innholdet i søknaden om medlemskap oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II til denne beslutning, og 

b) om den berørte helsetjenesteyteren oppfyller kriteriene og vilkårene fastsatt i vedlegg II til delegert beslutning 

2014/286/EU. 

3. Vurderingen i henhold til nr. 2 bokstav b) skal bare foretas dersom vurderingsorganet anser at søknaden om medlemskap 

oppfyller kravene omhandlet i nr. 2 bokstav a). 

4. Vurderingsorganet skal utarbeide en vurderingsrapport og oversende den til Kommisjonen og til helsetjenesteyteren som 

søker. Helsetjenesteyteren kan sende merknader til vurderingsorganet innen to måneder etter at den har mottatt rapporten. Når 

vurderingsorganet mottar slike merknader, skal den endre vurderingsrapportene og angi om merknadene begrunner en endring i 

vurderingen. 

Artikkel 10 

Godkjenning av nye medlemmer 

1. Når en medlemsstat mottar en positiv vurderingsrapport utarbeidet i henhold til artikkel 9, skal styret av medlemsstater 

beslutte om det nye medlemmet skal godkjennes eller ikke. 

2. Dersom en helsetjenesteyter får en negativ vurdering, er det opp til helsetjenesteyteren å beslutte om vedkommende 

ønsker å inngi søknaden om medlemskap, sammen med vurderingsrapporten om søknaden, til styret av medlemsstater for ny 

gjennomgåelse. 

Artikkel 11 

Opphør av nettverket 

1. Et nettverk skal opphøre i følgende tilfeller: 

a) et av minstekravene til antall fastsatt i artikkel 2 nr. 2, er ikke oppfylt lenger, 

b) det er utarbeidet en negativ vurderingsrapport om nettverket i henhold til artikkel 14,  
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c) etter beslutning av nettverkets styre i henhold til nettverkets regler og framgangsmåter, 

d) dersom koordinatoren ikke anmoder om en evaluering av nettverket innen fem år etter at det ble opprettet eller etter forrige 

evaluering. 

2. Opphør av et nettverk av de grunner som er nevnt i nr. 1 bokstav a) og b), må godkjennes av styret av medlemsstater 

omhandlet i artikkel 6. 

Artikkel 12 

Tap av medlemskap 

1. Et medlem av et nettverk kan miste sitt medlemskap av følgende grunner: 

a) frivillig tilbaketrekking i henhold til de regler og framgangsmåter som nettverkets styre har vedtatt, 

b) etter beslutning av nettverkets styre i henhold til de regler og framgangsmåter som nettverkets styre har vedtatt, 

c) dersom en medlemsstat hvor et nettverk er opprettet, underretter et medlem av nettverket om at medlemmets deltakelse i 

nettverket ikke lenger er i samsvar med nasjonal lovgivning, 

d) dersom medlemmet nekter å la seg evaluere i henhold til artikkel 14, 

e) dersom det er utarbeidet en negativ evalueringsrapport om medlemmet i henhold til artikkel 14, 

f) dersom nettverket som medlemmet deltar i, opphører. 

2. Den berørte medlemsstat skal underrette Kommisjonen om begrunnelsen for underretningen omhandlet i nr. 1 bokstav c). 

3. Nettverkets styre skal underrette Kommisjonen i de tilfeller som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og d). 

4. Tap av medlemskap av de grunner som er angitt i nr. 1 bokstav e), skal godkjennes av styret av medlemsstater omhandlet i 

artikkel 6. 

5. Ved tap av medlemskap skal Kommisjonen kontrollere om minstekravet til antall helsetjenesteytere og medlemsstater 

angitt i artikkel 2 nr. 2, fortsatt er oppfylt. Dersom det ikke er tilfelle, skal den anmode nettverket om å finne nye medlemmer i 

løpet av de neste to årene eller oppløse nettverket, underrette styret av medlemsstater om situasjonen og anmode medlems-

statene om å oppmuntre sine helsetjenesteytere til å delta i nettverket. 

6. Tap av medlemskap skal føre til et automatisk tap av alle de rettigheter og plikter som er forbundet med å delta i 

nettverket, herunder retten til å bruke logoen. 

Artikkel 13 

Vurderingshåndbok 

1. I samråd med medlemsstatene og berørte parter skal Kommisjonen utarbeide en detaljert håndbok om innholdet i, 

dokumentasjonen av og framgangsmåten for vurderingen omhandlet i artikkel 4 og 9. 

2. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte kontroll av dokumentasjonen som søkerne har framlagt samt kontroller på 

stedet. 

3. Organet som Kommisjonen i henhold til artikkel 4 nr. 1 og artikkel 9 nr. 1 har utpekt til å vurdere et forslag til et nettverk 

og søknader om medlemskap i nettverket, skal bruke vurderingshåndboken. 

KAPITTEL III 

EVALUERING AV EUROPEISKE REFERANSENETTVERK 

Artikkel 14 

Evaluering 

1. Alle nettverk og deres medlemmer skal evalueres jevnlig og minst hvert femte år etter godkjenningen eller forrige 

evaluering. 

2. Når Kommisjonen mottar en anmodning om evaluering fra koordinatoren for et nettverk, skal den utpeke et organ som 

skal evaluere nettverket og dets medlemmer.  
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3. Evalueringsorganet skal kontrollere og vurdere 

a) om kriteriene og vilkårene fastsatt i delegert beslutning 2014/286/EU er oppfylt, 

b) om målene fastsatt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2011/24/EU er nådd, og 

c) nettverkets resultater og prestasjoner og hvert medlems bidrag. 

4. Evalueringsorganet skal utarbeide en evalueringsrapport om nettverket og oversende den til Kommisjonen, nettverkets 

styre og medlemmene av nettverket. 

5. Evalueringsorganet skal utarbeide en evalueringsrapport om hvert medlem av nettverket og oversende den til Kommi-

sjonen og det berørte medlemmet. 

6. Koordinatoren og medlemmene av nettverket kan sende merknader til evalueringsorganet innen to måneder etter at de har 

mottatt rapporten. Når evalueringsorganet mottar merknadene, skal den endre evalueringsrapporten og angi om merknadene 

begrunner en endring i evalueringen. 

7. Et eventuelt opphør av nettverket eller tap av medlemskap som følge av en negativ evaluering må godkjennes av styret av 

medlemsstater omhandlet i artikkel 6. Styret av medlemsstater kan gi nettverket eller det berørte medlemmet en frist på ett år til 

å utbedre de konstaterte mangler, før det gjennomføres en ny evaluering. Fristen skal gis bare til et bestemt nettverk eller 

medlem av nettverket dersom nettverkets styre framlegger en forbedringsplan. 

Artikkel 15 

Evalueringshåndbok 

1. I samråd med medlemsstatene og berørte parter skal Kommisjonen utarbeide en håndbok om innholdet i, dokumenta-

sjonen av og framgangsmåten for evalueringen av nettverkene og deres medlemmer omhandlet i artikkel 14. 

2. Framgangsmåten for evaluering skal omfatte evaluering av framlagt dokumentasjon, herunder egenevalueringsrapportene, 

samt kontroller på stedet. 

3. Organet som Kommisjonen i henhold til artikkel 14 nr. 2 har utpekt til å evaluere et nettverk og dets medlemmer, skal 

bruke evalueringshåndboken. 

KAPITTEL IV 

UTVEKSLING AV INFORMASJON OG SAKKUNNSKAP 

Artikkel 16 

Utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av nettverkene 

1.  Kommisjonen skal lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av nettverkene ved å 

a) gjøre generelle opplysninger om opprettelse og evaluering av nettverkene, herunder opplysninger om vurderings- og 

evalueringshåndbøkene omhandlet i artikkel 13 og 15, offentlig tilgjengelig, 

b) offentliggjøre en regelmessig ajourført liste over nettverk og deres medlemmer, sammen med de positive vurderings- og 

evalueringsrapportene om nettverkene og beslutningene til styret av medlemsstater, i henhold til styrets forretningsorden, 

c) organisere konferanser og ekspertmøter med henblikk på teknisk og vitenskapelig debatt mellom nettverkets medlemmer, 

dersom det er relevant, 

d) stille elektroniske medie- og kommunikasjonsverktøy til rådighet for nettverkene, dersom det er relevant. 

2. Med henblikk på offentliggjøring av listen omhandlet i nr. 1 bokstav b) skal nettverkets styre underrette Kommisjonen om 

enhver endring som gjelder medlemmet som fungerer som koordinator av nettverket eller personen som er utpekt som 

koordinator for nettverket. 
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KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Revisjon 

Kommisjonen skal evaluere anvendelsen av denne gjennomføringsbeslutning fem år etter beslutningens ikrafttredelse. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 10. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

INNHOLD I SØKNAD OM OPPRETTELSE AV ET NETTVERK 

En søknad om opprettelse av et nettverk må inngis i samsvar med interessetegningen offentliggjort av Kommisjonen og skal 

inneholde følgende: 

a) navnet på det foreslåtte nettverket, 

b) det utfylte søknadsskjemaet, sammen med egenvurderingsskjemaet og ytterligere dokumentasjon som kreves i henhold til 

vurderingshåndboken, 

c) dokumentasjon for at alle helsetjenesteytere som søker, har samme kompetanseområde og retter seg mot samme 

helsetilstand(er), 

d) navnet på helsetjenesteyteren som skal fungere som koordinator for nettverket, samt navn og kontaktopplysninger for 

personen som skal representere den foreslåtte koordinatoren 

e) navnet på alle helsetjenesteytere som søker. 

 _____  

VEDLEGG II 

INNHOLD I SØKNAD OM MEDLEMSKAP 

Søknaden fra helsetjenesteytere skal inneholde følgende: 

a) navnet på det relevante foreslåtte nettverket eller eksisterende nettverket, 

b) det utfylte søknadsskjemaet, sammen med egenvurderingsskjemaet og ytterligere dokumentasjon som kreves i henhold til 

vurderingshåndboken, 

c) navn og kontaktopplysninger for helsetjenesteyterens representant. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 11. april 2014 

om utpeiking av registereininga for toppnivådomenet .eu 

(2014/207/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 733/2002 av 22. april 2002 om innføring av toppnivådomenet 

.eu(1), særleg artikkel 3 nr. 1 bokstav b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonen skal peike ut registereininga som skal ha ansvaret for organisering, administrasjon og forvalting av 

toppnivådomenet .eu, etter offentleggjering av ei interesseteikning i Tidend for Den europeiske unionen. 

2)  I 2003 peikte Kommisjonen ut European Registry for Internet Domains (EURid) som registereining for 

toppnivådomenet .eu ved vedtak 2003/375/EF(2). Kommisjonen inngjekk ei avtale med European Registry for Internet 

Domains (EURid) der det vart fastsett vilkår for korleis Kommisjonen skal overvake registereininga når det gjeld 

organisering, administrasjon og forvalting av toppnivådomenet .eu. Den nemnde avtala vart underskriven  

12. oktober 2004 for eit tidsrom på fem år og deretter fornya i 2009 for ytterlegare fem år. Avtala sluttar å gjelde  

12. oktober 2014. 

3)  Kommisjonen offentleggjorde ei interesseteikning (2013/C 134/06) i Tidend for Den europeiske unionen 14. mai 2013 

saman med ei fråsegn (2013/C 134/05) om rolla si med omsyn til å overvake korleis registereininga organiserer, 

administrerer og forvaltar toppnivådomenet .eu., der organisasjonar som ønskjer å verte utpeikte som registereining med 

ansvar for organisering, forvalting og administrasjon av toppnivådomenet .eu, kunne søkje om dette. 

4)  Fristen for innsending av søknader var 20. juni 2013. Kommisjonen fekk inn berre éin søknad, nemleg frå European 

Registry for Internet Domains (EURid). 

5)  På grunnlag av dei formelle krava og utveljingskriteria i interesseteikninga vart det gjennomført ei vurdering  

25. juli 2013. 

6)  Dei sakkunnige har vurdert søknaden og utarbeidd ei resultatliste med ulike poeng (enkeltvis eller samla) for søknaden i 

tråd med poengsystemet i avsnitt 4 i interesseteikninga, samstundes som dei har teke omsyn til den samla kvaliteten sett 

i lys av utveljingskriteria. Dei sakkunnige konkluderte med at søknaden frå European Registry for Internet Domains 

(EURid) oppfylte minstekrava for kvart utveljingskriterium. Kommisjonen har granska resultata som dei sakkunnige har 

kome fram til, og godkjent konklusjonen på dette grunnlaget. 

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det kommunikasjonsutvalet som er oppnemnt 

i medhald av artikkel 22 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(3) — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 12.4.2014, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 282/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 34. 

(1) TEF L 113 av 30.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2003/375/EF av 21. mai 2003 om utpeiking av registereininga for toppnivådomenet .eu (TEU L 128 av 

24.5.2003, s. 29). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(TEF L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

2022/EØS/49/47 



Nr. 49/492 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

European Registry for Internet Domains (EURid) skal vere registereining for toppnivådomenet .eu og har fått ansvaret for 

organisering, forvalting og administrasjon av toppnivådomenet .eu. 

Artikkel 2 

Kommisjonen skal inngå ei avtale med European Registry for Internet Domains (EURid) der det vert fastsett vilkår for korleis 

Kommisjonen skal overvake registereininga når det gjeld organisering, administrasjon og forvalting av toppnivådomenet .eu, i 

samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 733/2002. 

Den nemnde avtala skal inngåast for eit innleiande tidsrom på fem år og kan lengjast to gonger med høgst fem år om gongen. 

Artikkel 3 

Vedtak 2003/375/EF vert oppheva. 

Artikkel 4 

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

Utferda i Brussel, 11. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU)  

nr. 248/2014 

av 26. februar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 260/2012 med hensyn til omstillingen til en ordning for 

kredittoverføringer og direkte debiteringer i Unionen(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Sammen med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 924/2009(3) utgjør europaparlaments- og rådsforord-

ning (EU) nr. 260/2012(4) en viktig modul i gjennom-

føringen av Det felles eurobetalingsområde (SEPA), der 

det ikke skal skilles mellom betalinger i euro på tvers av 

landegrensene og innenlandske betalinger i euro. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 20.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XII (Fri 

bevegelse for kapital), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 35. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) Europaparlamentets holdning av 4. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. februar 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 924/2009 av  

16. september 2009 om betalinger på tvers av landegrensene i 

Fellesskapet og oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT 

L 266 av 9.10.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012 av  

14. mars 2012 om tekniske og forretningsmessige krav til 

kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, og om endring 

av forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 av 30.3.2012, s. 22). 

Hovedformålet med forordning (EU) nr. 260/2012 er en 

omstilling fra nasjonale ordninger for kredittoverførin-

ger og direkte debiteringer til harmoniserte SEPA-

ordninger for kredittoverføringer og direkte debiterin-

ger, blant annet ved at Unionens borgere tildeles et unikt 

internasjonalt bankkontonummer (IBAN) som kan 

brukes til alle kredittoverføringer og direkte debiteringer 

i euro innenfor SEPA. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 260/2012 skal 

omstillingen til SEPA finne sted innen 1. februar 2014 

for å gi betalingstjenesteytere og -brukere tilstrekkelig 

tid til å tilpasse sine prosesser til de tekniske kravene 

som følger av omstillingen til SEPA-ordningene for 

kredittoverføringer og direkte debiteringer. 

3) Etter at forordning (EU) nr. 260/2012 ble vedtatt, har 

Kommisjonen og Den europeiske sentralbank nøye 

overvåket framdriften i arbeidet med omstillingen til 

SEPA. Det er blitt avholdt flere møter med medlems-

stater, nasjonale offentlige myndigheter og markeds-

deltakere. Den europeiske sentralbank har regelmessig 

offentliggjort rapporter om framdriften i omstillingen til 

SEPA på grunnlag av betalingsdata samlet inn av 

nasjonale sentralbanker. Disse rapportene viser at en 

rekke medlemsstater i euroområdet er i rute, med 

omstillingstall for kredittoverføringer på nesten 100 %. 

Det store flertallet av betalingstjenesteytere har meddelt 

at de allerede oppfyller SEPA-kravene. I flere andre 

medlemsstater ligger imidlertid omstillingstallene under 

forventningene. Dette gjelder særlig for direkte 

debiteringer. 

4) I Økofin-rådets konklusjoner av 14. mai 2013 ble 

betydningen av omstillingen til SEPA nok en gang 

understreket. Det ble anført at omstillingen på langt nær 

var fullført, og at det ville være nødvendig med umid-

delbare tiltak hos alle markedsdeltakere for å kunne 

fullføre den i tide. Det ble vedtatt en handlingsplan der 

næringsdrivende, foretak, små og mellomstore bedrifter 

og offentlige forvaltninger ble oppfordret til umid-

delbart å ta de nødvendige, konkrete interne skritt for å 

tilpasse sine prosesser og informere kundene om deres 

IBAN-numre. 
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5) Til tross for den betydelige innsatsen som er lagt ned av 

Den europeiske sentralbank, medlemsstatene, deres 

nasjonale offentlige myndigheter og markedsdeltakere 

de siste månedene, viser den nyeste statistikken at 

omstillingen til SEPA for kredittoverføringer i euroom-

rådet samlet bare har økt fra 40 % i juni 2013 til rundt 

64 % i november 2013, mens omstillingen til SEPA for 

direkte debiteringer totalt bare har kommet opp i 26 %. 

Samtidig som nasjonale tall viser god framdrift i flere 

medlemsstater, ligger omstillingstallene for en betydelig 

gruppe av medlemsstater langt under de forventede 

omstillingstallene. Det er derfor veldig lite sannsynlig at 

alle markedsdeltakere vil oppfylle SEPA-kravene innen 

1. februar 2014. 

6) Fra 1. februar 2014 vil banker og andre betalings-

tjenesteytere på grunn av sine rettslige forpliktelser 

måtte nekte å behandle kredittoverføringer eller direkte 

debiteringer som ikke oppfyller SEPA-kravene, selv om 

de teknisk sett kunne ha behandlet disse betalingene ved 

å fortsette å bruke eksisterende, tradisjonelle betalings-

ordninger parallelt med kredittoverføringer og direkte 

debiteringer innenfor SEPA, slik tilfellet er for 

øyeblikket. Dersom det ikke gjennomføres en full-

stendig omstilling til kredittoverføringer og direkte 

debiteringer innenfor SEPA, kan det ikke utelukkes 

forsinkelser i disse betalingene. Alle betalings-

tjenestebrukere, og særlig små og mellomstore bedrifter 

og forbrukere, kan bli berørt. 

7) Det er viktig å unngå unødvendige betalingsforstyrrelser 

som følge av at omstillingen til SEPA ikke er fullført 

innen 1. februar 2014. Betalingstjenesteytere bør derfor 

i en begrenset periode få tillatelse til å fortsette 

behandlingen av betalingstransaksjoner gjennom sine 

tradisjonelle ordninger parallelt med SEPA-ordningene, 

slik de gjør nå. Det bør derfor innføres en over-

gangsperiode som gjør det mulig å fortsette en slik 

parallellbehandling av betalinger i ulike formater.  

I betraktning av dagens omstillingstall og forventet 

omstillingshastighet er det passende med én ekstra over-

gangsperiode på seks måneder. En slik opprettholdelse 

av tradisjonelle systemer som ikke oppfyller SEPA-

kravene, skal betraktes som et ekstraordinært tiltak og 

bør derfor være så kortvarig som mulig, ettersom en 

rask og fullstendig omstilling er nødvendig for å kunne 

dra full nytte av et integrert betalingsmarked. Det er 

også viktig å tidsbegrense de kostnader som påløper 

betalingstjenesteytere som følge av den fortsatte bruken 

av tradisjonelle betalingsordninger parallelt med SEPA-

systemet. Betalingstjenesteytere som allerede har 

gjennomført en fullstendig omstilling til SEPA, kan 

vurdere å tilby betalingstjenestebrukere som ennå ikke 

har gjennomført omstillingen, konverteringstjenester i 

overgangsperioden. I overgangsperioden bør medlems-

statene avstå fra å anvende sanksjoner mot betalings-

tjenesteytere som behandler betalinger som ikke 

oppfyller kravene, og mot betalingstjenestebrukere som 

ennå ikke har gjennomført omstillingen. 

8) Flere store brukere av instrumenter for direkte debite-

ring har allerede tilkjennegitt at de planlegger å 

gjennomføre omstillingen rett før sluttdatoen. En 

utsettelse av disse omstillingsprosjektene kan føre til en 

midlertidig belastning på inngående betalinger og 

kontantstrømmer, og dermed på de berørte foretakenes 

likviditet. En slik sen omstilling i stor skala kan også 

skape flaskehalser, særlig hos banker og program-

vareleverandører, som kan rammes av ulike kapa-

sitetsbegrensninger. Ekstraperioden for innfasing av det 

nye systemet vil gjøre det mulig med en mer gradvis 

tilnærming. Markedsdeltakere som ennå ikke har begynt 

å gjennomføre de tilpasningene som er nødvendige for å 

oppfylle SEPA-kravene, oppfordres til å gjøre det så 

snart som mulig. Markedsdeltakere som allerede har 

begynt å tilpasse sine betalingsprosesser, bør uansett 

fullføre omstillingen så raskt som mulig. 

9) På bakgrunn av det overordnede målet om å gjennom-

føre en koordinert og integrert omstilling, bør over-

gangsperioden få anvendelse på både kredittover-

føringer og direkte debiteringer. Ulike over-

gangsperioder for kredittoverføringer og direkte 

debiteringer vil skape forvirring hos forbrukere, 

betalingstjenesteytere, små og mellomstore bedrifter og 

andre betalingstjenestebrukere. 

10) Av hensyn til rettssikkerheten og for å unngå avbrudd i 

anvendelsen av forordning (EU) nr. 260/2012 er det 

nødvendig at denne forordning trer i kraft så raskt som 

mulig og får anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 

31. januar 2014. 

11) Med tanke på hvor mye saken haster, bør det gjøres 

unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i proto-

koll nr. 1 om de nasjonale parlamenters rolle i Den 

europeiske union, vedlagt traktaten om Den europeiske 

union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

og traktaten om opprettelse av Det europeiske atom-

energifellesskap. 

12) Forordning (EU) nr. 260/2012 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 16 i forordning (EU) nr. 260/2012 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 og 2 kan betalings-

tjenesteytere fram til 1. august 2014 fortsette å behandle 

betalingstransaksjoner i euro i formater som skiller seg fra 

dem som kreves for kredittoverføringer og direkte debite-

ringer i henhold til denne forordning. 
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Medlemsstatene skal fra 2. august 2014 anvende reglene for 

sanksjoner som gjelder ved overtredelser av artikkel 6 nr. 1 

og 2, fastsatt i samsvar med artikkel 11. 

Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 og 2 kan medlemsstatene tillate 

at betalingstjenesteytere fram til 1. februar 2016 tilbyr konver-

teringstjenester til betalingstjenestebrukere i forbindelse med 

innenlandske betalingstransaksjoner, og dermed gjøre det mulig 

for betalingstjenestebrukere som er forbrukere, fortsatt å bruke 

BBAN-nummer i stedet for betalingskontonummeret som er 

angitt i nr. 1 bokstav a) i vedlegget, forutsatt at samvirkings-

evnen sikres ved at betalerens og betalingsmottakerens BBAN-

nummer konverteres teknisk og sikkert til det betalings-

kontonummeret som er angitt i nr. 1 bokstav a) i vedlegget. 

Dette betalingskontonummeret skal formidles til den betalings-

tjenestebrukeren som har iverksatt transaksjonen, om 

hensiktsmessig før betalingen foretas. I slike tilfeller skal 

betalingstjenesteytere ikke kreve at betalingstjenestebrukeren 

betaler avgifter eller andre gebyrer som direkte eller indirekte er 

knyttet til disse konverteringstjenestene.». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse med tilbakevirkende kraft fra  

31. januar 2014. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/85/EU 

av 1. juli 2014 

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)  Tunnelsikkerheten i Unionen er blitt betraktelig forbedret, blant annet som følge av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/54/EF(2). For at disse forbedringene skal være fullt ut effektive, må det sikres at førere kjenner til og forstår 

prinsippene for sikker kjøring i tunneler og kan anvende dem i trafikken. Kravene til teoretiske og praktiske prøver i 

rådsdirektiv 91/439/EØF(3) ble derfor endret ved kommisjonsdirektiv 2008/65/EF(4), og det bør også kravene i 

ombearbeidet direktiv 2006/126/EF. 

2)  Siden direktiv 2006/126/EF ble vedtatt, har den vitenskapelige kunnskapen om medisinske lidelser som påvirker evnen 

til å kjøre bil, økt, særlig med hensyn til vurderingen av risikoer for trafikksikkerheten i den forbindelse og effektiviteten 

av behandlinger beregnet på å forebygge slike risikoer. En rekke studier og undersøkelser som nylig er offentliggjort, 

bekrefter at obstruktivt søvnapnésyndrom er en av de største risikofaktorene for motorvognulykker. Denne lidelsen bør 

derfor tas med i EUs regelverk om førerkort. 

3)  Direktiv 2006/126/EC bør derfor endres for å tilpasse vedlegg III til den vitenskapelige og tekniske utvikling. 

4)  Det er oppdaget redaksjonelle feil i vedlegg II til direktiv 2006/126/EF etter at det ble endret ved kommisjonsdirektiv 

2012/36/EU(5). Disse feilene bør rettes. 

5)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(6) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i beret-

tigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler 

og de tilsvarende deler av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

6)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Førerkortkomiteen — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til direktiv 2006/126/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 2.7.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 284/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 36. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/54/EF av 29. april 2004 om minstekrav til sikkerhet i tunneler i det transeuropeiske veinettet 

(EUT L 167 av 30.4.2004, s. 39). 

(3) Rådsdirektiv 91/439/EØF av 29. juli 1991 om førerkort (EUT L 237 av 24.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF av 27. juni 2008 om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort (EUT L 168 av 28.6.2008, s. 36). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2012/36/EU av 19. november 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort 

(EUT L 321 av 20.11.2012, s. 54). 

(6) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2015 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 31. desember 2015. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 På vegne av presidenten, 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  I vedlegg II til direktiv 2006/126/EØF gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.3.  Veien: 

— de viktigste prinsippene for overholdelse av sikkerhetsmargin mellom kjøretøyer, bremselengder og 

veigrep under ulike vær- og veiforhold, 

— risikofaktorer forbundet med kjøring ved ulike veiforhold, særlig endringer som inntrer ved ulike 

værforhold og til forskjellige tider på døgnet, 

— ulike veitypers egenskaper og de lovfestede kravene som gjelder for dem. 

— sikker kjøring i veitunneler». 

b)  Nr. 5.1.3 skal lyde: 

«5.1.3.  Særlige bestemmelser om kjøretøyer i klasse C, CE, D og DE 

Medlemsstatene kan vedta at det ikke skal ilegges restriksjoner på førerkort for kjøretøyer med automatisk gir i 

klasse C, CE, D eller DE som nevnt i nr. 5.1.2, dersom søkeren allerede har et førerkort for et kjøretøy med 

manuelt gir i minst én av følgende klasser: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E, og under ferdighets- 

og atferdsprøven har utført de handlingene som beskrives i nr. 8.4.» 

c)  Nr. 6.3.8 skal lyde: 

«6.3.8.  særlige veidetaljer (dersom det er aktuelt): rundkjøringer, planoverganger, holdeplasser for buss eller sporvogn, 

gangfelter kjøring oppover eller nedover lange bakker, tunneler,» 

d)  Nr. 7.4.8 skal lyde: 

«7.4.8.  særlige veidetaljer (dersom det er aktuelt): rundkjøringer, planoverganger, holdeplasser for buss eller 

sporvogn, gangfelter, kjøring oppover eller nedover lange bakker, tunneler,» 

e)  Nr. 8.3.8 skal lyde: 

«8.3.8.  særlige veidetaljer (dersom det er aktuelt): rundkjøringer, planoverganger, holdeplasser for buss eller sporvogn, 

gangfelter, kjøring oppover eller nedover lange bakker, tunneler,» 

2.  I vedlegg III til direktiv 2006/126/EF skal avsnitt 11 («NEVROLOGISKE SYKDOMMER») lyde: 

«NEVROLOGISKE SYKDOMMER OG OBSTRUKTIVT SØVNAPNÉSYNDROM» 

NEVROLOGISKE SYKDOMMER 

11.1.  Førerkort skal ikke utstedes til eller fornyes for kandidater eller førere som lider av en alvorlig nevrologisk sykdom, 

med mindre søknaden understøttes av en uttalelse fra medisinsk sakkyndig. 

Nevrologiske forstyrrelser som skyldes sykdommer eller kirurgiske inngrep i det sentrale eller perifere 

nervesystemet, og som gir seg utslag i motoriske, sensoriske eller trofiske svekkelser eller i balanse- og koordina-

sjonsforstyrrelser, skal i den forbindelse vurderes på grunnlag av eventuell funksjonshemmende virkning og faren for 

videre utvikling. Utstedelsen eller fornyelsen av førerkortet kan i slike tilfeller gjøres betinget av at det gjennomføres 

regelmessige undersøkelser dersom det er fare for at tilstanden forverres. 

OBSTRUKTIVT SØVNAPNÉSYNDROM 

11.2.  I følgende nummere betyr moderat obstruktivt søvnapnésyndrom et antall apneer eller hypopneer per time (apné-

hypopné-indeks) på mellom 15 og 29, og alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom en apné-hypopné-indeks på 30 eller 

høyere. Begge er forbundet med svært høy tretthet på dagtid. 

11.3.  Ved mistanke om at en søker eller fører lider av moderat eller alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom, skal 

vedkommende henvises til videre medisinsk rådgivning før et førerkort utstedes eller fornyes. Vedkommende kan 

rådes til ikke å kjøre før diagnosen er blitt bekreftet.  
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11.4.  Det kan utstedes førerkort til søkere eller førere med moderat eller alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom dersom de, 

gjennom en uttalelse fra medisinsk sakkyndig, kan dokumentere at de har tilstrekkelig kontroll over lidelsen, følger 

egnet behandling og at et eventuelt tretthetsproblem er blitt redusert. 

11.5.  Søkere eller førere med moderat eller alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom som er i behandling, skal gjennomgå 

legeundersøkelser med jevne mellomrom, det vil si minst hvert tredje år for førere i gruppe 1 og hvert år for førere i 

gruppe 2, for å fastslå om de følger behandlingen og om det er behov for fortsatt behandling og årvåkenhet.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU)  

nr. 869/2014 

av 11. august 2014 

om nye ruter for persontransport med jernbane(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk 

jernbaneområde(1), særlig artikkel 10 nr. 4 og 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 10 i direktiv 2012/34/EU har medlemsstatene åpnet markedet for internasjonal persontransport 

med jernbane som ytes av jernbaneforetak med lisens i henhold til nevnte direktiv. Ved internasjonal persontransport 

med jernbane har jernbaneforetakene rett til å ta med passasjerer fra enhver stasjon langs den internasjonale ruten og til 

å sette dem av ved en annen stasjon, herunder stasjoner som ligger i samme medlemsstat. 

2) Innføringen av nye internasjonale ruter for persontransport med jernbane med fri adgang og med stopp underveis bør 

imidlertid ikke medføre at markedet åpnes for innenlands persontransport, men bør utelukkende gjelde stopp på den 

internasjonale ruten. Hovedformålet med de nye rutene bør være internasjonal persontransport. På anmodning fra 

vedkommende myndigheter eller berørte jernbaneforetak bør reguleringsorganet nevnt i avsnitt 4 i kapittel IV i direktiv 

2012/34/EU fastslå hovedformålet med en foreslått ny rute. 

3) Åpningen av internasjonal persontransport med jernbane for konkurranse kan få konsekvenser for organiseringen og 

finansieringen av persontransport med jernbane som omfattes av en kontrakt om offentlig tjenesteyting i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007(2). I samsvar med artikkel 11 i direktiv 2012/34/EU kan 

medlemsstatene begrense retten til markedsadgang dersom denne retten vil kunne skade den økonomiske likevekten i 

disse kontraktene om offentlig tjenesteyting. På anmodning fra vedkommende myndigheter, infrastrukturforvaltningen 

eller jernbaneforetaket bør reguleringsorganet fastslå om en foreslått ny internasjonal rute for persontransport med 

jernbane vil kunne skade den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting. 

4) For å unngå avbrudd på en ny rute for persontransport med jernbane som allerede er åpnet, og for å gi denne nye ruten 

rettssikkerhet for driften bør tidsrommet der det kan anmodes om prøving av hovedformål eller økonomisk likevekt, 

begrenses og knyttes til det tidspunktet søkeren melder sin interesse for å drive en ny internasjonal rute for 

persontransport med jernbane. Av samme grunn bør reguleringsorganets framgangsmåter for slike prøvinger også være 

tidsbegrenset.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 12.8.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 285/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 37. 

(1) EUT L 343 av 14.12.2012, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 
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5) En anmodning om prøving av hovedformålet bør inneholde alle relevante opplysninger som underbygger at den 

foreslåtte nye ruten har et annet hovedformål enn persontransport mellom stasjoner i forskjellige medlemsstater. For å 

oppfylle dette kravet bør enheter som anmoder om slik prøving, kunne benytte standardskjemaer som offentliggjøres av 

reguleringsorganene. 

6) Reguleringsorganet bør utføre både en kvalitativ og kvantitativ analyse for å klarlegge formålet med den foreslåtte nye 

ruten på mellomlang sikt, snarere enn dens egenskaper på et gitt tidspunkt. Det bør fastsettes vurderingskriterier i den 

metoden for prøving av hovedformål som vedtas av reguleringsorganet på grunnlag av de særlige forholdene for 

jernbanetransport i den berørte medlemsstaten. Ingen kvantifisert terskelverdi bør anvendes strengt eller isolert. 

7) En anmodning om prøving av økonomisk likevekt bør inneholde alle relevante opplysninger som underbygger at den 

økonomiske likevekten i kontrakten om offentlig tjenesteyting vil bli skadet av den foreslåtte nye ruten. Den 

økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting bør anses som skadet av den foreslåtte nye ruten dersom 

det skjer en vesentlig endring av verdien av kontrakten som innebærer at ruter som drives i henhold til kontrakten, ikke 

lenger vil være bærekraftige og ikke lenger vil kunne drives med et rimelig overskudd i et konkurranseutsatt marked. 

8) Vurderingen av den foreslåtte nye rutens virkning på den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting 

bør være basert på en objektiv metode og på vurderingskriterier som skal fastsettes i den metoden for prøving av 

økonomisk likevekt som vedtas av reguleringsorganet på grunnlag av de særlige forholdene for jernbanetransport i den 

berørte medlemsstaten. Den økonomiske analysen bør fokusere på den økonomiske virkningen av den foreslåtte nye 

ruten på kontrakten om offentlig tjenesteyting i sin helhet, herunder de rutene som særlig berøres, i hele dens varighet. 

Ingen forhåndsfastsatt kvantifisert terskelverdi bør anvendes strengt eller isolert. Utover den økonomiske analysen av 

den foreslåtte nye rutens virkning på kontrakten om offentlig tjenesteyting bør reguleringsorganet også ta hensyn til 

fordelene for kundene på kort og mellomlang sikt. 

9) Muligheten for en ny vurdering av en beslutning som reguleringsorganet har truffet på grunnlag av en prøving av 

økonomisk likevekt, bør begrenses til tilfeller der den nye ruten er endret vesentlig i forhold til de opplysningene som 

reguleringsorganet har analysert, eller der det er en betydelig forskjell mellom den faktiske og den anslåtte virkningen 

på de rutene som omfattes av kontrakten om offentlig tjenesteyting. For å garantere et minstemål av rettslig stabilitet for 

operatøren av den nye ruten bør det være en viss periode der det ikke kan anmodes om en ny vurdering. 

10) Uten at det berører prinsippet om reguleringsorganenes uavhengighet i beslutningstaking nevnt i artikkel 55 nr. 1 i 

direktiv 2012/34/EU, bør reguleringsorganene utveksle opplysninger og, der det er relevant i enkelttilfeller, samordne 

sine prinsipper og tiltak vedrørende prøving av hovedformål og økonomisk likevekt for å unngå store forskjeller i sin 

praksis som vil skape usikkerhet i markedet for internasjonal persontransport med jernbane. 

11) I all sin virksomhet i forbindelse med prøving av hovedformål eller økonomisk likevekt bør reguleringsorganene 

respektere fortroligheten av forretningsmessig følsomme opplysninger som de mottar fra partene som er involvert i 

prøvingen. 

12) Reguleringsorganer plikter ikke å kreve gebyr for en prøving av hovedformål, en prøving av økonomisk likevekt eller en 

ny vurdering av en prøving av økonomisk likevekt. Medlemsstatene kan imidlertid beslutte å pålegge enheter som 

framsetter slike anmodninger, et slikt gebyr for det arbeidet reguleringsorganene utfører, slik at nettokostnaden for disse 

vurderingene dekkes. I slike tilfeller bør gebyret være ikke-diskriminerende og rimelig og pålegges alle anmodende 

enheter på en åpen måte. 

13) På bakgrunn av resultatene av et samråd med berørte parter og utveksling av opplysninger med andre reguleringsorganer 

bør reguleringsorganene utarbeide en konsekvent metode for prøving av hovedformål og, dersom det er relevant, for 

prøving av økonomisk likevekt. Dette ansvaret bør ikke begrenses av andre enheter. Prøvingene bør bygge på en analyse 

av hvert enkelt tilfelle og ikke på enkel anvendelse av forhåndsfastsatte terskelverdier. Det bør ikke fastsettes noen 

terskelverdier i nasjonale lovbestemmelser. Vurderingsmetoden bør utarbeides på en måte som er i tråd med markedsut-

viklingen, og slik at den kan utvikles over tid, særlig i lys av reguleringsorganenes erfaring. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 62 nr. 1 i direktiv 

2012/34/EU.  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter nærmere regler for den framgangsmåten og de kriteriene som skal følges når det fastslås 

a) om hovedformålet med en jernbanerute er persontransport mellom stasjoner i forskjellige medlemsstater, 

b) om den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting for jernbanetransport skades av en internasjonal rute 

for persontransport med jernbane. 

Artikkel 1a 

Unntak fra virkeområdet 

Denne forordning får ikke anvendelse på ruter som et foretak organiserer for å transportere sine egne arbeidstakere til og fra 

arbeid, og heller ikke på ruter der det ikke selges billetter til allmennheten. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «ny internasjonal persontransportrute» en internasjonal persontransportrute som foreslås innført på markedet eller 

innebærer en betydelig endring i form av økt avgangsfrekvens eller flere stopp på en eksisterende internasjonal person-

transportrute, 

2) «prøving av hovedformål» den vurderingen som et reguleringsorgan utfører på anmodning fra en enhet nevnt i artikkel 5, 

for å fastslå om hovedformålet med en foreslått ny jernbanerute er persontransport mellom stasjoner i forskjellige 

medlemsstater, eller persontransport mellom stasjoner i samme medlemsstat, 

3) «prøving av økonomisk likevekt» den vurderingen som et reguleringsorgan utfører på anmodning fra en enhet nevnt i 

artikkel 10, og som bare får anvendelse i medlemsstater som i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2012/34/EU har besluttet å 

begrense adgangsretten til jernbaneinfrastrukturen for internasjonal persontransport med jernbane mellom et avgangssted og 

et bestemmelsessted som omfattes av en eller flere kontrakter om offentlig tjenesteyting, for å fastslå om den økonomiske 

likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting vil bli skadet av en foreslått ny internasjonal rute for persontransport 

med jernbane, 

4) «kontrakt om offentlig tjenesteyting» en kontrakt om offentlig tjenesteyting som definert i artikkel 2 bokstav i) i forordning 

(EF) nr. 1370/2007, som gjelder jernbanetransport, 

5) «vedkommende myndighet» en vedkommende myndighet som definert i artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 1370/2007, 

6) «finansiell nettovirkning» virkningen av en kontrakt om offentlig tjenesteyting på de kostnader og inntekter som følger av 

oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, idet det tas hensyn til den inntekten som jernbaneforetaket som 

utfører kontrakten om offentlig tjenesteyting, har i denne forbindelse, samt en rimelig fortjeneste, beregnet i samsvar med 

nr. 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1370/2007. 

Artikkel 3 

Melding om en planlagt ny internasjonal rute for persontransport med jernbane 

1. Søkeren skal underrette de berørte reguleringsorganene om sin hensikt om å drive en ny internasjonal persontransportrute 

før infrastrukturforvaltningen anmodes om infrastrukturkapasitet.  
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2. Reguleringsorganene skal utarbeide og offentliggjøre på sitt nettsted et standard meldingsskjema som skal brukes av 

søkere og inneholde følgende opplysninger: 

a) Søkerens navn, adresse, rettssubjekt, registreringsnummer (dersom det er relevant). 

b) Kontaktopplysninger til den personen som har ansvar for å svare på spørsmål. 

c) Opplysninger om søkerens lisens og sikkerhetssertifikat eller en angivelse av hvilken fase søkeren er kommet til i prosessen 

for å få disse. 

d) Detaljerte opplysninger om ruten, med angivelse av avgangs- og bestemmelsesstasjon og samtlige stopp underveis, samt 

avstanden mellom dem. 

e) Planlagt startdato for drift av den foreslåtte nye internasjonale ruten for persontransport med jernbane. 

f) Rutetider, avgangsfrekvens og kapasitet for den foreslåtte nye ruten, herunder foreslåtte avgangstider, stopp underveis, 

ankomsttider og forbindelser, samt eventuelle avvik i avgangsfrekvens eller stoppmønster i forhold til standardruteplanen, i 

begge retninger. 

g) Underbygging av at hovedformålet med den foreslåtte ruten er persontransport mellom stasjoner i forskjellige medlems-

stater. 

3. Opplysningene om den planlagte driften av den foreslåtte nye internasjonale ruten for persontransport med jernbane skal 

minst omfatte de tre første driftsårene og skal så langt det er mulig omfatte de fem første driftsårene. 

4. Reguleringsorganet skal umiddelbart offentliggjøre søkerens melding på sitt nettsted, med unntak av forretningsmessig 

følsomme opplysninger, og underrette enhetene nevnt i artikkel 5 eller 10, alt etter hva som er relevant. 

5. Søkeren skal begrunne enhver anmodning om å unnta forretningsmessig følsomme opplysninger fra offentliggjøring. 

Dersom reguleringsorganet finner denne begrunnelsen akseptabel, skal det holde opplysningene fortrolige. I motsatt fall skal 

det melde sitt avslag til den søkeren som har anmodet om fortrolighet. Denne framgangsmåten berører ikke en eventuell adgang 

til å klage på denne beslutningen i samsvar med nasjonal lovgivning. 

6. Alle opplysninger som søkeren gir i standardskjemaet og eventuelle underlagsdokumenter, skal sendes til regulerings-

organet i elektronisk form. 

Artikkel 4 

Frist for anmodning om prøving av hovedformål eller prøving av økonomisk likevekt 

1. Anmodninger fra enhetene nevnt i artikkel 5 eller 10, alt etter hva som er relevant, om prøving av hovedformål eller 

prøving av økonomisk likevekt skal framsettes innen fire uker etter at søkerens melding er offentliggjort på reguleringsorganets 

nettsted. Enheter som har rett til å anmode om begge prøvinger, kan gjøre det samtidig. 

2. Dersom det anmodes om prøving av både hovedformål og økonomisk likevekt, kan prøvingene utføres samtidig. Dersom 

en prøving av hovedformål avdekker at den foreslåtte ruten har et annet hovedformål enn persontransport mellom stasjoner i 

forskjellige medlemsstater, og det treffes en negativ beslutning, skal prøvingen av økonomisk likevekt avsluttes med en 

beslutning som viser til denne negative beslutningen om den foreslåtte rutens hovedformål. 

Artikkel 5 

Enheter med rett til å anmode om prøving av hovedformål 

Følgende enheter kan anmode om prøving av hovedformål: 

a) Vedkommende myndigheter som har inngått kontrakter om offentlig tjenesteyting for jernbanetransport i et geografisk 

område som berøres av den foreslåtte nye ruten. 

b) Jernbaneforetak som driver internasjonal eller innenlands persontransport med jernbane på den eller de strekningene som 

den foreslåtte nye ruten skal betjene, enten på forretningsmessig grunnlag eller på grunnlag av en kontrakt om offentlig 

tjenesteyting.  



Nr. 49/504 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

Artikkel 6 

Opplysninger som skal gis i en anmodning om prøving av hovedformål 

1. Den anmodende enheten skal gi følgende opplysninger i anmodningen: 

a) Den anmodende enhetens navn, adresse, rettssubjekt, registreringsnummer (dersom det er relevant). 

b) Kontaktopplysninger til den personen som har ansvar for å svare på spørsmål. 

c) En forklaring på den anmodende enhetens interesse i en beslutning om hovedformålet med den foreslåtte nye ruten. 

d) En forklaring på hvorfor den anmodende enheten mener at den foreslåtte nye ruten har et annet hovedformål enn 

persontransport mellom stasjoner i forskjellige medlemsstater. 

e) Opplysninger og dokumentasjon som underbygger forklaringene i bokstav c) og d). 

2. Den anmodende enheten skal begrunne ethvert forslag om å unnta forretningsmessig følsomme opplysninger fra 

offentliggjøring. Dersom reguleringsorganet finner denne begrunnelsen akseptabel, skal det holde opplysningene fortrolige.  

I motsatt fall skal det melde sitt avslag til den parten som har anmodet om fortrolighet. Denne framgangsmåten berører ikke en 

eventuell adgang til å klage på denne beslutningen i samsvar med nasjonal lovgivning. 

3. Reguleringsorganene skal på sitt nettsted offentliggjøre et standardskjema for anmodning om prøving av hovedformål som 

skal brukes av de anmodende enhetene. 

4. Alle opplysninger som gis i standardskjemaet og eventuelle underlagsdokumenter, skal sendes til reguleringsorganet i 

elektronisk form. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for prøving av hovedformål 

1. Reguleringsorganet skal undersøke anmodningen som er inngitt av den anmodende enheten. 

2. Dersom reguleringsorganet finner at den anmodende enheten ikke har gitt fullstendige opplysninger i anmodningen, kan 

det be om ytterligere opplysninger innen tre uker etter at det mottar anmodningen. Dersom den anmodende enheten svarer på 

anmodningen om ytterligere opplysninger, og svaret fortsatt ikke er fullstendig, kan reguleringsorganet igjen be om ytterligere 

opplysninger innen tre uker etter at det mottar svaret på den første anmodningen om ytterligere opplysninger. Den anmodende 

enheten skal gi disse opplysningene som svar på anmodninger om ytterligere opplysninger innen en rimelig frist fastsatt av 

reguleringsorganet i samsvar med artikkel 56 nr. 8 i direktiv 2012/34/EU. Dersom den anmodende enheten ikke gir disse 

opplysningene innen fristen fastsatt av reguleringsorganet, skal anmodningen avslås. 

3. Reguleringsorganet kan be søkeren om å gi ytterligere opplysninger. Det kan fastsette ytterligere en frist for avklaring 

dersom de opplysningene som er gitt, er uklare. 

4. Dersom en anmodning ikke kan begrunnes i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav d), skal den avslås. 

5. Reguleringsorganet skal treffe en beslutning senest seks uker etter at det har mottatt alle relevante opplysninger. 

Artikkel 8 

Vurderingskriterier for prøving av hovedformål 

1. Reguleringsorganet skal etterprøve hovedformålet med en foreslått ny rute. Det skal foreta både en kvalitativ og en 

kvantitativ analyse der det tas hensyn til den forventede utviklingen av ruten samt forventede endringer i markedsforholdene i 

den perioden som omfattes av søkerens melding. 

2. Ved vurderingen skal reguleringsorganet i tillegg til opplysningene i meldingsskjemaet særlig ta hensyn til følgende 

kriterier: 

a) Den andelen av omsetningen og volumet som søkeren forventer vil komme fra internasjonal persontransport, sett i forhold 

til innenlands persontransport i den medlemsstaten der reguleringsorganet er etablert. 

b) Strekningen som omfattes av den foreslåtte nye ruten i de forskjellige medlemsstatene, og stoppestedenes beliggenhet.  
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c) Passasjerenes etterspørsel etter den nye ruten. 

d) Søkerens markedsføringsstrategi. 

e) Typen rullende materiell som skal brukes på den nye ruten. 

3. Reguleringsorganet kan fastsette og anvende terskelverdier uttrykt som en andel av omsetningen eller volumet fra den 

internasjonale persontransporten. For at ruten skal regnes som internasjonal, skal disse terskelverdiene ikke overstige 50 prosent 

av omsetningen eller volumet fra all persontransport, anslått for hele perioden som reguleringsorganets beslutning omfatter, og 

de skal ikke anvendes isolert. 

Artikkel 9 

Resultat av prøving av hovedformål 

1. Etter vurderingen av den foreslåtte nye ruten skal reguleringsorganet fastslå om hovedformålet med den foreslåtte nye 

ruten er 

a) persontransport mellom stasjoner som ligger i forskjellige medlemsstater, eller 

b) persontransport mellom stasjoner som ligger i den medlemsstaten der reguleringsorganet er etablert. 

2. Dersom reguleringsorganet treffer en beslutning som nevnt i nr. 1 bokstav a), skal den foreslåtte nye internasjonale 

persontransportruten gis adgang til jernbaneinfrastrukturen. 

3. Dersom reguleringsorganet treffer en beslutning som nevnt i nr. 1 bokstav b), skal reguleringsorganet omgjøre søknaden 

til en søknad om innenlands persontransport og underrette søkeren om dette. Søkeren skal deretter følge de relevante nasjonale 

reglene for å søke om adgang til jernbaneinfrastrukturen. 

4. Reguleringsorganet skal underrette søkeren om den beslutningen som er truffet. 

5. Reguleringsorganets beslutning skal være behørig begrunnet og umiddelbart offentliggjøres på reguleringsorganets 

nettsted, idet forretningsmessig følsomme opplysninger skal behandles fortrolig. 

Artikkel 10 

Enheter med rett til å anmode om prøving av økonomisk likevekt 

Dersom en medlemsstat som berøres av den foreslåtte nye internasjonale jernbaneruten, har besluttet å begrense adgangsretten 

til jernbaneinfrastrukturen for internasjonal persontransport med jernbane mellom et avgangssted og et bestemmelsessted som 

omfattes av en eller flere kontrakter om offentlig tjenesteyting, kan følgende enheter anmode om en prøving av økonomisk 

likevekt: 

a) En eller flere vedkommende myndigheter som har inngått en kontrakt om offentlig tjenesteyting som omfatter et avgangs-

sted og et bestemmelsessted på den foreslåtte nye ruten. 

b) Enhver annen berørt vedkommende myndighet med rett til å begrense adgangen i henhold til artikkel 11 i direktiv 

2012/34/EU. 

c) Infrastrukturforvaltningen i det geografiske området som omfattes av den foreslåtte nye internasjonale persontransportruten. 

d) Ethvert jernbaneforetak som utfører den kontrakten om offentlig tjenesteyting som er tildelt av myndigheten nevnt i 

bokstav a). 

Artikkel 11 

Opplysningskrav ved prøving av økonomisk likevekt 

1. Den anmodende enheten skal gi følgende opplysninger: 

a) Den anmodende enhetens navn, adresse, rettssubjekt, registreringsnummer (dersom det er relevant). 

b) Kontaktopplysninger til den personen som har ansvar for å svare på spørsmål. 

c) En forklaring på den anmodende enhetens interesse i en beslutning om prøving av økonomisk likevekt.  
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d) Dokumentasjon på at den økonomiske likevekten vil bli skadet av den nye ruten. 

e) Opplysninger og dokumentasjon som underbygger forklaringene i bokstav c) og d). 

2. Reguleringsorganet kan be om opplysninger fra enhetene som er involvert i prøvingen, herunder, men ikke begrenset til: 

a) fra vedkommende myndighet: 

i) En kopi av kontrakten om offentlig tjenesteyting. 

ii) Nasjonale regler for tildeling og endring av kontrakter om offentlig tjenesteyting. 

iii) Relevante reiser og inntektsprognoser, herunder prognosemetode. 

b) fra jernbaneforetaket som utfører kontrakten om offentlig tjenesteyting: 

i) En kopi av kontrakten om offentlig tjenesteyting. 

ii) Foretakets forretningsplan. 

iii) Opplysninger om foretakets inntekter. 

iv) Opplysninger om ruteplanen for rutene, herunder avgangstider, stopp underveis, ankomsttider og forbindelser. 

v) Rutenes anslåtte elastisitet (f.eks. priselastisitet, elastisitet med hensyn til rutens kvalitative egenskaper) og planer for 

konkurransemessige reaksjoner på den nye ruten, samt mulige kostnadsbesparelser som den nye ruten medfører. 

c) fra søkeren: 

i) Forretningsplan. 

ii) Prognoser for inntekter og reiser foretatt av innenlandske passasjerer, herunder prognosemetode. 

iii) Prisstrategier. 

iv) Billettordninger. 

v) Spesifikasjoner for rullende materiell (f.eks. lastfaktor, antall seter, vognkonfigurasjon). 

vi) Markedsføringsstrategi. 

vii) Rutenes anslåtte elastisitet (f.eks. priselastisitet, elastisitet med hensyn til rutens kvalitative egenskaper). 

d) fra infrastrukturforvaltningen: 

 Opplysninger om relevante linjer eller strekninger, for å sikre at den nye ruten for internasjonal persontransport kan drives 

på denne infrastrukturen. Infrastrukturforvaltningens opplysningsplikt i denne sammenheng berører ikke dens plikter i 

henhold til framgangsmåten for fordeling nevnt i kapittel IV avsnitt 3 i direktiv 2012/34/EU. 

3. Enhetene som er involvert i prøvingen av økonomisk likevekt, skal begrunne ethvert forslag om å unnta forretningsmessig 

følsomme opplysninger fra offentliggjøring. Dersom reguleringsorganet finner denne begrunnelsen akseptabel, skal det holde 

opplysningene fortrolige. I motsatt fall skal det melde sitt avslag til den parten som har anmodet om fortrolighet. Denne 

framgangsmåten berører ikke en eventuell adgang til å klage på denne beslutningen i samsvar med nasjonal lovgivning. 

Artikkel 12 

Framgangsmåte for prøving av økonomisk likevekt 

1. Reguleringsorganet skal undersøke anmodningen som er inngitt av den anmodende enheten. 

2. Dersom reguleringsorganet finner at den anmodende enheten ikke har gitt fullstendige opplysninger i anmodningen, kan 

det be om ytterligere opplysninger innen tre uker etter at det mottar anmodningen. Dersom den anmodende enheten svarer på 

anmodningen om ytterligere opplysninger, og svaret fortsatt ikke er fullstendig, kan reguleringsorganet igjen be om ytterligere 

opplysninger innen tre uker etter at det mottar svaret på den første anmodningen om ytterligere opplysninger. Den anmodende 

enheten skal gi disse opplysningene som svar på anmodninger om ytterligere opplysninger innen en rimelig frist fastsatt av 

reguleringsorganet i samsvar med artikkel 56 nr. 8 i direktiv 2012/34/EU. Dersom den anmodende enheten ikke gir disse 

opplysningene innen fristen fastsatt av reguleringsorganet, skal anmodningen avslås.  
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3. Innen en måned etter at det har mottatt anmodningen, skal reguleringsorganet anmode om opplysningene nevnt i artikkel 

11 fra andre relevante parter, særlig jernbaneforetaket som søker om adgang til jernbaneinfrastrukturen med sikte på å drive en 

ny internasjonal rute for persontransport med jernbane. Det kan fastsette ytterligere en frist for avklaring dersom de 

opplysningene som er gitt, er uklare. 

4. Dersom en anmodning ikke kan begrunnes tilstrekkelig i samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav d), skal den avslås. 

5. Dersom opplysningene fra den anmodende enheten berettiger prøving av økonomisk likevekt, og opplysningene fra 

søkeren som ber om adgang, ikke er tilstrekkelige til å ugyldiggjøre anmodningen om slik prøving, skal det ikke gis adgang. 

6. Reguleringsorganet skal fastsette en frist for vedtakelsen av sine beslutninger, som skal være høyst seks uker etter at det 

har mottatt alle relevante opplysninger. 

7. Alle opplysninger skal sendes til reguleringsorganet i elektronisk form. 

Artikkel 13 

Innholdet i en prøving av økonomisk likevekt 

1. Den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting skal anses som skadet når den foreslåtte nye ruten har 

en betydelig negativ virkning på 

i) lønnsomheten av ruter som drives i henhold til kontrakten om offentlig tjenesteyting, og/eller 

ii) nettokostnaden for vedkommende myndighet som tildeler kontrakten om offentlig tjenesteyting. 

2. Reguleringsorganet skal vurdere om den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting skades av den 

foreslåtte nye ruten. Analysen som reguleringsorganet utfører, skal fokusere på den økonomiske virkningen av den foreslåtte 

nye ruten på kontrakten om offentlig tjenesteyting som helhet, og ikke på enkeltruter som drives i henhold til kontrakten, i hele 

kontraktens varighet. Forhåndsfastsatte terskelverdier for særlige kriterier kan anvendes, men ikke isolert fra andre kriterier. 

3. Reguleringsorganet skal også ta hensyn til de fordelene kundene vil ha av den nye ruten på kort og mellomlang sikt. 

Artikkel 14 

Vurderingskriterier for prøving av økonomisk likevekt 

Ved vurderingen skal reguleringsorganet særlig ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Effekten på den finansielle nettovirkningen av ruter som omfattes av kontrakten om offentlig tjenesteyting, i hele 

kontraktens varighet. 

b) Eventuelle konkurransemessige reaksjoner fra jernbaneforetaket som utfører kontrakten om offentlig tjenesteyting. 

c) Mulige kostnadsbesparelser for jernbaneforetaket som utfører kontrakten om offentlig tjenesteyting (f.eks. at det ikke er 

nødvendig å erstatte rullende materiell som når slutten av sin levetid, eller personale hvis arbeidsavtaler utløper), samt 

mulige fordeler for jernbaneforetaket som følge av den foreslåtte nye ruten (f.eks. at det tilføres internasjonale passasjerer 

som kan være interessert i en forbindelse med en regional rute som omfattes av kontrakten om offentlig tjenesteyting). 

d) Muligheten for å begrense omfanget av kontrakten om offentlig tjenesteyting, særlig dersom den er nær ved å løpe ut på det 

tidspunktet vurderingen foretas. 

e) Virkningen på jernbanerutenes ytelse og kvalitet. 

f) Virkningen på planleggingen av rutetabeller for jernbanerutene. 

g) Virkningen på jernbaneforetakenes eller vedkommende myndigheters investering i rullende materiell, dersom det er 

relevant.  
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Artikkel 15 

Resultat av prøving av økonomisk likevekt 

1. Etter prøvingen av økonomisk likevekt skal reguleringsorganet treffe en beslutning i henhold til artikkel 11 nr. 1 i direktiv 

2012/34/EU som utgjør grunnlaget for om det skal gis adgangsrett til jernbaneinfrastrukturen, eller om slik rett skal endres, gis 

på særlige vilkår eller nektes. 

2. Før det treffes en beslutning som medfører at den foreslåtte nye internasjonale persontransportruten nektes adgang til 

jernbaneinfrastrukturen, skal reguleringsorganet gi søkeren mulighet til å justere planen, slik at den ikke vil skade den 

økonomiske likevekten i kontrakten om offentlig tjenesteyting. 

3. Reguleringsorganets beslutning skal offentliggjøres med begrunnelse på reguleringsorganets nettsted, idet forretningsmes-

sig følsomme opplysninger skal behandles fortrolig. 

Artikkel 16 

Ny vurdering av en beslutning truffet på grunnlag av prøving av økonomisk likevekt 

1. Enhetene oppført i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2012/34/EU kan be om en ny vurdering av en beslutning som er truffet på 

grunnlag av prøving av økonomisk likevekt, på de vilkårene som er fastsatt av reguleringsorganet. Slike vilkår kan bl.a. være at 

a) den nye ruten for internasjonal persontransport er endret vesentlig i forhold til de opplysningene som reguleringsorganet har 

analysert, eller 

b) det er en betydelig forskjell mellom den faktiske og den anslåtte virkningen på de rutene som omfattes av kontrakten om 

offentlig tjenesteyting, eller 

c) kontrakten om offentlig tjenesteyting har utløpt før opprinnelig fastsatt tid. 

2. Med mindre reguleringsorganet fastsetter annet i sin beslutning, kan det ikke anmodes om ny vurdering av en beslutning 

på tre år fra beslutningen offentliggjøres, unntatt i tilfellet beskrevet i nr. 1 bokstav a). 

Artikkel 17 

Samarbeid mellom reguleringsorganet og andre reguleringsorganer som er kompetente for den foreslåtte nye ruten 

1. Når reguleringsorganet mottar søkerens melding om at denne har til hensikt å etablere en ny internasjonal rute for 

passasjertransport, skal det underrette de andre reguleringsorganene som er kompetente for den foreslåtte nye ruten. Disse 

reguleringsorganene skal kontrollere om opplysningene i meldingsskjemaet som er offentliggjort på reguleringsorganets 

nettsted, stemmer overens med de opplysningene de har mottatt fra søkeren. De skal underrette reguleringsorganet om 

eventuelle uoverensstemmelser. 

2. Når reguleringsorganet mottar en anmodning om prøving av hovedformål eller prøving av økonomisk likevekt fra 

enhetene nevnt i artikkel 5 eller 10, skal det underrette de andre reguleringsorganene som er kompetente for deler av 

strekningen på den foreslåtte nye ruten. 

3. Reguleringsorganene skal underrette de andre reguleringsorganene som er kompetente for deler av strekningen på den 

foreslåtte nye ruten, om resultatene av prøvingene. De skal gi denne underretning i så god tid før den endelige vedtakelsen av 

deres beslutning at andre reguleringsorganer får mulighet til å uttale seg om resultatet av prøvingene. 

4. Ved all utveksling av opplysninger om prøvingene skal reguleringsorganene respektere fortroligheten av forretningsmes-

sig følsomme opplysninger som de mottar fra partene som er involvert i prøvingene. De kan bare bruke opplysningene i 

forbindelse med den aktuelle saken. 

Artikkel 18 

Gebyrer 

Medlemsstatene eller, dersom det er relevant, reguleringsorganene kan kreve et gebyr for en prøving av hovedformål, en 

prøving av økonomisk likevekt eller en ny vurdering av en prøving av økonomisk likevekt, fra den enheten som anmoder om 

prøving eller ny vurdering. I slike tilfeller skal gebyret være ikke-diskriminerende og rimelig og pålegges alle anmodende 

enheter på en åpen måte, og det skal ikke overstige kostnaden for det arbeidet personalet utfører, og utgiftene i forbindelse med 

søknaden. 
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Artikkel 19 

Metode 

1. Reguleringsorganene skal utarbeide en metode for prøving av hovedformål og, dersom det er relevant, for prøving av 

økonomisk likevekt, i samsvar med bestemmelsene i denne forordning. Metoden skal være klar, åpen og ikke-diskriminerende, 

og den skal offentliggjøres på reguleringsorganets nettsted. 

2. Metoden skal utarbeides på en måte som er i tråd med markedsutviklingen, og som gjør at den kan utvikles over tid, 

særlig i lys av reguleringsorganenes erfaring. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 16. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 11. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 546/2014 

av 15. mai 2014 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å 

fremme transport på innlands vannveier(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved rådsforordning (EF) nr. 718/1999(4) fastsettes en kapasitetspolitikk for EU-flåtene med hensyn til fartøyer som 

benyttes til godstransport på innlands vannveier i medlemsstatene. 

2)  Som ledd i en modernisering og omstrukturering av flåtene bør det, fortrinnsvis på et tidlig stadium, treffes sosiale tiltak 

for alle besetningsmedlemmer, herunder arbeidstakere og selvstendige skipsførere, som ønsker å forlate sektoren for fart 

på innlands vannveier eller vil omskoleres til en annen sektor, samt tiltak for å fremme opprettelsen av foretaksgrupper, 

bedre kvalifikasjonene innenfor fart på innlands vannveier og fremme fartøyers tilpasning til den tekniske utvikling, 

herunder for å gjøre dem mer miljøvennlige. Det reservefondet som er opprettet i hver medlemsstat som har innlands 

vannveier med forbindelse til en annen medlemsstats innlands vannveier og en flåte med en tonnasje på mer enn 

100 000 tonn, som fastsatt i forordning (EF) nr. 718/1999, bør benyttes til tiltak for selvstendige skipsførere. Andre 

øremerkede midler som allerede finnes på unionsplan, kan benyttes til å støtte tiltak som partene i arbeidslivet 

iverksetter i fellesskap. 

3)  Reservefondene vil kunne benyttes for dette formål dersom det enstemmig anmodes om det fra de organisasjonene som 

representerer sektoren for fart på innlands vannveier. 

4)  Reservefondene, som består utelukkende av finansielle bidrag fra sektoren, har hittil aldri vært benyttet. 

5)  De tiltak i forbindelse med moderniseringen av EU-flåtene som er nevnt i artikkel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999, 

gjelder bare sosiale spørsmål og et sikkert arbeidsmiljø. Det er ikke fastsatt andre typer støttetiltak for å skape forhold 

som er gunstige for nyskaping og for miljøet. 

6)  Tiltakene omhandlet i forordning (EF) nr. 718/1999 med hensyn til yrkesrettet opplæring eller omskolering er relevante 

for alle besetningsmedlemmer som forlater sektoren, herunder selvstendige skipsførere, og ikke bare for arbeidstakere. 

7)  Forordning (EF) nr. 718/1999 omhandler tiltak med sikte på å oppmuntre selvstendige skipsførere til å slutte seg til 

bransjeorganisasjoner, men ikke tiltak for å styrke de organisasjonene som representerer sektoren for fart på innlands 

vannveier på unionsplan, til tross for at sterkere organisasjoner på unionsplan kan bidra til å redusere fragmenteringen i 

sektoren. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 29.5.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 286/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 38. 

(1) Uttalelse av 21. januar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Uttalelse av 31. januar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 29. mars 1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands 

vannveier (EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1). 
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8)  Forordning (EF) nr. 718/1999 bør utfylles med tiltak med sikte på å etablere opplærings- eller omskoleringsordninger 

også for andre besetningsmedlemmer som forlater sektoren enn dem som har status som arbeidstakere, samt tiltak for å 

oppmuntre selvstendige skipsførere til å slutte seg til bransjeorganisasjoner, styrke yrkessammenslutningene og fremme 

innovasjon av fartøyer og deres tilpasning til den tekniske utvikling på miljøområdet. 

9)  Kommisjonen og medlemsstatene bør styrke forskning og utvikling i sektoren for fart på innlands vannveier og i 

havneinfrastruktur for ulike transportsystemer, ved hjelp av tilgjengelige finansieringsordninger, herunder eventuelt 

innenfor rammen av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon 2014-2020 («Horisont 2020»)(1) 

og Ordningen for et sammenkoplet Europa(2), for derved å sikre at denne sektoren integreres i transport med ulike 

transportsystemer. 

10)  Kommisjonen bør støtte tiltak for innovasjon og tilpasning av flåtene for frakt på innlands vannveier til den tekniske 

utvikling på miljøområdet, ved å fremme bruk av finansieringsordninger fra eksisterende EU-fond som Ordningen for et 

sammenkoplet Europa og Horisont 2020, og bør foreslå metoder for å styrke reservefondene ved hjelp av disse 

eksisterende fondene samt finansieringsordninger fra Den europeiske investeringsbank. 

11)  Ettersom reservefondene er opprettet ved hjelp av bidrag fra sektoren, bør disse kunne brukes til å tilpasse fartøyer til 

tekniske og miljømessige krav som fastsettes etter ikrafttredelsen av denne forordning, herunder tilpasning til 

utviklingen av europeiske standarder for utslipp fra motorer, og til å fremme drivstoffeffektivitet, bruk av alternative 

drivstoffer og alle andre tiltak med sikte på å bedre luftkvaliteten, samt til miljøvennlige fartøyer, herunder fartøyer 

tilpasset elvefart. 

12)  Forordning (EF) nr. 718/1999 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999/EF skal lyde: 

«Artikkel 8 

Med forbehold for artikkel 3 nr. 5 kan medlemsstatene treffe tiltak med sikte på blant annet 

— å gjøre det lettere for transportører på innlands vannveier som forlater yrket, å bli førtidspensjonert eller å omstille seg 

til annen økonomisk virksomhet, bl.a. ved å stille alle relevante opplysninger til rådighet, 

— å tilrettelegge tiltak for yrkesrettet opplæring eller omskolering for besetningsmedlemmer, herunder arbeidstakere og 

selvstendige skipsførere, som forlater yrket, og gi relevante opplysninger om disse tiltakene, 

— å bedre kvalifikasjonene innenfor fart på innlands vannveier og kunnskapene om logistikk for å sikre yrkets utvikling 

og framtid, 

— å oppmuntre selvstendige skipsførere til å slutte seg til bransjeorganisasjoner og styrke de organisasjonene som 

representerer sektoren for fart på innlands vannveier på unionsplan, 

— å oppmuntre til tilpasning av fartøyene til den tekniske utvikling for å bedre arbeidsvilkårene, herunder helsevernet, og 

fremme sikkerheten, 

— å oppmuntre til innovasjon med hensyn til fartøyer og deres tilpasning til den tekniske utvikling på miljøområdet, 

herunder miljøvennlige fartøyer, 

— å fremme metoder for å styrke bruken av reservefondene i tilknytning til tilgjengelige finansieringsordninger, herunder 

eventuelt innenfor rammen av Horisont 2020 og Ordningen for et sammenkoplet Europa, og til finansieringsordninger 

fra Den europeiske investeringsbank.» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon (2014-2020) og om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa 

og endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og EF nr. 67/2010 (EUT L 348 av 20.12.2013, 

s. 129). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet  For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 598/2014 

av 16. april 2014 

om regler og framgangsmåter for innføring av driftsbegrensninger knyttet til støy i 

lufthavner i Unionen innenfor rammen av en balansert metode, og om oppheving av  

direktiv 2002/30/EF(*) 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Et hovedmål for den felles transportpolitikk er bærekraftig utvikling. Dette krever en samordnet tilnærming som søker å 

sikre både velfungerende transportsystemer i Unionen og vern av miljøet. 

2)  Bærekraftig utvikling av lufttransport krever at det innføres tiltak som begrenser støyplagen fra luftfartøyer ved 

Unionens lufthavner. Tiltakene bør bedre støymiljøet rundt Unionens lufthavner for å opprettholde eller øke 

livskvaliteten til naboene og fremme forenlighet mellom luftfartsvirksomhet og boligområder, særlig med hensyn til 

nattflyging. 

3)  Ved resolusjon A33/7, som er vedtatt av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), innføres begrepet 

«balansert metode» for støyhåndtering (heretter kalt «balansert metode»), og det fastsettes en enhetlig metode for å 

håndtere støy fra luftfartøyer. Den balanserte metoden bør fortsatt danne grunnlaget for regulering av støy fra luftfarten 

som global industri. Den balanserte metoden tar hensyn til verdien av og foregriper ikke relevante juridiske forpliktelser, 

eksisterende avtaler, gjeldende lover og etablert politikk. Ved at den balanserte metodens internasjonale bestemmelser 

innarbeides i denne forordningen, bør risikoen for internasjonale tvister reduseres betydelig i tilfeller der tredjestaters 

luftfartsselskaper berøres av driftsbegrensninger knyttet til støy. 

4)  Etter at de mest støyende luftfartøyene ble tatt ut av drift i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/30/EF(4) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/93/EF(5), er det behov for å ajourføre hvordan tiltak for driftsbegrensninger 

kan brukes, slik at myndighetene får mulighet til å håndtere dagens mest støyende luftfartøyer og bedre støymiljøet 

rundt Unionens lufthavner innenfor rammen av den balanserte metoden.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 12.6.2014, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 287/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 39. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 173. 

(2) EUT C 277 av 13.9.2012, s. 110. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. desember 2012 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

24. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/30/EF av 26. mars 2002 om regler og framgangsmåter for innføring av driftsbegrensninger knyttet 

til støy i lufthavner i Fellesskapet (EFT L 85 av 28.3.2002, s. 40). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/93/EF av 12. desember 2006 om regulering av bruk av fly omfattet av del II kapittel 3 i bind 1 av 

vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2. utgave (1998) (EUT L 374 av 27.12.2006, s. 1). 
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5)  I Kommisjonens rapport av 15. februar 2008 med tittelen «Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner i EU» blir det 

påpekt at det er behov for at teksten i direktiv 2002/30/EF presiserer fordelingen av ansvarsområder og de berørte 

parters nøyaktige rettigheter og plikter i forbindelse med støyvurderingen for å sikre at det treffes kostnadseffektive 

tiltak for å nå målene om støyreduksjon i den enkelte lufthavn. 

6)  Medlemsstatenes innføring av driftsbegrensninger i Unionens lufthavner i hvert enkelt tilfelle kan bidra til å senke 

støynivået rundt lufthavner, selv om det begrenser kapasiteten. Det er likevel en risiko for at ineffektiv utnyttelse av 

eksisterende kapasitet kan føre til konkurransevridning eller nedsatt generell effektivitet i Unionens luftfartsnett. 

Ettersom det spesifikke målet for støyreduksjon i denne forordningen ikke i tilstrekkelig grad kan nås av 

medlemsstatene, men på grunn av harmoniserte regler for innføring av driftsbegrensninger innenfor rammen av reglene 

for støyhåndtering bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 

denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. En slik harmonisert metode pålegger ikke 

kvalitetsmål for støy, som fortsatt utledes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF(1), andre relevante EU-

regler eller lovgivning i de enkelte medlemsstater, og foregriper ikke det konkrete valget av tiltak. 

7)  Denne forordningen bør få anvendelse bare i medlemsstater der det finnes en lufthavn der trafikken overstiger  

50 000 bevegelser med sivile luftfartøyer per kalenderår, og når det overveies å innføre driftsbegrensninger knyttet til 

støy i en slik lufthavn. 

8)  Denne forordningen bør få anvendelse på luftfartøyer i sivil luftfart. Den bør ikke få anvendelse på luftfartøyer som 

militære luftfartøyer og luftfartøyer som brukes til toll-, politi- og brannslokkingsvirksomhet. Dessuten bør ulike former 

for ekstraordinær virksomhet, som flygninger i forbindelse med akutte humanitære behov, søk og redning i nøds-

situasjoner, medisinsk hjelp samt katastrofehjelp, unntas fra denne forordningen. 

9)  Støyvurderinger bør utføres med jevne mellomrom i samsvar med direktiv 2002/49/EF, men slike vurderinger bør føre 

til ytterligere støyreduserende tiltak bare dersom den aktuelle kombinasjonen av tiltak for bekjempelse av støy ikke når 

målene for støyreduksjon, idet det tas hensyn til forventet lufthavnutvikling. I lufthavner med et påvist støyproblem bør 

det fastsettes ytterligere støyreduserende tiltak i samsvar med den balanserte metoden. For å sikre bred anvendelse av 

den balanserte metoden i hele Unionen bør den alltid anvendes når den enkelte berørte medlemsstat anser at det er 

hensiktsmessig, selv utenfor denne forordningens virkeområde. Driftsbegrensninger knyttet til støy bør innføres bare i 

tilfeller der andre tiltak i den balanserte metoden ikke er nok til å nå de fastsatte målene for støyreduksjon. 

10)  En nytte- og kostnadsanalyse gir en indikasjon på den samlede virkningen på den økonomiske velferden ved å 

sammenligne alle kostnader med nytten, mens en vurdering av kostnadseffektivitet fokuserer på å nå et gitt mål mest 

mulig kostnadseffektivt, noe som innebærer en sammenligning bare av kostnadene. Denne forordningen bør ikke hindre 

medlemsstatene i å bruke nytte- og kostnadsanalyser når det er hensiktsmessig. 

11)  Betydningen av helseaspekter i forbindelse med støyproblemer må anerkjennes, og det er derfor viktig at disse 

forholdene blir hensyntatt på en ensartet måte i alle lufthavner når det skal tas beslutninger om mål for støyreduksjon, 

idet det tas hensyn til eksisterende EU-regler på dette området. Helseforholdene bør derfor vurderes i samsvar med 

unionsregelverk for vurdering av støyvirkninger. 

12)  Støyvurderinger bør baseres på objektive og målbare kriterier som er felles for alle medlemsstater, og bør bygge på 

eksisterende og tilgjengelige opplysninger, f.eks. opplysninger som følger av gjennomføringen av direktiv 2002/49/EF. 

Medlemsstatene bør sørge for at opplysningene er pålitelige, innhentes på en åpen måte og er tilgjengelige for 

vedkommende myndigheter og berørte parter. Vedkommende myndigheter bør besørge de nødvendige overvåkings-

verktøyene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF av 25. juni 2002 om vurdering og håndtering av ekstern støy (EFT L 189 av 18.7.2002, 

s. 12). 
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13)  Vedkommende myndighet som er ansvarlig for å vedta driftsbegrensninger knyttet til støy, bør være uavhengig av 

organisasjoner som er involvert i lufthavnens drift, i lufttransport eller yting av flysikringstjenester, eller som 

representerer disses interesser eller interessene til personer bosatt i nærheten av lufthavnen. Dette bør ikke forstås som et 

krav til medlemsstatene om å endre sine administrative strukturer eller framgangsmåter for beslutningstaking. 

14)  Det erkjennes at medlemsstater har truffet beslutninger om driftsbegrensninger knyttet til støy i samsvar med nasjonal 

lovgivning basert på nasjonalt anerkjente støymetoder som foreløpig kanskje ikke samsvarer helt med metoden 

beskrevet i den offisielle rapporten fra Den europeiske konferanse for sivil luftfart kalt «Standard Method of Computing 

Noise Contours around Civil Airports» (ECAC Doc 29), og som kanskje heller ikke bruker den internasjonalt anerkjente 

informasjon om luftfartøyers støynivå. Effektiviteten til og virkningen av driftsbegrensninger knyttet til støy bør 

imidlertid vurderes i samsvar med metodene beskrevet i ECAC Doc 29 og den balanserte metoden. Medlemsstatene bør 

derfor tilpasse sine vurderinger av driftsbegrensninger i nasjonal lovgivning slik at de fullstendig samsvarer med ECAC 

Doc 29. 

15)  Det bør innføres en ny og bredere definisjon av driftsbegrensninger sammenlignet med direktiv 2002/30/EF for å lette 

gjennomføringen av ny teknologi og nye driftsmuligheter i luftfartøyer og bakkeutstyr. Dens anvendelse bør ikke 

medføre forsinkelser i gjennomføringen av driftstiltak som umiddelbart kan dempe støyplagen uten i vesentlig grad å 

påvirke en lufthavns driftskapasitet. Slike tiltak bør derfor ikke anses som nye driftsbegrensninger. 

16)  Sentraliseringen av opplysninger om støy vil i høy grad kunne redusere den administrative byrden for både 

luftfartøyoperatører og lufthavnsoperatører. Disse opplysningene framskaffes og forvaltes for tiden av den enkelte 

lufthavn. Det er behov for å stille opplysningene til rådighet for luftfartøyoperatører og lufthavner til driftsformål. Det er 

viktig å bruke databasen om støynivåsertifisering til Det europeiske flysikkerhetsbyrå («byrået») som et 

valideringsverktøy sammen med data om individuelle flygninger fra Den europeiske organisasjon for flysikring 

(Eurocontrol). Det anmodes allerede systematisk om slike data med henblikk på sentral trafikkflytstyring, men de er for 

tiden ikke tilgjengelige for Kommisjonen eller byrået og må spesifiseres med henblikk på denne forordningen og for å 

regulere ytelsen til lufttrafikkstyringen. God tilgang til validerte modellberegningsdata, fastsatt i samsvar med 

internasjonalt anerkjente prosesser og beste praksis, bør forbedre kvaliteten på kartleggingen av støykonturene ved de 

enkelte lufthavner til støtte for politiske beslutninger. 

17)  For å unngå uønskede konsekvenser for luftfartssikkerhet, lufthavnkapasitet og konkurranse bør Kommisjonen 

underrette den relevante vedkommende myndigheten dersom den anser at framgangsmåten som blir fulgt i forbindelse 

med innføringen av driftsbegrensninger knyttet til støy, ikke oppfyller kravene i denne forordningen. Den relevante 

vedkommende myndigheten bør gjennomgå Kommisjonens underretning og bør underrette Kommisjonen om sine 

hensikter, før den innfører driftsbegrensningene. 

18)  For å ta hensyn til den balanserte metoden bør det i særlige tilfeller være mulig å gjøre unntak for operatører fra 

utviklingsland, som ellers ville bli pålagt utilbørlige byrder. Henvisningen til «utviklingsland» skal forstås i lys av denne 

særskilte luftfartssammenhengen og omfatter ikke alle de landene som i andre sammenhenger vil være omfattet av en 

slik benevnelse i det internasjonale samfunn. Det er særlig nødvendig å sikre at alle slike unntak er forenlige med 

prinsippet om likebehandling. 

19)  For å gjenspeile den kontinuerlige teknologiske utviklingen innenfor motor- og flyskrogteknologi og metodene for å 

kartlegge støykonturer bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte delegeres til Kommisjonen med hensyn til den regelmessige ajourføringen av støystandardene 

omhandlet i denne forordningen og henvisningen til tilknyttede sertifiseringsmetoder, idet det tas hensyn til endringer i 

relevante ICAO-dokumenter, når det er relevant, samt ajourføringen av henvisningen til metoden for beregning av 

støykonturer, idet det tas hensyn til endringer i relevante ICAO-dokumenter, når det er relevant. I tillegg bør det også i 

aktuelle tilfeller tas hensyn til endringer i ECAC Doc 29 med henblikk på tekniske ajourføringer gjennom delegerte 

rettsakter. Det er særlig viktig at Kommisjonen gjennomfører hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, 

herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør i forbindelse med det forberedende arbeidet med og utarbeidingen av 

delegerte rettsakter sørge for samtidig, rettidig og korrekt oversending av alle relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og til Rådet.  
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20)  Selv om denne forordningen krever regelmessig vurdering av støysituasjonen i lufthavner, innebærer en slik vurdering 

ikke nødvendigvis at det vedtas nye driftsbegrensninger knyttet til støy, eller at eksisterende begrensninger gjennomgås. 

Denne forordningen krever derfor ikke en gjennomgåelse av de driftsbegrensningene knyttet til støy som allerede er 

innført på datoen for dens ikrafttredelse, herunder dem som følger av rettsavgjørelser eller lokale meklingsprosesser. 

Mindre tekniske endringer av tiltak uten betydelige konsekvenser for kapasitet eller drift bør ikke anses som nye 

driftsbegrensninger knyttet til støy. 

21)  Dersom samrådsprosessen forut for vedtakelsen av en driftsbegrensning knyttet til støy ble innledet i henhold til direktiv 

2002/30/EF og fortsatt pågår på tidspunktet for ikrafttredelsen av denne forordningen, bør det tillates at den endelige 

beslutningen treffes i samsvar med direktiv 2002/30/EF for å bevare de framskrittene som allerede er oppnådd i 

prosessen. 

22)  Med hensyn til behovet for ensartet anvendelse av støyvurderingsmetoden innenfor Unionens luftfartsmarked fastsetter 

denne forordningen felles regler på området driftsbegrensninger knyttet til støy. 

23)  Direktiv 2002/30/EF bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål, mål og virkeområde 

1.  I tilfeller der det er påvist et støyproblem, fastsetter denne forordningen regler for framgangsmåten som skal følges når det 

på en ensartet måte skal innføres driftsbegrensninger knyttet til støy i hver enkelt lufthavn, for å bidra til å bedre støymiljøet og 

begrense eller minske antall personer som i betydelig grad påvirkes av de potensielt skadelige virkningene av støy fra 

luftfartøyer, i samsvar med den balanserte metoden. 

2.  Målene med denne forordningen er 

a)  å gjøre det lettere å nå særlige mål for støyreduksjon, herunder helsemessige, i de enkelte lufthavner, samtidig som 

relevante EU-regler, særlig de som er fastsatt i direktiv 2002/49/EF samt lovgivningen i hver enkelt medlemsstat, 

overholdes, 

b)  å gjøre det mulig å bruke driftsbegrensninger i samsvar med den balanserte metoden for å oppnå en bærekraftig utvikling av 

lufthavnen og av kapasiteten i nett for lufttrafikkstyring ut fra et «gate-to-gate»-perspektiv. 

3.  Denne forordningen får anvendelse på luftfartøyer i sivil luftfart. Den får ikke anvendelse på luftfartøyer som brukes til 

militær virksomhet, toll- eller politivirksomhet eller lignende. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «luftfartøy» et luftfartøy som har faste vinger og en største sertifiserte startmasse på 34 000 kg eller mer, eller som for den 

aktuelle luftfartøytypen er sertifisert for å være utstyrt med 19 passasjerseter eller mer, ikke medregnet seter som er 

forbeholdt besetningen, 

2) «lufthavn» en lufthavn der trafikken overstiger 50 000 bevegelser med sivile luftfartøyer per kalenderår (en bevegelse er en 

avgang eller landing), på grunnlag av gjennomsnittlig antall bevegelser de tre siste kalenderårene før støyvurderingen,  
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3) «balansert metode» den framgangsmåten som er utarbeidet av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart, og som på 

en ensartet måte tar hensyn til de tiltakene som er tilgjengelige, dvs. reduksjon av støy fra luftfartøyer ved kilden, tiltak for 

arealplanlegging og -forvaltning, driftsprosedyrer for støyreduksjon og driftsbegrensninger, med henblikk på å løse 

støyproblemet mest mulig kostnadseffektivt for hver enkelt lufthavn, 

4) «luftfartøy som oppfyller kravene med liten margin» et luftfartøy som er sertifisert i samsvar med grenseverdiene fastsatt i 

bind 1 del II kapittel 3 i vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, undertegnet 7. desember 1944 

(Chicago-konvensjonen) med en sammenlagt margin på mindre enn 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) i en 

overgangsperiode til og med 14. juni 2020, og med en sammenlagt margin på mindre enn 10 EPNdB etter utgangen av 

denne overgangsperioden, der den sammenlagte marginen, uttrykt i EPNdB, framkommer ved at de enkelte marginene (dvs. 

avviket mellom sertifisert støynivå og høyeste tillatte støynivå) legges sammen ved hvert av de tre referansepunktene for 

støymåling som fastsatt i bind 1 del II kapittel 3 i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen, 

5) «tiltak knyttet til støy» ethvert tiltak som påvirker støymiljøet rundt lufthavner, og som omfattes av prinsippene i den 

balanserte metoden, herunder andre tiltak uten driftstilknytning som kan påvirke antall personer som utsettes for støy fra 

luftfartøyer, 

6) «driftsbegrensning» ethvert tiltak knyttet til støy som begrenser eller reduserer en lufthavns driftskapasitet, herunder 

driftsbegrensninger med henblikk på å ta ut av drift luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin i bestemte 

lufthavner, samt delvise driftsbegrensninger, som for eksempel gjelder på bestemte tidspunkter i løpet av dagen eller bare 

for visse rullebaner i lufthavnen. 

Artikkel 3 

Vedkommende myndigheter 

1.  En medlemsstat der det ligger en lufthavn som omhandlet i artikkel 2 nr. 2, skal utpeke én eller flere vedkommende 

myndigheter med ansvar for framgangsmåten som skal følges når det vedtas driftsbegrensninger. 

2.  Vedkommende myndigheter skal være uavhengige av alle organisasjoner som kan påvirkes av tiltak knyttet til støy. 

Uavhengigheten kan oppnås gjennom atskillelse av funksjoner. 

3.  Medlemsstatene skal i rimelig tid underrette Kommisjonen om navn og adresse til de utpekte vedkommende 

myndighetene omhandlet i nr. 1. Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 4 

Klageadgang 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det gis rett til å klage på driftsbegrensninger som fastsettes i henhold til denne forordningen, 

overfor en annen klageinstans enn myndigheten som vedtok den aktuelle begrensningen, i samsvar med nasjonal lovgivning og 

nasjonale framgangsmåter. 

2.  Medlemsstaten der en lufthavn omhandlet i artikkel 2 nr. 2 befinner seg, skal i rimelig tid underrette Kommisjonen om 

navn og adresse til den utpekte klageinstansen omhandlet i nr. 1 eller, eventuelt, om de ordningene som skal sikre at det utpekes 

en klageinstans. 

Artikkel 5 

Alminnelige regler for håndtering av støy fra luftfartøyer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at støysituasjonen i hver enkelt lufthavn omhandlet i artikkel 2 nr. 2 vurderes i samsvar med 

direktiv 2002/49/EF.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at den balanserte metoden innføres med hensyn til håndtering av støy fra luftfartøyer i 

lufthavner der det er påvist et støyproblem. For dette formålet skal de sikre 

a)  at det fastsettes et mål for støyreduksjon for lufthavnen, idet det, dersom det er relevant, tas hensyn til artikkel 8 i og 

vedlegg V til direktiv 2002/49/EF, 

b)  at det identifiseres mulige tiltak for å redusere støyplagen, 

c)  at det foretas en grundig evaluering av de støybekjempende tiltakenes kostnadseffektivitet, 

d)  at det velges tiltak som tar hensyn til offentlighetens interesse på lufttransportområdet når det gjelder lufthavnenes 

utviklingsmuligheter og uten at det påvirker sikkerheten negativt, 

e)  at det på en åpen måte holdes samråd med de berørte parter om de planlagte tiltakene, 

f)  at tiltakene vedtas, og at det gis tilstrekkelig underretning, 

g)  at tiltakene gjennomføres, og 

h)  at det finnes mulighet for tvisteløsning. 

3.  Medlemsstatene skal, når de treffer tiltak knyttet til støy, sikre at følgende kombinasjon av tilgjengelige tiltak blir tatt i 

betraktning med henblikk på å fastsette hvilket tiltak eller hvilken kombinasjon av tiltak som er mest kostnadseffektiv(t): 

a)  Forventede virkninger av en reduksjon av støy fra luftfartøyer ved kilden. 

b)  Arealplanlegging og -forvaltning. 

c)  Driftsprosedyrer for støyreduksjon. 

d)  At driftsbegrensninger ikke benyttes i første instans, men bare etter at de andre tiltakene i den balanserte metoden er blitt 

tatt i betraktning. 

De mulige tiltakene kan om nødvendig omfatte å ta ut av drift luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin. 

Medlemsstatene, eller i gitte tilfeller lufthavnadministrasjoner, kan tilby økonomiske stimuleringstiltak for å oppmuntre 

luftfartøyoperatører til å bruke mindre støyende luftfartøyer i overgangsperioden omhandlet i artikkel 2 nr. 4.  De økonomiske 

stimuleringstiltakene skal overholde gjeldende regler for statsstøtte. 

4.  Tiltakene kan innenfor den balanserte metoden differensieres etter luftfartøyets type, luftfartøyets støynivå, bruk av 

lufthavn- og flysikringsanlegg, flygevei og/eller tidsramme. 

5.  Uten at det berører nr. 4, skal driftsbegrensninger som innebærer at luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin, 

tas ut av drift i en lufthavn, ikke berøre sivile subsoniske luftfartøyer som enten i kraft av sin opprinnelige sertifisering eller 

omsertifisering overholder støystandarden fastsatt i bind 1 del II kapittel 4 i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen.  
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6.  Tiltak eller en kombinasjon av tiltak som treffes i samsvar med denne forordningen for en bestemt lufthavn, skal ikke 

være mer begrensende enn det som er nødvendig for å nå målene for reduksjon av miljøstøy som er fastsatt for nevnte lufthavn. 

Driftsbegrensninger skal ikke innebære forskjellsbehandling, særlig med hensyn til nasjonalitet eller identitet, og skal ikke være 

vilkårlige. 

Artikkel 6 

Regler for støyvurdering 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at støysituasjonen i lufthavner som de har ansvar for, vurderes regelmessig i 

samsvar med direktiv 2002/49/EF og gjeldende lovgivning i den enkelte medlemsstat. Vedkommende myndigheter kan anmode 

om støtte fra organet for ytelsesvurdering omhandlet i artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010(1). 

2.  Dersom vurderingen omhandlet i nr. 1 tyder på at det kan bli behov for nye driftsbegrensninger for å håndtere et 

støyproblem i en lufthavn, skal vedkommende myndigheter sikre at 

a)  metoden, indikatorene og opplysningene i vedlegg I anvendes på en slik måte at det tas behørig hensyn til bidraget fra hver 

type tiltak innenfor rammen av den balanserte metoden, før det innføres driftsbegrensninger, 

b)  det på et egnet nivå etableres teknisk samarbeid mellom lufthavnsoperatører, luftfartøyoperatører og ytere av 

flysikringstjenester for å undersøke tiltak for å bekjempe støy. Vedkommende myndigheter skal også sikre at det holdes 

samråd med lokale beboere eller deres representanter, og med relevante lokale myndigheter, og at tekniske opplysninger om 

tiltak for støybekjempelse gjøres tilgjengelig for dem, 

c)  kostnadseffektiviteten til eventuelle nye driftsbegrensninger vurderes i samsvar med vedlegg II. Mindre tekniske endringer 

av tiltak uten vesentlige konsekvenser for kapasitet eller drift skal ikke anses som nye driftsbegrensninger, 

d)  samrådsprosessen med berørte parter, som kan være en meklingsprosess, organiseres i rett tid og på en grundig måte som 

sikrer åpenhet og innsyn med hensyn til data og beregningsmetoder. Berørte parter skal ha minst tre måneder til å framsette 

merknader før det vedtas nye driftsbegrensninger. Berørte parter omfatter minst følgende: 

i) Lokale beboere i nærheten av lufthavnen som berøres av støy fra lufttrafikk, eller deres representanter, samt relevante 

lokale myndigheter. 

ii) Representanter for lokale virksomheter i nærheten av lufthavnen hvis aktiviteter påvirkes av lufttrafikk og lufthavnens 

drift. 

iii) Relevante lufthavnsoperatører. 

iv) Representanter for de luftfartøyoperatørene som kan bli påvirket av tiltak knyttet til støy. 

v) Relevante ytere av flysikringstjenester. 

vi) Nettverksforvalteren, som definert i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(2). 

vii) Dersom det er relevant, den utpekte tidslukekoordinatoren.  

  

(1) Kommisjonsforordning (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 (EUT L 201 av 3.8.2010, 

s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring (ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1). 
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3.  Vedkommende myndigheter skal følge opp og overvåke gjennomføringen av driftsbegrensningene og treffe tiltak når det 

er relevant. De skal sikre at lokale beboere i nærheten av lufthavnen og relevante lokale myndigheter lett, raskt og kostnadsfritt 

kan få tilgang til relevante opplysninger. 

4.  De relevante opplysningene kan omfatte 

a)  idet det tas hensyn til nasjonal lovgivning, opplysninger om påståtte overtredelser som følge av endringer i prosedyrer 

under flyging, med hensyn til deres virkninger og grunnene til at de ble foretatt, 

b)  de generelle kriteriene som anvendes ved fordeling og styring av lufttrafikken i hver enkelt lufthavn, i den grad disse 

kriteriene kan påvirke miljøet eller støynivået, og 

c)  eventuelle data innsamlet av støymålingssystemer. 

Artikkel 7 

Opplysninger om støynivå 

1.  Beslutninger om driftsbegrensninger knyttet til støy skal baseres på luftfartøyets støynivå som fastsatt ved 

framgangsmåten for sertifisering som er fulgt i samsvar med bind 1 i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen, sjette utgave fra 

mars 2011. 

2.  På anmodning fra Kommisjonen skal luftfartøyoperatører gi følgende opplysninger om støy for de luftfartøyene som de 

har i drift i Unionens lufthavner: 

a)  Luftfartøyets nasjonalitet og registreringsmerke. 

b)  Støydokumentasjonen for luftfartøyet som er i bruk, og tilhørende største tillatte startvekt. 

c)  Eventuelle endringer av luftfartøyet som påvirker støynivået og er angitt i støydokumentasjonen. 

3.  På anmodning fra byrået skal innehavere av et typesertifikat for luftfartøyer eller et typesertifikat utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(1), samt fysiske eller juridiske personer som driver et luftfartøy som det 

ikke er utstedt et typesertifikat for i henhold til nevnte forordning, gi opplysninger om luftfartøyets støy og støynivå med 

henblikk på støymodellering. Byrået skal angi hvilke data som kreves, samt når, i hvilken form og hvordan de skal stilles til 

rådighet. Byrået skal kontrollere de opplysningene det mottar om luftfartøyers støy og støynivå med henblikk på modellering, 

og skal gjøre dem tilgjengelig for andre parter med henblikk på støymodellering. 

4.  Dataene omhandlet i nr. 2 og 3 i denne artikkelen skal begrenses til det som er strengt nødvendig, og skal gjøres 

tilgjengelig kostnadsfritt, i elektronisk form og i angitt format, når det er relevant. 

5.  Byrået skal kontrollere data om luftfartøyers støy og støynivå med henblikk på modellering i forbindelse med oppgaver 

som det utfører i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT  

L 79 av 19.3.2008, s. 1). 
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6.  Data skal lagres i en sentral database og gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter, luftfartøyoperatører, ytere av 

flysikringstjenester og lufthavnsoperatører til driftsformål. 

Artikkel 8 

Regler for innføring av driftsbegrensninger 

1.  Før det innføres en driftsbegrensning, skal vedkommende myndigheter gi medlemsstatene, Kommisjonen og relevante 

berørte parter et varsel på seks måneder som utløper minst to måneder før fastsettelsen av parametrene for koordinering av 

tidsluker som definert i artikkel 2 bokstav m) i rådsforordning (EØF) nr. 95/93(1) for den berørte lufthavnen i den relevante 

ruteplanperioden. 

2.  Etter at vurderingen i samsvar med artikkel 6 er utført, skal underretningen om tiltaket ledsages av en skriftlig rapport i 

samsvar med kravene angitt i artikkel 5 der det redegjøres for grunnene til at det innføres en driftsbegrensning, lufthavnens 

fastsatte mål for støyreduksjon, tiltak som anses å kunne oppfylle målene, samt evaluering av den sannsynlige 

kostnadseffektiviteten til de ulike tiltakene, herunder tiltakenes virkninger over grensene, dersom det er relevant. 

3.  På anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ kan Kommisjonen, innen tre måneder etter at den mottar et varsel i 

samsvar med nr. 1, gjennomgå framgangsmåten for innføring av en driftsbegrensning. Dersom Kommisjonen anser at 

innføringen av en driftsbegrensning knyttet til støy ikke følger framgangsmåten fastsatt i denne forordningen, skal den 

underrette relevant vedkommende myndighet om dette. Relevante vedkommende myndighet skal gjennomgå Kommisjonens 

underretning og underrette Kommisjonen om sine hensikter før den innfører driftsbegrensningen. 

4.  Dersom driftsbegrensningen innebærer at luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin, tas ut av drift i en lufthavn, 

skal det ikke gis tillatelse til ytterligere tjenester som vil overstige antall bevegelser med luftfartøyer som oppfyller kravene med 

liten margin, i tilsvarende periode foregående år ved denne lufthavnen, i seks måneder etter varselet omhandlet i nr. 1. 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter treffer en beslutning om den årlige reduksjonsraten for antall 

bevegelser med luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin ved denne lufthavnen, idet det tas behørig hensyn til 

luftfartøyenes alder og sammensetningen av den samlede flåten. Uten at det berører artikkel 5 nr. 4, skal nevnte rate ikke 

overstige 25 % av antall bevegelser med luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin, for hver operatør som flyr til og 

fra denne lufthavnen. 

Artikkel 9 

Utviklingsland 

1.  For å unngå utilbørlige økonomiske byrder kan vedkommende myndigheter unnta luftfartøyer som oppfyller kravene med 

liten margin, og som er registrert i utviklingsland, fra driftsbegrensninger knyttet til støy, samtidig som prinsippet om 

likebehandling overholdes fullt ut, forutsatt at slike luftfartøyer 

a)  har en støysertifisering i henhold til standardene fastsatt i kapittel 3 bind 1 i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen, 

b)  har vært i drift i Unionen i den femårsperioden som går forut for ikrafttredelsen av denne forordningen, 

c)  har vært registrert i det aktuelle utviklingslandet i nevnte femårsperiode, og 

d)  fortsatt drives av en fysisk eller juridisk person som er etablert i det aktuelle landet. 

2.  Dersom en medlemsstat innvilger et unntak i henhold til nr. 1, skal den umiddelbart underrette de andre medlemsstatene 

og Kommisjonen om dette.  

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i Fellesskapet 

(EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1). 
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Artikkel 10 

Unntak for ekstraordinær luftfartøyvirksomhet 

Vedkommende myndigheter kan i hvert enkelt tilfelle, i lufthavner som de har ansvar for, tillate enkeltstående flygninger for 

luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin, og som ellers ikke vil kunne gjennomføres på grunnlag av denne 

forordningen. 

Unntak skal være begrenset til 

a)  flygninger som er så ekstraordinære at det ville være urimelig å nekte et midlertidig unntak, herunder flygninger for 

humanitære formål, eller 

b)  ikke-ervervsmessige flygninger med henblikk på endring, reparasjon eller vedlikehold. 

Artikkel 11 

Delegerte rettsakter 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 12 med hensyn til 

a)  tekniske ajourføringer av standardene for støysertifisering omhandlet i artikkel 5 nr. 5 og artikkel 9 nr. 1 bokstav a), og av 

framgangsmåten for sertifisering omhandlet i artikkel 7 nr. 1, 

b)  tekniske ajourføringer av metodene og indikatorene fastsatt i vedlegg I. 

Formålet med ajourføringene er å ta hensyn til endringer i relevante internasjonale regler, når dette er relevant. 

Artikkel 12 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges Kommisjonen på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene som er omhandlet i artikkel 11, i et tidsrom på fem år fra 

13. juni 2016. 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. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 11 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegeringen av myndighet som angis i beslutningen, opphører. Tilbakekallingen 

trer i kraft dagen etter den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som angis i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av 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 11 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer 

til å gjøre innsigelse. Fristen skal forlenges med to måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 
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Artikkel 13 

Opplysninger og revisjon 

Medlemsstatene skal på anmodning framlegge opplysninger om anvendelsen av denne forordningen for Kommisjonen. 

Innen 14. juni 2021 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 

forordningen. 

Rapporten skal om nødvendig ledsages av forslag til revisjon av denne forordningen. 

Artikkel 14 

Eksisterende driftsbegrensninger 

Driftsbegrensninger knyttet til støy som er blitt innført før 13. juni 2016, skal fortsette å være i kraft inntil vedkommende 

myndigheter beslutter å endre dem i samsvar med denne forordningen. 

Artikkel 15 

Oppheving 

Direktiv 2002/30/EF oppheves med virkning fra 13. juni 2016. 

Artikkel 16 

Overgangsbestemmelser 

Uten at det berører artikkel 15 i denne forordningen, kan driftsbegrensninger knyttet til støy som vedtas etter 13. juni 2016, 

vedtas i samsvar med direktiv 2002/30/EF dersom samrådsprosessen forut for vedtakelsen fortsatt pågikk ved dette tidspunktet, 

og forutsatt at begrensningene vedtas senest ett år etter nevnte dato. 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft 13. juni 2016. 

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

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

VURDERING AV STØYSITUASJONEN I EN LUFTHAVN 

Metoder: 

Vedkommende myndigheter skal sikre at det brukes støyvurderingsmetoder som er utviklet i samsvar med rapport nr. 29 fra 

Den europeiske konferanse for sivil luftfart kalt «Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», tredje 

utgave. 

Indikatorer: 

1.  Støyplager fra lufttrafikk skal beskrives minst med støyindikatorene Lden og Lnight, som er definert og beregnet i samsvar 

med vedlegg I til direktiv 2002/49/EF. 

2.  Det kan benyttes ytterligere støyindikatorer som har et objektivt grunnlag. 

Opplysninger om håndtering av støy: 

1.  Nåværende situasjon 

1.1.  En beskrivelse av lufthavnen, herunder opplysninger om størrelse, beliggenhet og omgivelser samt volum og 

sammensetning av lufttrafikken. 

1.2.  En beskrivelse av eventuelle miljømål som er fastsatt for lufthavnen i nasjonal sammenheng. Dette omfatter en 

beskrivelse av målene for støyreduksjon for lufthavnen. 

1.3.  Nærmere opplysninger om støykonturer for relevante tidligere år — herunder en vurdering av antall personer som 

påvirkes av støy fra luftfartøyer, utført i samsvar med vedlegg II til direktiv 2002/49/EF. 

1.4.  En beskrivelse av eksisterende og planlagte tiltak for å håndtere støy fra luftfartøyer som allerede er gjennomført 

innenfor rammen av den balanserte metoden, og deres virkning på og bidrag til støysituasjonen, med henvisning til 

følgende: 

1.4.1.  For reduksjon ved kilden: 

a)  Opplysninger om den nåværende flåten av luftfartøyer og eventuelle forventede teknologiske forbedringer. 

b)  Særlige planer for fornyelse av flåten. 

1.4.2.  For arealplanlegging og -forvaltning: 

a)  Eksisterende planleggingsvirkemidler, som helhetlig planlegging eller inndeling i støysoner. 

b)  Eksisterende tiltak for støyreduksjon, som byggeforskrifter, programmer for støyisolering eller tiltak for å redusere 

områder med følsom arealbruk. 

c)  Samrådsprosess med hensyn til tiltakene for arealbruk. 

d)  Overvåking av inngrep. 

1.4.3.  For driftstiltak for støyreduksjon, i den grad slike tiltak ikke begrenser en lufthavns kapasitet: 

a)  Bruk av rullebaner som er valgt ut fra støyhensyn. 

b)  Bruk av flygeveier som er valgt ut fra støyhensyn.  
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c)  Bruk av start- og innflygingsprosedyrer med henblikk på støyreduksjon. 

d)  Angivelse av i hvilken grad disse tiltakene reguleres av miljøindikatorer, som omhandlet i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 691/2010. 

1.4.4.  For driftsbegrensninger: 

a)  Bruk av overordnede begrensninger, som tak på antall bevegelser eller støykvoter. 

b)  Bruk av luftfartøyspesifikke begrensninger, som å ta luftfartøyer som oppfyller kravene med liten margin, ut av 

drift. 

c)  Bruk av delvise begrensninger, idet det skilles mellom dag- og nattiltak. 

1.4.5.  Eksisterende finansielle instrumenter, som støyrelaterte lufthavnavgifter. 

2.  Prognose uten nye tiltak 

2.1.  Beskrivelser av en eventuell utbygging av lufthavnen som allerede er godkjent og planlagt, f.eks. økt kapasitet, 

utvidelse av rullebaner og/eller terminaler, start- og innflygingsprognoser, beregnet framtidig sammensetning og økning 

av trafikken samt en detaljert undersøkelse av støyplagen for omkringliggende områder som følge av å bygge ut 

kapasitet, rullebaner og terminaler og endre flygeveier og start- og innflygingsruter. 

2.2.  Dersom lufthavnkapasiteten utvides, beskrives fordelene ved å gjøre den økte kapasiteten tilgjengelig innenfor 

luftfartsnettet og regionen generelt. 

2.3.  En beskrivelse av virkningen på det generelle støynivået dersom det ikke treffes ytterligere tiltak, og en beskrivelse av 

de tiltakene som allerede er planlagt for å minske støyplagen i samme tidsrom. 

2.4.  Prognoser for støykonturer — herunder en vurdering av antall personer som sannsynligvis vil bli påvirket av støy fra 

luftfartøyer — idet det skilles mellom eksisterende boligområder, nylig oppførte og planlagte boligområder samt 

planlagte framtidige boligområder som vedkommende myndigheter allerede har gitt tillatelse til. 

2.5.  Vurdering av konsekvensene og eventuelle kostnader ved ikke å treffe tiltak for å redusere virkningen av økt støy, 

dersom det forventes å inntreffe. 

3.  Vurdering av ytterligere tiltak 

3.1.  En oversikt over ytterligere mulige tiltak og en angivelse av de viktigste begrunnelsene for valget. Beskrivelse av 

tiltakene som er valgt for videre analyse og opplysninger om resultatet av analysen av kostnadseffektivitet, særlig 

kostnaden ved å iverksette tiltakene, antall personer som forventes å dra nytte av dem, og tidsrammen samt en 

klassifisering av den samlede virkningen av bestemte tiltak. 

3.2.  En oversikt over mulige virkninger for miljøet og konkurransen av de foreslåtte tiltakene for andre lufthavner, 

operatører og andre berørte parter. 

3.3.  Grunner til valg av foretrukket alternativ. 

3.4.  Et sammendrag uten tekniske opplysninger. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Vurdering av kostnadseffektiviteten til driftsbegrensninger knyttet til støy 

Kostnadseffektiviteten til planlagte driftsbegrensninger knyttet til støy skal vurderes idet det tas hensyn til følgende faktorer, i 

størst mulig grad i målbar form: 

1) Den forventede positive virkningen av de planlagte tiltakene, nå og i framtiden. 

2) Sikkerheten i forbindelse med luftfartsoperasjoner, herunder risikoer for tredjeparter. 

3) Lufthavnens kapasitet. 

4) Eventuelle virkninger på det europeiske luftfartsnettet. 

Vedkommende myndigheter kan i tillegg ta behørig hensyn til følgende faktorer: 

1) Helsen og sikkerheten til lokale beboere som bor i nærheten av lufthavnen. 

2) Miljømessig bærekraft, herunder innbyrdes sammenheng mellom støy og utslipp. 

3) Eventuelle direkte, indirekte eller katalytiske virkninger på sysselsettingen og økonomien. 

 __________  

Erklæring fra Kommisjonen om revisjonen av direktiv 2002/49/EF 

Kommisjonen drøfter for tiden vedlegg II til direktiv 2002/49/EF (metoder for beregning av støy) med medlemsstatene med 

sikte på et vedtak i løpet av de kommende måneder. 

Basert på det arbeidet som WHO for tiden utfører med hensyn til metodene for vurdering av støyplagenes virkninger på helsen, 

har Kommisjonen til hensikt å revidere vedlegg III til direktiv 2002/49/EF (vurdering av virkninger på helsen, dose-respons-

forhold). 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 687/2014 

av 20. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring, harmonisering og 

forenkling av tiltak for luftfartssikkerhet, likeverdighet av sikkerhetsstandarder og 

sikkerhetstiltak for frakt og post(*) 

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) Erfaringen fra gjennomføringen av kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010(2) har vist at det er behov for å endre 

gjennomføringsreglene for visse felles grunnleggende standarder. 

2) Visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet bør avklares, harmoniseres eller forenkles for å gi større juridisk klarhet, for å 

unngå ulike fortolkninger av lovgivningen og gi ytterligere sikkerhet for best mulig gjennomføring av de felles 

grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet. 

3) Endringene gjelder gjennomføringen av et begrenset antall tiltak i forbindelse med forbudte gjenstander, 

luftfartøysikkerhet, sikkerhetskontroll av frakt, post, forsyninger til flygingen og til lufthavnen og sikkerhetsutstyr. 

4) Kommisjonen bør i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(3), anerkjenne likeverdigheten av standarder 

for luftfartssikkerhet i tredjestater og andre stater og territorier som ikke omfattes av avdeling VI i TEUV, på det 

vilkåret at kriteriene fastsatt i nevnte forordning er oppfylt. 

5) Kommisjonen har kontrollert at lufthavner på Guernsey, Isle of Man og Jersey oppfyller kriteriene i del E i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 272/2009. 

6) Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 inneholder en liste over tredjestater og andre stater og territorier som ikke 

omfattes av avdeling VI i TEUV, som er anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de 

felles grunnleggende standardene fastsatt ved forordning (EF) nr. 272/2009. 

7) Ved både kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(4) og (EU) nr. 185/2010 fastsettes tilsvarende sikkerhetskrav til 

foretak innenfor forsyningskjeden for frakt og post. 

8) Sikkerhetskravene i programmet for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere innenfor luftfarts-

sikkerhet fastsatt i forordning (EU) nr. 185/2010, og i programmet for godkjente markedsdeltakere på tollområdet 

fastsatt i forordning (EØF) nr. 2454/93, bør samordnes ytterligere, for å muliggjøre gjensidig godkjenning og dermed 

gjøre det enklere for den berørte bransjen og offentlige myndigheter, samtidig som de nåværende sikkerhetsnivåene 

opprettholdes. 

9) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 288/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 40. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende 

standarder for luftfartssikkerhet (EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i sivil 

luftfart fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7). 

(4) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 om 

innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1). 

2022/EØS/49/53 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Nummer 5 bokstav o) i vedlegget får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Nummer 10 bokstav b) og nr. 11 bokstav b) i vedlegget får anvendelse fra 1. mars 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 1.0.5 skal lyde: 

«1.0.5.  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i en særskilt kommisjonsbeslutning omfatter andre 

stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, ikke 

omfattes av traktatens avdeling VI.» 

b)  Nr. 1.3.1.7 utgår. 

c)  Nytt nr. 1.6 skal lyde: 

«1.6.  FORBUDTE GJENSTANDER 

1.6.1.  Andre personer enn passasjerer skal ikke tillates å medbringe gjenstander oppført i tillegg 1-A inn i 

sikkerhetsbegrensede områder. 

1.6.2.  Et unntak fra nr. 1.6.1 kan innrømmes på det vilkår at personen har tillatelse til å medbringe forbudte 

gjenstander inn i sikkerhetsbegrensede områder for det formål å utføre arbeid som er absolutt nødvendig for 

driften av lufthavnanlegg eller luftfartøyer, eller for utførelsen av oppgaver under flygingen. 

1.6.3.  For å fastslå om en person har tillatelse til å medbringe én eller flere av gjenstandene oppført i tillegg 1-A,  

a)  skal personen ha en tillatelse til å medbringe den. Tillatelsen skal enten framgå av identitetskortet som gir 

adgang til sikkerhetsbegrensede områder eller av en særskilt skriftlig erklæring. Tillatelsen skal angi den 

gjenstanden eller de gjenstandene som kan medbringes, enten som en kategori eller som en særskilt 

gjenstand. Dersom tillatelsen er angitt på identitetskortet, skal den være gjenkjennelig bare for den som 

trenger denne informasjonen, eller 

b)  skal det være innført et system ved sikkerhetskontrollpunktene som angir hvilke personer som har tillatelse 

til å medbringe gjenstanden(e), enten som en kategori eller som en særskilt gjenstand. 

 Dette skal fastslås før personen får tillatelse til å medbringe den eller de berørte gjenstandene inn i 

sikkerhetsbegrensede områder eller om bord på et luftfartøy, eller når personen kontrolleres av personer som 

overvåker eller patruljerer i henhold til nr. 1.5.1 bokstav c). 

1.6.4.  Gjenstander oppført i tillegg 1-A kan oppbevares i sikkerhetsbegrensede områder, forutsatt at de oppbevares 

under sikre forhold. Gjenstander oppført i bokstav c), d) og e) i tillegg 4-C kan oppbevares i sikkerhetsbe-

grensede områder, forutsatt at de ikke er tilgjengelige for passasjerer.» 

d)  Nytt tillegg 1-A skal lyde: 

«TILLEGG 1-A 

ANDRE PERSONER ENN PASSASJERER 

LISTE OVER FORBUDTE GJENSTANDER 

a) skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler – innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, 

forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, herunder 

— alle typer skytevåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer, 

— lekepistoler, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med virkelige våpen, 

— deler til skytevåpen, unntatt kikkertsikter, 

— trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. luftpistoler og luftgeværer,  
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— signalpistoler og startpistoler, 

— buer, armbrøster og piler, 

— harpungeværer, 

— spretterter og slynger; 

b) bedøvende innretninger – innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, herunder 

— elektrosjokkvåpen, f.eks. elektrosjokkpistoler og elektrosjokkbatonger, 

— innretninger til bedøving og avliving av dyr, 

— bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray 

mot skadedyr, 

c) eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger – eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger som kan, 

eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder 

— ammunisjon, 

— fenghetter, 

— detonatorer og lunter, 

— kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger, 

— miner, granater og andre militære eksplosiver, 

— fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr, 

— røykbomber og røykpatroner, 

— dynamitt, krutt og plastiske eksplosiver, 

d)  alle andre gjenstander som kan kunne brukes til å forårsake alvorlige skader og som ikke vanligvis brukes i 

sikkerhetsbegrensede områder, f.eks. kampsportsutstyr, sverd, sabler osv.» 

2)  I kapittel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 3.0.6 skal lyde: 

«3.0.6.  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i en særskilt kommisjonsbeslutning omfatter andre 

stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, ikke 

omfattes av traktatens avdeling VI.» 

b)  Nr. 3.2.1.1 skal lyde: 

«3.2.1.1. Uansett hvor i en lufthavn et luftfartøy er parkert, skal luftfartøyets ytterdører beskyttes mot ulovlig adgang 

ved å 

a)  sikre at personer som ulovlig forsøker å få adgang, raskt anropes, 

b)  holde luftfartøyets ytterdører lukket. Når et luftfartøy befinner seg i en kritisk del, skal ytterdører som 

ikke er tilgjengelige for personer på bakken, anses som lukket dersom hjelpemidler for adgang er fjernet 

og plassert tilstrekkelig langt fra luftfartøyet til med rimelighet å hindre at personer får adgang, 

c)  bruke elektroniske systemer som umiddelbart påviser ulovlig adgang, eller 

d)  ha et elektronisk adgangssystem med identitetskort for lufthavnen ved alle dører som leder direkte til 

passasjerbroen, i tilknytning til en åpen luftfartøydør, som bare gir adgang for personer som har fått 

opplæring i samsvar med nr. 11.2.3.7. Disse personene skal sikre at ulovlig adgang når de bruker døren, 

forhindres.»  
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c)  Tillegg 3-B skal lyde: 

«TILLEGG 3-B 

SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS AVDELING VI, SOM ER ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

Med hensyn til luftfartøysikkerhet er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens avdeling VI, anerkjent for anvendelse av 

sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Færøyene, når det gjelder Vagar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Jersey 

Isle of Man 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger 

om at sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig 

innvirkning på den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger svarer til de felles grunnleggende standardene i 

Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har opplysninger om 

tiltak, herunder utjevningstiltak, som bekrefter at det er gjenopprettet likeverdige relevante sikkerhetsstandarder i 

tredjestaten eller en annen stat eller territorium.» 

3)  I kapittel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 4.0.5 skal lyde: 

«4.0.5.  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i en særskilt kommisjonsbeslutning omfatter andre 

stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, ikke 

omfattes av traktatens avdeling VI.» 

b)  Tillegg 4-B skal lyde: 

«TILLEGG 4-B 

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS AVDELING VI, SOM ER ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE 

Med hensyn til passasjerer og håndbagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til 

artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens avdeling VI, anerkjent for 

anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Færøyene, når det gjelder Vagar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey  
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Jersey 

Isle of Man 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger 

om at sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig 

innvirkning på den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger svarer til de felles grunnleggende standardene i 

Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har opplysninger om 

tiltak, herunder utjevningstiltak, som bekrefter at det er gjenopprettet likeverdige relevante sikkerhetsstandarder i 

tredjestaten eller en annen stat eller territorium.» 

4)  I kapittel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 5.0.5 skal lyde: 

«5.0.5.  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i en særskilt kommisjonsbeslutning omfatter andre 

stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, ikke 

omfattes av traktatens avdeling VI.» 

b)  Tillegg 5-A skal lyde: 

«TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS AVDELING VI, SOM ER ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE 

Med hensyn til innsjekket bagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens avdeling VI, anerkjent for anvendelse av 

sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Færøyene, når det gjelder Vagar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Jersey 

Isle of Man 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger 

om at sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig 

innvirkning på den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger svarer til de felles grunnleggende standardene i 

Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har opplysninger om 

tiltak, herunder utjevningstiltak, som bekrefter at det er gjenopprettet likeverdige relevante sikkerhetsstandarder i 

tredjestaten eller en annen stat eller territorium.» 

5)  I kapittel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 6.0.3 skal lyde: 

«6.0.3  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i en særskilt kommisjonsbeslutning omfatter andre 

stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, ikke 

omfattes av traktatens avdeling VI.»  
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b)  Nr. 6.3.1.2 bokstav b) skal lyde: 

«b)  Vedkommende myndighet eller en validerer av luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, skal 

undersøke sikkerhetsprogrammet og deretter foreta en kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om 

søkeren oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

 Unntatt kravene fastsatt i nr. 6.2 skal vedkommende tollmyndighets undersøkelse av søkerens anlegg i samsvar 

med artikkel 14n i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(*) anses som en kontroll på stedet, dersom den fant 

sted høyst tre år før den datoen søkeren søker om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. Søkeren 

skal gjøre AEO-sertifikatet og den relevante vurderingen som tollmyndigheten foretar, tilgjengelig for ytterligere 

kontroll. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforord-

ning (EØF) nr. 2913/92 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1).» 

c)  I nr. 6.3.1.4 skal nytt ledd lyde: 

 «Unntatt kravene fastsatt i nr. 6.2 skal vedkommende tollmyndighets undersøkelse av den sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandørens anlegg i samsvar med artikkel 14n i forordning (EØF) nr. 2454/93 anses som en kontroll på stedet.» 

d)  Nr. 6.3.1.5 skal lyde: 

«6.3.1.5. Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den sikkerhetsgodkjente fraktleverandø-

ren oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal den tilbakekalle 

dens status som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør for det eller de angitte anleggene. 

 Dersom foretaket ikke lenger innehar et AEO-sertifikat omhandlet i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i 

forordning (EØF) nr. 2454/93, eller dersom AEO-sertifikatet er midlertidig tilbakekalt på grunn av 

manglende samsvar med artikkel 14k i nevnte forordning, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmes-

sige tiltak for å forvisse seg om at den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 300/2008. 

 Foretaket skal underrette vedkommende myndighet om eventuelle endringer i forbindelse med foretakets 

AEO-sertifikat omhandlet artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EØF) nr. 2454/93. 

 Umiddelbart etter tilbakekalling og senest innen 24 timer skal vedkommende myndighet sikre at den 

tidligere fraktleverandørens endrede status angis i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

e)  Nytt nr. 6.3.1.8 skal lyde: 

«6.3.1.8. Vedkommende myndighet skal gi tollmyndigheten tilgang til alle opplysninger om en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandørs status som kan være relevant for det å inneha et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a 

nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EØF) nr. 2454/93. Dette skal omfatte opplysninger om nye 

godkjenninger av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører, tilbakekalling av statusen som sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør, nye valideringer og kontroller, verifiseringsplaner og resultater av disse vurderingene. 

 Senest innen 1. mars 2015 skal vedkommende myndigheter og nasjonale tollmyndigheter fastsette reglene 

for denne utvekslingen av opplysninger.» 

f)  Nr. 6.3.2.3 skal lyde: 

«6.3.2.3  Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal sikre at forsendelser som tidligere ikke er underkastet alle 

påkrevde sikkerhetskontroller, 

a)  gjennomsøkes i samsvar med nr. 6.2, eller 

b)  mottas for oppbevaring på den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens eneansvar uten at de kan 

identifiseres som last som skal transporteres på et luftfartøy før utvelgingen, og de utvelges selvstendig 

uten inngripen av avsenderen eller av andre personer eller foretak enn dem som er utpekt og har fått 

opplæring av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren for dette formål. 

Bokstav b) kan bare anvendes dersom avsenderen ikke kan forutse at forsendelsen skal transporteres med 

fly.»  



Nr. 49/534 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

g)  Nr. 6.3.2.6 bokstav e) skal lyde: 

«e)  grunnen til at sikkerhetsstatus ble utstedt, med angivelse av 

— «KC (known consignor)», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en kjent avsender, 

— «AC (account consignor)», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en registrert avsender, 

— «RA (regulated agent)», som betyr at forsendelsen er utvalgt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør,  

— hvilke gjennomsøkingsmetoder som er benyttet eller 

— begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking» 

h)  Nr. 6.4.1.2 skal lyde: 

«6.4.1.2. Hver medlemsstats vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart som 

fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, definere ansvarsområdene for gjennomføringen av 

følgende framgangsmåte for godkjenning av kjente avsendere: 

a)  Søkeren skal søke om godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten der søkerens 

anlegg ligger. 

 Søkeren skal få veiledningen for kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-B og sjekklisten for validering 

av kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-C. 

b)  Vedkommende myndighet eller en validerer av luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, skal 

foreta en kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om søkeren oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

 For å vurdere om søkeren oppfyller disse kravene, skal vedkommende myndighet eller validereren av 

luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, benytte den sjekklisten for validering av kjente 

avsendere som er angitt i tillegg 6-C. Denne sjekklisten omfatter en forpliktelseserklæring som skal 

undertegnes av søkerens lovlige stedfortreder eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten på 

anlegget. 

 Når sjekklisten for validering er utfylt, skal opplysningene i listen behandles som graderte opplysninger. 

 Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet eller av validereren av 

luftfartssikkerhet i EU og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet. 

c)  Vedkommende tollmyndighets undersøkelse av søkerens anlegg i samsvar med artikkel 14n i forordning 

(EØF) nr. 2454/93 skal anses som en kontroll på stedet dersom den fant sted høyst tre år før den datoen 

søkeren søker om godkjenning som kjent avsender. I disse tilfellene skal søkeren fylle ut de nødvendige 

opplysningene i del 1 av sjekklisten for validering av kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-C, og 

sende den til vedkommende myndighet sammen med en forpliktelseserklæring som skal undertegnes av 

søkerens lovlige stedfortreder eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten på anlegget. 

 Søkeren skal gjøre AEO-sertifikatet og den relevante vurderingen som tollmyndigheten foretar, 

tilgjengelig for ytterligere kontroll. 

 Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet eller av validereren av 

luftfartssikkerhet i EU og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet. 

d)  Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) 

og b) eller eventuelt a) og c), skal den sikre at de nødvendige opplysningene om avsenderen senest 

påfølgende virkedag registreres i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. Når disse 

opplysningene føres inn i databasen, skal vedkommende myndighet tildele hvert godkjent anlegg en 

entydig alfanumerisk identifikasjonskode i standardformatet.  
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 Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til 

bokstav a) og b) eller eventuelt a) og c), skal den umiddelbart underrette foretaket som søker om 

godkjenning som kjent avsender, om årsakene til dette. 

e)  En kjent avsender skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er registrert i Unionens 

database over sikkerhet i forsyningskjeden.» 

i)  I nr. 6.4.1.4 skal nytt ledd lyde: 

 «Vedkommende tollmyndighets undersøkelse av den kjente avsenderens anlegg i samsvar med artikkel 14n i forordning 

(EØF) nr. 2454/93 skal anses som en kontroll på stedet.» 

j)  Nr. 6.4.1.5 skal lyde: 

«6.4.1.5 Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den kjente avsenderen oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal den tilbakekalle dens status som kjent 

avsender for det eller de angitte anleggene. 

 Dersom foretaket ikke lenger innehar et AEO-sertifikat som omhandlet i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i 

forordning (EØF) nr. 2454/93, eller dersom AEO-sertifikatet er midlertidig tilbakekalt på grunn av manglende 

samsvar med artikkel 14k i nevnte forordning, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for 

å forvisse seg om at den kjente avsenderen oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008. 

 Foretaket skal underrette vedkommende myndighet om eventuelle endringer i forbindelse med foretakets 

AEO-sertifikat omhandlet artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EØF) nr. 2454/93. 

 Umiddelbart etter tilbakekalling og senest innen 24 timer skal vedkommende myndighet sikre at den tidligere 

kjente avsenderens endrede status angis i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden.» 

k)  Nytt nr. 6.4.1.7 skal lyde: 

«6.4.1.7 Vedkommende myndighet skal gi tollmyndigheten tilgang til alle opplysninger om en kjent avsenders status 

som kan være relevante for det å inneha et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i 

forordning (EØF) nr. 2454/93. Dette omfatter opplysninger om nye godkjenninger av kjente avsendere, 

tilbakekalling av statusen som kjent avsender, nye valideringer og kontroller, verifiseringsplaner og resultater 

av disse vurderingene. 

 Senest innen 1. mars 2015 skal vedkommende myndigheter og nasjonale tollmyndigheter fastsette reglene for 

denne utvekslingen av opplysninger.» 

l)  Nr. 6.6.1.1 bokstav c) skal lyde: 

«c)  transportørerklæringen angitt i tillegg 6-E skal være undertegnet av den transportøren som har inngått 

transportavtalen med den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den registrerte 

avsenderen, med mindre transportøren selv er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 

 Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente 

avsenderen eller den registrerte avsenderen som transporten utføres for. På anmodning skal en kopi av den 

undertegnede erklæringen også stilles til rådighet for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller det 

luftfartsselskapet som mottar forsendelsen, eller for vedkommende myndighet, eller så» 

m)  Nr. 6.8.2.3 skal lyde: 

«6.8.2.3  Vedkommende myndighet kan godkjenne et luftfartsselskap som ACC3 for et begrenset tidsrom som må 

avsluttes senest 30. juni 2016, dersom en validering av luftfartssikkerheten i EU ikke kan finne sted av 

objektive årsaker som ligger utenfor luftfartsselskapets ansvar. I de tilfeller en slik godkjenning gis for et 

tidsrom på mer enn seks måneder, skal vedkommende myndighet ha kontrollert at luftfartsselskapet 

anvender et internt sikkerhetskvalitetssikringsprogram som er likeverdig med valideringen av 

luftfartssikkerheten i EU.»  
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n)  Nr. 6.8.3.1 bokstav c) skal lyde: 

«c)  en registrert avsender, som er underlagt ansvaret til en ACC3 eller 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» 

o)  Nr. 6.8.3.2 skal lyde: 

«6.8.3.2 Frakt og post som transporteres til Unionen, skal gjennomsøkes ved bruk av et av tiltakene og en av 

metodene angitt i nr. 6.2.1 på en måte som i rimelig grad sikrer at de ikke inneholder forbudte gjenstander.» 

p)  Nr. 6.8.3.3 bokstav a) skal lyde: 

«a)  frakt og post for omlasting eller transitt har gjennomgått gjennomsøking i samsvar med nr. 6.8.3.2 eller 

sikkerhetskontroll av ACC3 selv eller av et foretak som er validert for luftfartssikkerhet i EU på opprinnelses-

stedet eller et annet sted i forsyningskjeden, og slike forsendelser har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende fra det tidspunkt slike sikkerhetskontroller ble gjennomført, og fram til lasting,» 

q)  I nr. 6.8.4.1 skal første punktum lyde: 

«6.8.4.1 For å bli sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU, 

skal foretak i tredjestater valideres i samsvar med et av de følgende to alternativene og registreres i databasen 

over de ACC3(-er) den leverer frakt eller post direkte til for transport til Unionen:» 

r)  Nye nr. 6.8.4.4–6.8.4.6 skal lyde: 

«6.8.4.4 Et foretak som leverer luftfrakt eller luftpost, og som har et nettverk av ulike anlegg i tredjestater, kan få én 

utpeking som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, som omfatter 

alle anleggene i nettverket, forutsatt at 

a)  den relevante luftfartssikkehetsvirksomheten i nettverket, herunder transporttjenester mellom anlegg, 

omfattes av et enkelt sikkerhetsprogram eller av standardiserte sikkerhetsprogrammer, 

b)  gjennomføringen av sikkerhetsprogram(mer) skal omfattes av et enkelt internt kvalitetssikringsprogram 

som tilsvarer valideringen av luftfartssikkerheten i EU, 

c)  før nettverket utpekes til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, 

skal følgende av foretakets anlegg underkastes en validering for luftfartssikkerhet i EU: 

i)  anlegg der frakt eller post leveres direkte til et ACC3, 

ii)  minst to eller 20 % av anleggene i nettverket, idet det høyeste velges, der frakt eller post 

videresendes til anlegg omhandlet i punkt i), og 

iii) alle anlegg i tredjestater oppført i tillegg 6-I i vedlegget til kommisjonsbeslutning K(2010) 774. 

 For at en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU skal kunne beholde 

utpekingen for alle anlegg i nettverket som ennå ikke er validert fram til senest 30. juni 2018, skal ytterligere 

minst to eller 20 %, idet det høyeste velges, av de anleggene der frakt eller post videresendes til anlegg 

omhandlet i bokstav c) i), hvert år fra utpekingsåret underkastes en validering for luftfartssikkerhet i EU 

fram til alle anlegg er validert. 

 En validerer av luftfartssikkerheten i EU skal utarbeide en plan over rekkefølgen av stedene som skal 

valideres hvert år, som velges ved bruk av stikkprøver. Planen skal utarbeides uavhengig av foretaket som 

driver nettverket, og kan ikke endres av dette foretaket. Planen skal utgjøre en integrert del av 

valideringsrapporten som ligger til grunn for at nettverket er utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra 

en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU. 

 Når et anlegg i nettverket er blitt underkastet en validering for luftfartssikkerhet i EU, skal anlegget anses 

som en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i samsvar med nr. 6.8.4.2 

bokstav a). 
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6.8.4.5 Dersom valideringen av luftfartssikkerhet i EU for et anlegg i nettverket nevnt i nr. 6.8.4.4 bokstav c) ii) 

viser at anlegget ikke oppfyller målene nevnt i sjekklisten i tillegg 6-C2, skal frakt og post fra dette anlegget 

gjennomsøkes ved et anlegg som er validert i samsvar med 6.8.4.2 bokstav a), inntil en validering av 

luftfartssikkerheten i EU bekrefter at målene i sjekklisten er oppfylt. 

6.8.4.6 Nr. 6.8.4.4–6.8.4.6 utløper 30. juni 2018.» 

6)  I tillegg 6-B gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende ledd tilføyes før avsnittet «Innledning»: 

 «Dersom du innehar et AEO-sertifikat nevnt i bokstav b) eller c) i artikkel 14a nr. 1) i forordning (EØF) nr. 2454/93 

(såkalte AEOF- og AEOS-sertifikater), og dersom anlegget du søker om status som kjent avsender for, høyst tre 

måneder før datoen for søknad om status som kjent avsender er underkastet en kontroll av tollmyndighetene med 

tilfredsstillende resultat, må du fylle ut del 1 om organisasjon og ansvar, som skal undertegnes av foretakets lovlige 

stedfortreder, samt forpliktelseserklæringen i sjekklisten for validering av kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-C.» 

b)  Avsnittet «Organisasjon og ansvarsforhold» skal lyde: 

 «Organisasjon og ansvarsforhold 

 Du må framlegge opplysninger om organisasjonennavn,mva-nummer eller registreringsnummer hos handelskammeret 

eller foretaksnummer, alt etter hva som er relevant, AEO-sertifikatnummeret og eventuelt datoen for tollmyndighetenes 

siste undersøkelse av anlegget), adressen til anlegget som skal valideres og organisasjonens hovedadresse (dersom den 

avviker fra adressen til anlegget som skal valideres). Dato for forrige valideringsbesøk og seneste entydige alfanu-

meriske identifikasjonskode (dersom det er relevant) kreves, samt opplysninger om virksomhetens art, anslått antall 

ansatte på anlegget, navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost og 

kontaktopplysninger.» 

7)  I tillegg 6-C skal del 1 lyde: 

«Del 1: Organisasjon og ansvarsforhold 

1.1 Valideringsdato(*) 

dd.mm.åååå  

1.2 Dato for forrige validering og entydig identifikasjon (UNI), dersom det er relevant 

dd.mm.åååå  

UNI  

1.3 Navn på organisasjon som skal valideres(*) 

Navn 

Mva-nummer / registreringsnummer hos handelskammeret / foretaksnummer (dersom det er relevant) 

1.4 Opplysninger om AEOF- eller AEOS-sertifikat, dersom det er relevant 

AEO-sertifikatnummer  

Dato for tollmyndighetenes siste 
undersøkelse av anlegget 

 

1.5 Adresse til anlegget som skal valideres(*) 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  
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By/poststed  

Postnummer  

Stat  

1.6 Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres, og forutsatt at den er i 
samme stat) 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

By/poststed  

Postnummer  

Stat  

1.7 Virksomheten(e)s art — typer frakt som behandles 

1.8 Er søkeren ansvarlig for 

a)  Produksjon 
b)  Emballering 
c)  Lagring 
d)  Utsendelse 
e)  Annet, angi nærmere 

 

1.9 Omtrentlig antall ansatte på 
anlegget 

 

1.10 Navn og stillingsbetegnelse til personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost(*) 

Navn  

Stillingsbetegnelse  

1.11 Telefonnummer 

Tlf.nr.  

1.12 E-postadresse(*) 

E-post»  

8)  I tillegg 6-E annet ledd skal sjuende strekpunkt lyde: 

«—  Transport vil ikke bli satt bort til tredjepart, med mindre tredjepart 

a)  har en transportavtale med den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den registrerte 

avsenderen som er ansvarlig for transporten [samme navn som over], 

b)  er godkjent eller sertifisert av vedkommende myndighet, eller 

c)  har en transportavtale med undertegnende transportør, der det kreves at tredjepart ikke setter bort mer til 

underleverandør og gjennomfører sikkerhetsprosedyren i denne erklæring. Transportøren som undertegner, 

beholder det fulle ansvaret for hele transporten på vegne av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente 

avsenderen eller den registrerte avsenderen, og»  
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9)  Tillegg 6-F skal lyde: 

«TILLEGG 6-F 

FRAKT OG POST 

6-Fi 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS AVDELING VI, SOM ER ANERKJENT FOR ANVENDELSE 

AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

6-Fii 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS AVDELING VI, DER DET IKKE KREVES GODKJENNING 

SOM ACC3, ER OPPFØRT I EN SÆRSKILT KOMMISJONSBESLUTNING. 

6-Fiii 

VALIDERINGSVIRKSOMHET I TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I 

TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS AVDELING VI, SOM ER 

ANERKJENT SOM LIKEVERDIG MED VALIDERINGEN AV LUFTFARTSSIKKERHETEN I EU.» 

10) I kapittel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 8.0.4 skal lyde: 

«8.0.4  Listen over forbudte gjenstander i forsyninger til flygingen er den samme som listen i tillegg 1-A. Forbudte 

gjenstander skal håndteres i samsvar med nr. 1.6.» 

b)  Fra 1. mars 2015 skal nr. 8.1.4 skal lyde: 

«8.1.4 Utpeking av kjente leverandører 

8.1.4.1  Ethvert foretak («leverandøren») som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 8.1.5 og leverer forsynin-

ger til flygingen, men ikke direkte til luftfartøyet, skal utpekes som kjent leverandør av det luftfartsselskapet 

eller det foretaket det leverer til («utpekende foretak»). Dette gjelder ikke sikkerhetsgodkjente leverandører. 

8.1.4.2  For å bli utpekt til kjent leverandør må leverandøren framlegge for det utpekende foretaket: 

a)  forpliktelseserklæringen for sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygingen som er angitt i 

tillegg 8-B. Denne erklæringen skal være undertegnet av leverandørens lovlige stedfortreder, og 

b)  sikkerhetsprogrammet som omfatter sikkerhetskontrollen som omhandlet i nr. 8.1.5. 

8.1.4.3 Alle kjente leverandører skal utpekes på grunnlag av en validering av 

a)  sikkerhetsprogrammets relevans og fullstendighet med hensyn til nr. 8.1.5, og 

b)  gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet uten mangler. 

 Dersom vedkommende myndighet eller det utpekende foretaket ikke lenger er overbevist om at den kjente 

leverandøren oppfyller kravene i nr. 8.1.5, skal det utpekende foretaket umiddelbart tilbakekalle leverandørens 

status som kjent leverandør. 

8.1.4.4 Vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale program for luftfartssikkerhet som nevnt i artikkel 10 i 

forordning (EF) nr. 300/2008 angi om valideringen av sikkerhetsprogrammet og gjennomføringen av det skal 

foretas av en nasjonal inspektør, en validerer av luftfartssikkerheten i EU eller av en person som opptrer på 

vegne av det utpekende foretaket som er utpekt og har fått opplæring for dette formål. 

 Valideringen skal registreres og, med mindre annet er angitt i denne rettsakten, foretas før utpeking, og skal 

deretter gjentas hvert annet år. 

 Dersom valideringen ikke gjøres på vegne av det utpekende foretaket, skal all dokumentasjon om valideringen 

stilles til rådighet for foretaket.  
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8.1.4.5 Valideringen av gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet som bekrefter at mangler ikke forekommer, skal 

bestå av enten 

a)  et besøk på stedet av leverandøren hvert annet år, eller 

b)  regelmessige kontroller etter mottak av forsyninger fra denne kjente leverandøren, fra og med 

utpekingen, herunder: 

— en verifisering av at personen som leverer forsyningene på vegne av den kjente leverandøren, har fått 

tilstrekkelig opplæring, 

— en verifisering av at forsyningene er tilstrekkelig sikret, 

— gjennomsøking av forsyningene på samme måte som med forsyninger som kommer fra en ukjent 

leverandør. 

 Disse kontrollene skal foretas på en uforutsigbar måte og finne sted minst hver tredje måned eller av 

20 % av den kjente leverandørens forsyninger til det utpekende foretaket. 

 Alternativ b) kan brukes bare dersom vedkommende myndighet i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil 

luftfart har fastsatt at valideringen skal foretas av en person som opptrer på vegne av det utpekende foretaket. 

8.1.4.6 De anvendte metodene og framgangsmåtene som skal følges i løpet av og etter utpeking, skal fastsettes i 

sikkerhetsprogrammet til det utpekende foretaket. 

8.1.4.7 Det utpekende foretaket skal oppbevare 

a)  en liste over alle kjente leverandører den har utpekt, med angivelse av utløpsdatoen for utpekingen, og 

b)  den undertegnede erklæringen, en kopi av sikkerhetsprogrammet og eventuelle rapporter om 

gjennomføringen for hver kjent leverandør, minst fram til seks måneder etter utpekingen er utløpt. 

 Disse dokumentene skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet med henblikk på 

samsvarskontroll.» 

11)  I kapittel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 9.0.4 skal lyde: 

«9.0.4  Listen over forbudte gjenstander i forsyninger til lufthavnen er den samme som listen i tillegg 1-A. Forbudte 

gjenstander skal håndteres i samsvar med nr. 1.6.» 

b)  Fra 1. mars 2015 skal nr. 9.1.3 skal lyde: 

«9.1.3 Utpeking av kjente leverandører 

9.1.3.1 Ethvert foretak («leverandøren») som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 9.1.4 og leverer 

forsyninger til lufthavnen, skal utpekes til kjent leverandør av lufthavnoperatøren. 

9.1.3.2 For å bli utpekt til kjent leverandør, må leverandøren framlegge for lufthavnoperatøren 

a)  forpliktelseserklæringen for sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til lufthavnen som er angitt i 

tillegg 9-A. Denne erklæringen skal være undertegnet av leverandørens lovlige stedfortreder, og 

b)  sikkerhetsprogrammet som omfatter sikkerhetskontrollen som omhandlet i nr. 9.1.4. 

9.1.3.3 Alle kjente leverandører skal utpekes på grunnlag av en validering av 

a)  sikkerhetsprogrammets relevans og fullstendighet med hensyn til nr. 9.1.4, og 

b)  gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet uten mangler. 

 Dersom vedkommende myndighet eller lufthavnoperatøren ikke lenger er overbevist om at den kjente 

leverandøren oppfyller kravene i nr. 9.1.4, skal lufthavnoperatøren umiddelbart tilbakekalle leverandørens 

status som kjent leverandør.  
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9.1.3.4 Vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale program for luftfartssikkerhet som nevnt i artikkel 10 i 

forordning (EF) nr. 300/2008, angi om valideringen av sikkerhetsprogrammet og gjennomføringen av det skal 

foretas av en nasjonal inspektør, en validerer av luftfartssikkerheten i EU eller av en person som opptrer på 

vegne av lufthavnoperatøren som er utpekt og har fått opplæring for dette formål. 

 Valideringen skal registreres og, med mindre annet er angitt i denne rettsakten, foretas før utpeking, og skal 

deretter gjentas hvert annet år. 

 Dersom valideringen ikke gjøres på vegne av lufthavnoperatøren, skal all dokumentasjon om valideringen 

stilles til rådighet for lufthavnoperatøren. 

9.1.3.5. Valideringen av gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet som bekrefter at mangler ikke forekommer, skal 

bestå av enten 

a)  et besøk på stedet av leverandøren hvert annet år, eller 

b)  regelmessige kontroller før adgang til det sikkerhetsbegrensede området der forsyninger leveres fra denne 

kjente leverandøren, fra og med utpekingen, herunder 

— en verifisering av at personen som leverer forsyningene på vegne av den kjente leverandøren, har fått 

tilstrekkelig opplæring, 

— en verifisering av at forsyningene er tilstrekkelig sikret, 

— gjennomsøking av forsyningene på samme måte som med forsyninger som kommer fra en ukjent 

leverandør. 

 Disse kontrollene må foretas på en uforutsigbar måte og finne sted minst hver tredje måned eller av 20 % 

av den kjente leverandørens forsyninger til lufthavnoperatøren. 

 Alternativ b) kan brukes bare dersom vedkommende myndighet i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil 

luftfart har fastsatt at valideringen skal foretas av en person som opptrer på vegne av lufthavnoperatøren. 

9.1.3.6 De anvendte metodene og framgangsmåtene som skal følges i løpet av og etter utpeking, skal fastsettes i 

lufthavnoperatøren sikkerhetsprogram. 

9.1.3.7 Lufthavnoperatøren skal oppbevare 

a)  en liste over alle kjente leverandører den har utpekt, med angivelse av utløpsdatoen for utpekingen, og 

b)  den undertegnede erklæringen, en kopi av sikkerhetsprogrammet og eventuelle rapporter om 

gjennomføringen for hver kjent leverandør, minst fram til seks måneder etter utpekingen er utløpt. 

 Disse dokumentene skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet med henblikk på 

samsvarskontroll.» 

12)  I kapittel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 12.4.2 «Standarder for EDS» skal lyde: 

«12.4.2. Standarder for EDS 

12.4.2.1 Alle EDS-systemer som er installert før 1. september 2014, skal minst oppfylle standard 2. 

12.4.2.2 Standard 2 utløper 1. september 2020. 

12.4.2.3 Vedkommende myndighet kan tillate at EDS-systemer som oppfyller standard 2 og er installert mellom  

1. januar 2011 og 1. september 2014, fortsatt brukes fram til senest 1. september 2022. 

12.4.2.4 Vedkommende myndighet skal underrette Kommisjonen når den tillater at EDS-systemer som oppfyller 

standard 2, fortsatt brukes etter 1. september 2020. 

12.4.2.5 Alle EDS-systemer som er installert fra og med 1. september 2014, skal oppfylle standard 3. 

12.4.2.6 Alle EDS-systemer skal oppfylle standard 3 senest 1. september 2020, med mindre nr. 12.4.2.3 får 

anvendelse.» 
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b)  Listen over tillegg etter nr. 12.11 skal lyde: 

«TILLEGG 12-A 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til metalldetektorrammer (WTMD) fastsettes i en særskilt kommisjonsbe-

slutning. 

TILLEGG 12-B 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til systemer for påvisning av eksplosiver (EDS) fastsettes i en særskilt 

kommisjonsbeslutning. 

TILLEGG 12-C 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler fastsettes i en 

særskilt kommisjonsbeslutning. 

TILLEGG 12–D 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til bombehunder (EDD) fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning. 

TILLEGG 12-E 

Nærmere bestemmelser om framgangsmåter for godkjenning av bombehunder (EDD) fastsettes i en særskilt 

kommisjonsbeslutning. 

TILLEGG 12-F 

Nærmere bestemmelser om områder for godkjenningsprøving og prøvingsvilkår for bombehunder (EDD) fastsettes i 

en særskilt kommisjonsbeslutning. 

TILLEGG 12–G 

Nærmere bestemmelser om kvalitetskontrollkrav til bombehunder (EDD) fastsettes i en særskilt kommisjonsbe-

slutning. 

TILLEGG 12-H 

Nærmere bestemmelser om «bombehunder (EDD) i fritt søk – standarder for metoder» fastsettes i en særskilt 

kommisjonsbeslutning.» 

TILLEGG 12-I 

Nærmere bestemmelser om «bombehunder (EDD) som driver søk med REST-metoden («Remote Explosive Scent 

Tracing») – standarder for metoder» fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.» 

TILLEGG 12-J 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til metalldetektorutstyr (MDE) fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning. 

TILLEGG 12-K 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til sikkerhetsskannere fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning. 

TILLEGG 12-L 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) fastsettes i en særskilt 

kommisjonsbeslutning.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 379/2014 

av 7. april 2014 

om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(*) 

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, 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Operatører og personell som deltar i drift av visse luftfartøyer, må oppfylle de relevante grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  I samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 bør Kommisjonen vedta de nødvendige gjennomføringsreglene for å 

fastsette vilkårene for sikker drift av luftfartøyer. Disse reglene bør i hovedsak ta hensyn til luftfartøyenes kompleksitet, 

organisasjonene og driften av luftfartøyene samt risikoene knyttet til de forskjellige typene operasjoner. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) er det fastsatt gjennomføringsregler for kommersiell lufttransport med 

fly og helikoptre. Det bør også fastsettes regler for kommersiell lufttransport med ballonger og seilfly for å overholde de 

grunnleggende prinsippene og virkeområdet for forordning (EF) nr. 216/2008. I tillegg må særtrekkene ved visse 

kommersielle operasjoner med fly og helikoptre som starter og slutter på samme flyplass eller operasjonssted, behandles 

på hensiktsmessig måte idet det tas hensyn til deres omfang og virkeområde og den risikoen de medfører. 

4)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 800/2013(3) endres forordning (EU) nr. 965/2012 til å omfatte regler for ikke-

kommersielle operasjoner med hensyn til luftfartøyenes kompleksitet. Det er også nødvendig å endre forordning (EU) 

nr. 965/2012 for å gjenspeile det nåværende utviklingstrinnet i teknikken og sikre forholdsmessige tiltak for bestemte, 

strengt definerte typer virksomhet med ikke-komplekse luftfartøyer og de involverte organisasjonene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 24.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 289/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 41. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(3) 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 

(EUT L 227 av 24.8.2013, s. 1). 

2022/EØS/49/54 
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5)  Regler for spesialiserte operasjoner med fly, helikoptre, ballonger og seilfly bør også tas med, idet det tas hensyn til de 

særlige aspektene ved slike operasjoner og den risikoen de medfører. Av hensyn til forholdsmessigheten ville det ikke 

være hensiktsmessig å pålegge alle kommersielle operatører sertifisering, særlig kommersielle spesialiserte operatører. 

Selv om disse operatørene er kommersielle, vil de bli pålagt å avlegge en erklæring om kapasitet i stedet for et sertifikat. 

Uansett bør vilkårene for visse kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko, som setter tredjeparter på bakken 

i fare, angis av hensyn til sikkerheten, og derfor bør slike operasjoner forutsette godkjenning. 

6)  Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres. 

7)  For å sikre en smidig overgang og et høyt sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Unionen bør gjennomføringstiltakene 

gjenspeile det nåværende utviklingstrinnet i teknikken, herunder beste praksis, og den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen innen luftfartsvirksomhet. Det bør derfor tas hensyn til de tekniske kravene og de administrative 

framgangsmåtene som er vedtatt i regi av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart og de europeiske felles 

luftfartsmyndighetene fram til 30. juni 2009, samt gjeldende lovgivning som vedrører særlige nasjonale forhold. 

8)  Det er nødvendig å gi luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye 

rammereglene. 

9)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå har utarbeidet utkast til gjennomføringsregler og framlagt dem som en uttalelse til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordningen fastsettes nærmere regler for luftfartsoperasjoner med fly, helikoptre, ballonger og seilfly, 

herunder inspeksjoner på bakken av luftfartøyer tilhørende operatører som er underlagt en annen stats sikkerhetstilsyn når 

de har landet på flyplasser som befinner seg på det territoriet som er underlagt traktatens bestemmelser. 

2.  Ved denne forordningen fastsettes også nærmere regler for vilkårene for utstedelse, opprettholdelse, endring, 

begrensning, suspendering eller tilbakekalling av sertifikater til luftfartøyoperatører nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) 

i forordning (EF) nr. 216/2008 som er involvert i kommersiell lufttransport, rettigheter og ansvar for innehavere av 

sertifikater samt vilkår for å forby, begrense eller pålegge visse vilkår for operasjonene av hensyn til sikkerheten. 

3.  Ved denne forordningen fastsettes også nærmere regler for vilkår og framgangsmåter for erklæringer fra og tilsyn med 

operatører som deltar i kommersielle spesialiserte operasjoner og ikke-kommersiell virksomhet med komplekse motor-

drevne luftfartøyer, herunder ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer. 

4.  Ved denne forordningen fastsettes også nærmere regler for vilkårene som av hensyn til sikkerheten skal gjelde for 

godkjenning av visse kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko, samt vilkårene for utstedelse, opprettholdelse, 

endring, begrensning, suspendering eller tilbakekalling av godkjenningene.  
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5.  Denne forordningen får ikke anvendelse på luftfartsoperasjoner som omfattes av artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

6.  Denne forordningen får ikke anvendelse på luftfartsoperasjoner med forankrede ballonger og luftskip og forankrede 

ballongflyginger.» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd skal nye numre lyde: 

«7) «spesialisert luftfartsoperasjon» enhver annen luftfartsoperasjon enn kommersiell lufttransport der luftfartøyet 

brukes til spesialiserte aktiviteter innenfor for eksempel landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, 

observasjon, patruljering eller reklameflyging, 

8) «kommersiell spesialisert luftfartsoperasjon med høy risiko» enhver kommersiell spesialisert operasjon med 

luftfartøy som utføres over et område der sikkerheten til tredjeparter på bakken kan settes i fare ved en 

nødssituasjon, eller, som bestemt av vedkommende myndighet på det stedet der operasjonen foretas, enhver 

kommersiell spesialisert operasjon med luftfartøy som på grunn av sin egenart og lokalmiljøet der den foretas, 

medfører høy risiko, særlig overfor tredjeparter på bakken, 

9) «introduksjonsflyging» enhver flyging mot godtgjørelse eller annet vederlag som består av en kort flytur som 

tilbys av en godkjent utdanningsorganisasjon eller en organisasjon som har som mål å fremme luftsport eller 

fritidsflyging i den hensikt å tiltrekke seg nye elever eller nye medlemmer, 

10) «konkurranseflyging» enhver flyging der luftfartøyet brukes i hastighetskonkurranser eller annen konkurranse, 

eller der luftfartøyet brukes til trening for hastighetskonkurranser eller annen konkurranse og til å fly til og fra 

slike konkurranser, 

11) «oppvisningsflyging» enhver flygevirksomhet som utføres bevisst med henblikk på oppvisning eller 

underholdning i forbindelse med et annonsert arrangement som er åpent for offentligheten, herunder der 

luftfartøyet brukes til trening til en oppvisning og til å fly til og fra det annonserte arrangementet.» 

b)  I andre ledd endres «VII» til «VIII». 

3)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a.  Operatører som deltar i kommersiell lufttransport som begynner og slutter på samme flyplass/operasjonssted med 

fly i ytelsesklasse B eller ikke-komplekse helikoptre, skal overholde de relevante bestemmelsene i vedlegg III og IV.» 

b)  Nr. 3, 4 og 5 skal lyde: 

«3.  Operatører av komplekse motordrevne fly og helikoptre som deltar i ikke-kommersielle operasjoner, skal erklære 

at de har kvalifikasjoner og midler til å ivareta ansvaret forbundet med driften av luftfartøyet, og skal bruke luftfartøyet 

i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III og VI. Når slike operatører deltar i ikke-kommersielle spesialiserte 

operasjoner, skal de i stedet bruke luftfartøyet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III og VIII. 

4.  Operatører av ikke-komplekse motordrevne fly og helikoptre samt ballonger og seilfly som deltar i ikke-

kommersielle operasjoner, herunder ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner, skal bruke luftfartøyet i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg VII.  
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5.  Utdanningsorganisasjoner som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1178/2011, skal 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.» 

c)  Nye nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6.  Operatører kan bruke et luftfartøy til kommersielle spesialiserte operasjoner bare slik det er angitt i vedlegg III og 

VIII. 

7.  Flyginger som finner sted rett før, under eller umiddelbart etter spesialiserte operasjoner og i direkte tilknytning 

til disse operasjonene, skal foretas i samsvar med nr. 3, 4 og 6, etter hva som er relevant. Bortsett fra ved fallskjerm-

operasjoner skal høyst seks personer som er uunnværlige for oppgaven, være med om bord utenom besetnings-

medlemmene.» 

4)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 utgår. 

b)  Nytt nr. 4a skal lyde: 

«4a.  Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 og 6 kan følgende operasjoner med ikke-komplekse motordrevne luftfartøyer 

foretas i samsvar med vedlegg VII: 

a)  Kostnadsdelte flyginger utført av privatpersoner, på det vilkår at den direkte kostnaden deles av alle om bord på 

luftfartøyet, herunder flygeren, og der antall personer som deler den direkte kostnaden, er begrenset til seks. 

b)  Konkurranseflyginger eller oppvisningsflyginger, på det vilkår at godtgjørelse eller vederlag som ytes til slike 

flyginger, er begrenset til å dekke direkte kostnader og et forholdsmessig bidrag til årlige kostnader samt premier til 

en høyeste verdi angitt av vedkommende myndighet. 

c)  Introduksjonsflyginger, fallskjermhopping, sleping av seilfly eller akroflyging utført enten av en utdannings-

organisasjon som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med forordning (EU)  

nr. 1178/2011, eller av en organisasjon som er opprettet med sikte på å fremme luftsport eller fritidsflyging, på det 

vilkår at luftfartøyet flys av organisasjonen gjennom eierskap eller leie uten besetning, at flygingen ikke gir 

overskudd som fordeles utenfor organisasjonen, og at slike flyginger alltid når personer som ikke er medlem i 

organisasjonen, er involvert, utgjør bare en marginal virksomhet i organisasjonen.» 

5)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Kommersiell lufttransport med helikoptre, kommersiell lufttransport med ballonger og kommersiell lufttransport 

med seilfly skal oppfylle nasjonale krav.» 

b)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Ikke-kommersielle operasjoner, herunder ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse 

motordrevne fly og helikoptre, samt kommersielle spesialiserte operasjoner med fly, helikoptre, ballonger og seilfly, 

skal fortsatt utføres i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning om flygetidsbegrensning, inntil de tilhørende 

gjennomføringsreglene er vedtatt og får anvendelse.» 
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6)  I artikkel 10 nr. 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) endres «vedlegg III» til «vedlegg II og III». 

b)  I bokstav b) endres «vedlegg V, VI og VII» til «vedlegg II, V, VI og VII». 

7)  I artikkel 10 skal nye nr. 4, 5, 6 og 7 lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 andre ledd kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende bestemmelsene i vedlegg II, III, VII og 

VIII på spesialiserte operasjoner før 21. april 2017. 

5.  Som unntak fra nr. 1 andre ledd kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende bestemmelsene i vedlegg II, III og IV på 

a)  kommersiell lufttransport som begynner og slutter på samme flyplass/operasjonssted med fly i ytelsesklasse B eller 

ikke-komplekse helikoptre før 21. april 2017, og 

b)  kommersiell lufttransport med ballonger og seilfly før 21. april 2017. 

6.  Dersom en medlemsstat benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 5 bokstav a), får følgende regler anvendelse: 

a)  For fly, vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91 og tilhørende nasjonale unntak i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i 

forordning (EØF) nr. 3922/91. 

b)  For helikoptre, nasjonale krav. 

7.  Dersom en medlemsstat benytter seg av unntakene fastsatt i nr. 3, 4 og 5, skal den underrette Kommisjonen og 

byrået om dette. Denne underretningen skal beskrive grunnene til unntaket og dets varighet samt programmet for 

gjennomføring med planlagte tiltak og tilhørende tidsplan.» 

8)  Vedlegg I–VII til forordning (EU) nr. 965/2012 endres som angitt i vedlegg I til denne forordningen. 

9)  Vedlegg VIII (del-SPO) tilføyes til forordning (EU) nr. 965/2012, som angitt i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 7. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

1)  I vedlegg I til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: «Definisjoner av termer som brukes i vedlegg II–VIII». 

b)  Nytt nr. 11a skal lyde: 

«11a) «ballongens tommasse» massen bestemt ved å veie ballongen med alt montert utstyr som angitt i 

flygehåndboken (AFM),» 

c)  Nr. 40 skal lyde: 

«40) «avtale om leie av luftfartøy uten besetning» en avtale mellom foretak som fastsetter at luftfartøyet flys i 

henhold til leiers godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) eller, for annen kommersiell virksomhet enn 

kommersiell lufttransport, på leiers ansvar,» 

d)  Nytt nr. 117a skal lyde: 

«117a) «fagspesialist» en person som er utpekt av luftfartøyoperatøren eller en tredjepart, eller som opptrer som et 

foretak, og som utfører arbeid på bakken direkte tilknyttet en spesialisert oppgave eller utfører spesialiserte 

oppgaver om bord eller fra luftfartøyet,» 

e)  Nr. 120 skal lyde: 

«120) «nyttelast» samlet masse av passasjerer, bagasje, last og spesialutstyr om bord, herunder, unntatt for ballonger, 

eventuell ballast,» 

f)  Nr. 127 skal lyde: 

«127) «avtale om leie av luftfartøy med besetning» en avtale 

— ved kommersiell lufttransport, mellom luftfartsselskaper som fastsetter at luftfartøyet flys i henhold til 

utleiers AOC, eller 

— ved annen kommersiell virksomhet enn kommersiell lufttransport, mellom luftfartsselskaper som fastsetter 

at luftfartøyet flys på utleiers ansvar,» 

2)  I vedlegg II til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  I ARO.GEN.120 bokstav d) nr. 1) innsettes «, tillatelse til spesialisert operasjon» etter «godkjenning». 

b)  I ARO.GEN.200 bokstav c) innsettes «eller godkjent» etter «sertifisert». 

c)  I ARO.GEN.205 bokstav a) innsettes «, godkjenning av spesialisert operasjon» etter «den første sertifiseringen». 

d)  I ARO.GEN.205 bokstav b) innsettes «, godkjenning» etter «sertifisering». 

e)  I ARO.GEN.220 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i)  Nytt nr. 4a skal lyde:  
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«4a)  prosessen med å godkjenne en kommersiell spesialisert operasjon med høy risiko og løpende tilsyn med en 

godkjenningsinnehaver,» 

ii)  Nr. 7) skal lyde: 

«7)  tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet innenfor medlemsstatens territorium, men som 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller byrået fører tilsyn med, sertifiserer og godkjenner, 

etter avtale mellom disse myndighetene,» 

iii)  I nr. 9 innsettes «eller godkjenning» etter «sertifisering». 

f)  I ARO.GEN.220 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Vedkommende myndighet skal vedlikeholde en liste over alle organisasjonssertifikater og godkjenninger av 

spesialiserte operasjoner den har utstedt, samt alle erklæringer den har mottatt.» 

g)  I ARO.GEN.300 bokstav a) skal nr. 1) og 2) lyde: 

«1)  at gjeldende krav til organisasjoner eller type operasjoner er oppfylt før det utstedes et sertifikat, en godkjenning 

eller en tillatelse, etter hva som er relevant, 

2)  at organisasjoner den har sertifisert, spesialiserte operasjoner den har godkjent, og organisasjoner den har mottatt 

erklæringer fra, fortsatt oppfyller gjeldende krav,» 

h)  I ARO.GEN.305 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  For organisasjoner som avgir erklæring om sin virksomhet til vedkommende myndighet, skal tilsyns-

programmet bygge på organisasjonens egenart, kompleksiteten i dens virksomhet og opplysninger fra tidligere 

tilsyn samt vurdering av risikoer knyttet til den typen virksomhet som utøves. Det skal omfatte revisjoner og 

inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner, etter hva som er relevant.» 

ii)  Ny bokstav d1) skal lyde: 

«d1)  For organisasjoner som innehar godkjenning for spesialiserte operasjoner, skal tilsynsprogrammet utarbeides i 

samsvar med bokstav d), og skal også ta hensyn til tidligere og gjeldende godkjenningsprosess og god-

kjenningens gyldighetstid.» 

i)  I ARO.GEN.350 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Et avvik på nivå 1 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises betydelig manglende 

overholdelse av de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av organisa-

sjonens prosedyrer og håndbøker, av vilkårene for en godkjenning, et sertifikat eller en godkjenning for 

spesialiserte operasjoner eller av innholdet i en erklæring som senker sikkerhetsnivået eller utgjør en alvorlig fare 

for flysikkerheten.» 

j)  I ARO.GEN.350 bokstav d) nr. 2) og 3) innsettes «eller tillatelsen til spesialiserte operasjoner» etter «organisasjonens 

sertifikat».  
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k)  I ARO.GEN.350 skal bokstav c) lyde: 

«c)  Et avvik på nivå 2 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises manglende overholdelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av organisasjonens prosedyrer og 

håndbøker, av vilkårene for en godkjenning, et sertifikat eller en godkjenning for spesialiserte operasjoner eller av 

innholdet i en erklæring som kan senke sikkerhetsnivået eller utgjøre en fare for flysikkerheten.» 

l)  I ARO.GEN.350 bokstav d) nr. 1) innsettes «, godkjenningen av spesialiserte operasjoner» etter «sertifikatet». 

m)  I ARO.GEN.350 bokstav e) innsettes «eller godkjent» etter «organisasjon som er sertifisert». 

n)  I ARO.GEN.355 bokstav a) erstattes henvisningen til forordning (EU) nr. 290/2012 med en henvisning til forordning 

(EU) nr. 1178/2011. 

o)  ARO.GEN.360 tilføyes som følger: 

«ARO.GEN.360 Avvik og håndhevingstiltak — alle operatører 

 Dersom det ved tilsyn eller på annen måte finnes bevis for at en operatør som er underlagt kravene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, ikke oppfyller gjeldende krav, skal vedkommende myndighet som 

fastslo den manglende overholdelsen, treffe alle håndhevingstiltak som er nødvendig for å hindre at slik manglende 

overholdelse fortsetter.» 

p)  I ARO.OPS.100 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Vedkommende myndighet kan fastsette spesifikke driftsbegrensninger. Slike begrensninger skal dokumenteres i 

driftsspesifikasjonene. 

q)  I KAPITTEL OPS skal nytt AVSNITT Ia lyde: 

«AVSNITT Ia 

Godkjenning av kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko 

ARO.OPS.150 Godkjenning av kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko 

a)  Ved mottak av en søknad om utstedelse av godkjenning for spesialiserte operasjoner med høy risiko skal 

operatørens vedkommende myndighet gjennomgå operatørens risikovurderingsdokumentasjon og standardiserte 

driftsprosedyrer (SOP), knyttet til én eller flere planlagte operasjoner og utarbeidet i samsvar med de relevante 

kravene i vedlegg VIII (del-SPO). 

b)  Når operatørens vedkommende myndighet er tilfreds med risikovurderingen og SOP, skal den utstede 

godkjenningen som fastsatt i tillegg VI. Godkjenningen kan utstedes for et begrenset eller ubegrenset tidsrom. På 

hvilke vilkår en operatør godkjennes til å foreta én eller flere kommersielle spesialiserte operasjoner med høy 

risiko, skal angis i godkjenningen. 

c)  Ved mottak av en søknad om endring av godkjenningen skal operatørens vedkommende myndighet overholde 

bokstav a) og b). Den skal fastsette vilkårene for operatørens drift mens endringen pågår, med mindre ved-

kommende myndighet beslutter at godkjenningen må oppheves midlertidig. 

d)  Ved mottak av en søknad om fornyelse av godkjenningen skal operatørens vedkommende myndighet overholde 

bokstav a) og b). Den kan ta hensyn til tidligere godkjenningsprosess og tilsyn.  
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e)  Med forbehold for eventuelle håndhevingstiltak skal operatørens vedkommende myndighet dersom operatøren 

gjennomfører endringer uten å framlagt en endret risikovurdering og SOP, suspendere, begrense eller tilbakekalle 

godkjenningen. 

f)  Ved mottak av en søknad om utstedelse av godkjenning av en grensekryssende spesialisert operasjon med høy 

risiko over skal operatørens vedkommende myndighet gjennomgå operatørens risikovurderingsdokumentasjon og 

standardiserte driftsprosedyrer (SOP) i samarbeid ved vedkommende myndighet på det stedet der operasjonen 

planlegges foretatt. Når begge myndigheter er tilfreds med risikovurderingen og SOP, skal operatørens 

vedkommende myndighet utstede godkjenningen. 

ARO.OPS.155 Avtaler om leie av luftfartøy 

a)  Vedkommende myndighet skal godkjenne en avtale om leie av luftfartøy som involverer et luftfartøy registrert i et 

tredjeland eller en operatør i et tredjeland, dersom SPO-operatøren har dokumentert samsvar med ORO.SPO.100. 

b)  Godkjenningen for en avtale om leie av luftfartøy uten besetning skal suspenderes eller tilbakekalles dersom 

luftdyktighetsbeviset for luftfartøyet suspenderes eller tilbakekalles.» 

r)  I ARO.OPS.200 bokstav b) nr. 2) innsettes «og spesialiserte operasjoner» etter «ikke-kommersiell drift». 

s)  ARO.OPS.210 skal lyde: 

«ARO.OPS.210 Bestemmelse av avstand eller lokalområde 

Vedkommende myndighet kan bestemme en avstand eller et lokalområde med hensyn til operasjoner.» 

t)  I kapittel OPS skal nytt avsnitt III lyde: 

«AVSNITT III 

Tilsyn med operasjoner 

ARO.OPS.300 Introduksjonsflyginger 

Vedkommende myndighet kan fastsette ytterligere vilkår for introduksjonsflyginger utført i samsvar med del-NCO på 

medlemsstatens territorium. Slike vilkår skal sikre at operasjonene utføres på en sikker måte og er forholdsmessige.» 

u)  I tillegg I 

i)  endres undertittelen til «(Godkjenningsskjema for lufttransportoperatører)», 

ii)  utgår ordene «Kommersielle spesialiserte luftfartoperasjoner (SPO)» og fotnote 2. 

v)  I tillegg II utgår det gjentatte ordet «Start», og fotnote 10 skal lyde: 

«10)  Sett inn relevant kategori presisjonsinnflyging: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB eller 

CAT IIIC. Sett inn minste rullebanesikt (RVR) i meter og beslutningshøyde (DH) i fot. Bruk én linje for hver 

oppførte innflygingskategori.» 

w)  I tillegg V tilføyes «Spesialiserte operasjoner» under «Ikke-kommersiell drift». 

x)  Nytt tillegg VI skal lyde:  
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«Tillegg VI 

GODKJENNING AV KOMMERSIELLE SPESIALISERTE LUFTFARTSOPERASJONER MED HØY RISIKO 

Utstedende myndighet(1): 

Godkjenning nr.(2): 

Operatørens navn(3): 

Operatørens adresse(4): 

Telefon(5): 

Faks: 

E-post: 

Luftfartøymodell og registreringsmerker(6): 

Godkjente spesialiserte operasjoner(7): 

Godkjent driftsområde eller operasjonssted(8): 

Særlige begrensninger(9): 

Ved dette sertifikatet bekreftes at ……………………. er godkjent til å drive kommersiell(e) spesialisert(e) luftfartsoperasjon(er) i 

samsvar med denne godkjenningen, operatørens standardiserte driftsprosedyrer, vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og 

dens gjennomføringsregler.  

Utstedelsesdato(10): Navn og underskrift(11): 

Tittel:  

EASA-skjema 151 utgave 1 

(1) Vedkommende myndighets navn og kontaktopplysninger. 

(2) Sett inn tilknyttet godkjenningsnummer. 

(3) Sett inn operatørens registrerte navn og operatørens handelsnavn, dersom de er forskjellige. Sett inn «DBA» foran handelsnavnet (for «Doing 

business as»). 

(4) Adressen til operatørens hovedforetak. 

(5) Telefon- og faksnummer til operatørens hovedforetak, også landkoden. E-postadresse skal angis dersom tilgjengelig. 

(6) Sett inn CAST-betegnelsen (Commercial Aviation Safety Team) eller ICAO-betegnelsen for luftfartøyets fabrikat, modell og serie, eller 

referanseserie, dersom en serie har fått en betegnelse (f.eks. Boeing-737-3K2 eller Boeing-777-232). CAST/ICAO-taksonomien er å tilgjengelig 

på http://www.intlaviationstandards.org/H. 

 Registreringsmerkene bør stå oppført enten i listen over særlige godkjenninger eller i driftshåndboken. I sistnevnte tilfelle skal det i listen over 

særlige godkjenninger vises til motsvarende side i driftshåndboken. 

(7) Angi type operasjon, f.eks. landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, observasjon og patruljering, reklameflyging.  

(8) Oppføring av geografisk(e) område(r) eller sted(er) for godkjent drift (etter geografiske koordinater eller flygeinformasjonsregion eller nasjonale 

eller regionale grenser).  

(9) Oppføring av gjeldende særlige begrensninger (f.eks. bare VFR, bare dag osv.). 

(10) Utstedelsesdato for godkjenningen (dd-mm-åååå). 

(11) Tittel, navn og underskrift av vedkommende myndighets representant. I tillegg kan godkjenningen forsynes med et offisielt stempel. 

 

http://www.intlaviationstandards.org/H
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3)  I vedlegg III til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 748/2012(1). 

b)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 290/2012 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

c)  ORO.GEN.005 skal lyde: 

«I dette vedlegget fastlegges krav som skal oppfylles av et luftfartsselskap som driver 

a)  kommersiell lufttransport (CAT), 

b)  kommersielle spesialiserte operasjoner, 

c)  ikke-kommersielle operasjoner med komplekst, motordrevet luftfartøy, 

d)  ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekst, motordrevet luftfartøy.» 

d)  I ORO.GEN.105 innsettes «eller godkjenning for spesialisert operasjon» etter «sertifiseringsplikt». 

e)  I ORO.GEN.110 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Operatøren er ansvarlig for at luftfartøyet brukes i samsvar med vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og 

eventuelt de relevante kravene i dette vedlegget og dens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) eller 

godkjenning for spesialisert operasjon (SPO-godkjenning) eller erklæring.» 

f)  I ORO.GEN.110 bokstav c) innsettes «eller SPO-godkjenning» etter «sertifikat». 

g)  I ORO.GEN.110 skal ny bokstav k) lyde: 

«k)  Uten hensyn til bokstav j) skal operatøren av et seilfly eller en ballong, eller ved flyginger som starter og lander 

på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om dagen, med 

i)  enmotors propelldrevne fly med en største sertifiserte startmasse på 5 700 kg eller mindre og en MOPSC på 5 

eller mindre, eller 

ii)  ikke-komplekse enmotors motordrevne helikoptre med en MOPSC på 5 eller mindre, 

sikre at flygebesetningen har fått hensiktsmessig opplæring eller orientering som gjør dem i stand til å gjenkjenne 

udeklarert gods som passasjerer bringer om bord, eller som fraktes som last.» 

h)  I ORO.GEN.115 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: «Søknad om godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC)» 

ii)  I bokstav a) endres «godkjenningssertifikat» til «godkjenningssertifikat for luftfartsselskap».  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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i)  I ORO.GEN.120 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom en operatør som er underlagt SPO-godkjenning, ønsker å bruke alternative samsvarskriterier, skal den 

oppfylle kravene i bokstav b) når slike alternative samsvarskriterier påvirker de standardiserte driftsprosedyrene 

som inngår i godkjenningen, og i bokstav c) for den delen av organisasjon og operasjon den har avgitt en 

erklæring for.» 

j)  Overskriften i ORO.GEN.125 skal lyde: «Vilkår for godkjenning og rettigheter for en innehaver av et 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC)». 

k)  Overskriften i ORO.GEN.130 skal lyde: «Endringer knyttet til en innehaver av et godkjenningssertifikat for 

luftfartsselskap (AOC)». 

l)  Overskriften i ORO.GEN.135 skal lyde: «Fortsatt gyldighet for et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap 

(AOC)». 

m)  I ORO.GEN.140 bokstav a) innsettes «eller SPO-godkjennes» etter «sertifiseres». 

n)  I ORO.GEN.140 bokstav b) innsettes «, ved kommersiell lufttransport,» etter «Adgang til luftfartøyet nevnt i bokstav 

a) skal». 

o)  ORO.GEN.205 skal lyde: 

«ORO.GEN.205 Virksomhet som omfattes av en underleverandøravtale 

a)  Operatøren skal ved underleveranse eller kjøp av en del av dens virksomhet sikre at den tjenesten eller det 

produktet som er satt ut eller kjøpt, oppfyller gjeldende krav. 

b)  Dersom den sertifiserte operatøren eller innehaveren av en SPO-godkjenning setter ut en del av sin virksomhet til 

en organisasjon som ikke selv er sertifisert eller godkjent i samsvar med denne delen til å utføre slik virksomhet, 

skal denne organisasjonen arbeide under operatørens godkjenning. Organisasjonen som er oppdragsgiver, skal 

sikre at vedkommende myndighet får tilgang til organisasjonen som yter underleveransen, for å fastslå om 

gjeldende krav fortsatt oppfylles.» 

p)  [Denne endringen berører ikke den norske språkversjonen.] 

q)  I ORO.AOC.100 skal bokstav b) og c) lyde: 

«b)  Operatøren skal gi vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

1)  Søkerens offisielle navn og firma, besøksadresse og postadresse. 

2)  En beskrivelse av foreslått drift, herunder type(r) og antall luftfartøyer som skal brukes. 

3)  En beskrivelse av ledelsessystemet, herunder organisasjonsstruktur. 

4)  Navn på ansvarlig leder. 

5)  Navn på de utnevnte personene som påkrevd i ORO.AOC.135 bokstav a) samt deres kvalifikasjoner og 

erfaring,. 

6)  En kopi av driftshåndboken som kreves i ORO.MLR.100. 

7)  En erklæring om at all dokumentasjon som er sendt til vedkommende myndighet, er kontrollert av søkeren og 

funnet å oppfylle gjeldende krav.  
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c)  Søkere skal godtgjøre overfor vedkommende myndighet at 

1)  de oppfyller alle gjeldende krav i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, dette vedlegget, vedlegg IV 

(del-CAT) og vedlegg V (del-SPA) til denne forordningen, 

2)  alle luftfartøyer som er i drift, har luftdyktighetsbevis i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, og 

3)  deres organisasjon og administrasjon er egnet og hensiktsmessig ut fra driftens størrelse og omfang.» 

r)  I ORO.AOC.125 bokstav a) nr. 1) punkt ii) endres «kommersiell» til «kommersiell lufttransport». 

s)  I ORO.DEC.100 skal første punktum lyde: 

«En operatør av et komplekst motordrevet luftfartøy som deltar i ikke-kommersielle operasjoner eller ikke-kom-

mersielle spesialiserte operasjoner, og kommersielle spesialiserte operatører skal» 

t)  Etter KAPITTEL DEC — ERKLÆRING skal nytt kapittel lyde: 

«KAPITTEL SPO 

KOMMERSIELLE SPESIALISERTE LUFTFARTSOPERASJONER 

ORO.SPO.100 Felles krav til kommersielle spesialiserte operatører 

a)  En kommersiell spesialisert operatør skal i tillegg til ORO.DEC.100 også oppfylle kravene i ORO.AOC.135, 

ORO.AOC.140 og ORO.AOC.150. 

b)  Luftfartøyet skal ha et luftdyktighetsbevis i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012 eller leies i samsvar med 

bokstav c). 

c)  En kommersiell spesialisert operatør skal innhente forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet og oppfylle 

følgende krav: 

1)  Ved leie med besetning av et luftfartøy fra en operatør i et tredjeland: 

i)  Sikkerhetsstandardene til tredjelandsoperatøren med hensyn til kontinuerlig luftdyktighet og 

luftfartsoperasjoner tilsvarer de gjeldende kravene fastsatt ved forordning (EF) nr. 2042/2003 og denne 

forordningen. 

ii)  Luftfartøyet til tredjelandsoperatøren har et standard luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med 

ICAO-vedlegg 8. 

iii)  Varigheten av leie med besetning er ikke lengre enn sju måneder i noen sammenhengende tolv-

månedersperiode. 

2)  Ved leie uten besetning av et luftfartøy registrert i et tredjeland: 

i)  Det er påvist et driftsmessig behov som ikke kan oppfylles ved leie av et luftfartøy som er registrert i EU. 

ii)  Varigheten av leie uten besetning er ikke lengre enn sju måneder i noen sammenhengende tolv-

månedersperiode. 

iii)  Det er sikret at de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 2042/2003 er oppfylt.  
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iv)  Luftfartøyet er utstyrt i samsvar med vedlegg VIII [del-SPO]. 

ORO.SPO.110 Godkjenning av kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner med høy risiko 

a)  En kommersiell spesialisert operatør skal søke om og innhente en godkjenning utstedt av vedkommende 

myndighet før operatøren begynner en kommersiell spesialisert luftfartsoperasjon med høy risiko 

1)  som utføres over et område der sikkerheten til tredjeparter på bakken sannsynligvis settes i fare dersom det 

oppstår en nødssituasjon, eller 

2) som, som fastslått av vedkommende myndighet på det stedet der operasjonen foretas, på grunn av sin egenart 

og lokalmiljøet der den foretas, medfører høy risiko, særlig overfor tredjeparter på bakken. 

b)  Operatøren skal gi vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

1)  Søkerens offisielle navn og firma, besøksadresse og postadresse. 

2)  En beskrivelse av ledelsessystemet, herunder organisasjonsstruktur. 

3)  En beskrivelse av foreslått drift, herunder type(r) og antall luftfartøyer som skal brukes. 

4)  Risikovurderingsdokumentasjonen og tilhørende standardiserte driftsprosedyrer, fastsatt ved SPO.OP.230. 

5)  En erklæring om at all dokumentasjon som er sendt til vedkommende myndighet, er kontrollert av operatøren 

og funnet å oppfylle gjeldende krav. 

c)  Søknaden om en godkjenning eller endring av den skal gjøres i en form og på en måte som er fastsatt av 

vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til gjeldende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler. 

ORO.SPO.115 Endringer 

a)  Enhver endring som påvirker virkeområdet til godkjenningen eller de godkjente operasjonene, krever 

forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. Enhver endring som ikke er omfattet av den første 

risikovurderingen, krever at det framlegges en endret risikovurdering og standardisert driftsprosedyre (SOP) til 

vedkommende myndighet. 

b)  Søknaden om endring av en godkjenning skal inngis før en slik endring skjer, for å gjøre vedkommende myndighet 

i stand til å fastslå om det fortsatt foreligger samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, og for om nødvendig å endre godkjenningen. Operatøren skal gi vedkommende myndighet 

all relevant dokumentasjon. 

c)  Endringen skal gjennomføres først når det er mottatt en formell godkjenning fra vedkommende myndighet i 

samsvar med ARO.OPS.150. 

d)  Operatøren skal i forbindelse med slike endringer drive virksomhet på de vilkårene som er fastsatt av 

vedkommende myndighet, etter hva som er relevant. 

ORO.SPO.120 Fortsatt gyldighet 

a)  En operatør som innehar en godkjenning for en spesialisert luftfartsoperasjon, skal overholde virkeområdet og 

rettighetene definert i godkjenningen.  
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b)  Operatørens godkjenning er fortsatt gyldig, forutsatt at 

1)  operatøren fortsatt oppfyller de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

regler, idet det tas hensyn til bestemmelsene knyttet til håndteringen av avvikene som angitt under 

ORO.GEN.150, 

2)  vedkommende myndighet gis tilgang til operatøren som definert i ORO.GEN.140 for å fastslå fortsatt samsvar 

med de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, og 

3)  godkjenningen ikke gis avkall på eller tilbakekalles. 

c)  Dersom godkjenningen gis avkall på eller tilbakekalles, skal den omgående sendes tilbake til vedkommende 

myndighet.» 

u)  I ORO.MLR.100 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Innholdet i driftshåndboken skal gjenspeile kravene angitt i dette vedlegget, vedlegg IV (del-CAT), vedlegg V 

(del-SPA), vedlegg VI (del-NCC) og vedlegg VIII (del-SPO), alt etter hva som er relevant, og skal ikke være i 

strid med vilkårene i driftsspesifikasjonene i godkjenningssertifikatet for luftfartsselskaper (AOC), i SPO-

godkjenningen eller i erklæringen og listen over særlige godkjenninger, alt etter hva som er relevant.» 

v)  I ORO.MLR.100 skal ny bokstav g1) lyde: 

«g1)  For innehavere av SPO-godkjenning skal det ved enhver endring tilknyttet de godkjente standardiserte 

driftsprosedyrene innhentes forhåndsgodkjenning før endringen trer i kraft.» 

w)  I ORO.MLR.100 bokstav h) innsettes «og g1)» etter «uten hensyn til bokstav g)». 

x)  I ORO.MLR.101 skal første punktum lyde: 

«Bortsett fra for operasjoner med enmotors propelldrevne fly med en MOPSC på 5, eller enmotors ikke-komplekse 

helikoptre med en MOPSC på 5, som starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om 

dagen, og for operasjoner med seilfly og ballonger, skal hovedstrukturen i driftshåndboken være som følger:» 

y)  I ORO.MLR.115 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Følgende dokumentasjon skal oppbevares i minst fem år: 

1)  For CAT-operatører, dokumentasjon for de formene for virksomhet som er nevnt i ORO.GEN.200. 

2)  For operatører som har avgitt erklæring, en kopi av operatørens erklæring, nærmere opplysninger om 

godkjenninger som innehas, og driftshåndbok. 

3)  For innehavere av SPO-godkjenninger, i tillegg til bokstav a) nr. 2, dokumentasjon knyttet til risikovur-

deringen foretatt i samsvar med SPO.OP.230 og tilhørende standardiserte driftsprosedyrer.» 

z)  I ORO.MLR.115 bokstav b) nr. 4) tilføyes «, dersom relevant» etter «farlig gods». 

aa)  I ORO.SEC.100.A skal overskriften lyde: 

«ORO.SEC.100.A Sikkerhet i førerkabinen — fly»  
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ab)  I ORO.SEC.100.H skal overskriften lyde: 

«ORO.SEC.100.H Sikkerhet i førerkabinen — helikoptre» 

ac)  ORO.FC.005 skal lyde: 

«ORO.FC.005 Virkeområde 

I dette kapittelet fastsettes krav som operatøren skal oppfylle med hensyn til flygebesetningens opplæring, erfaring og 

kvalifikasjoner, og det omfatter følgende: 

a)  AVSNITT 1, der det er angitt felles krav som gjelder for både ikke-kommersielle operasjoner med komplekse 

motordrevne luftfartøyer og enhver kommersiell virksomhet. 

b)  AVSNITT 2, der det er angitt tilleggskrav som gjelder for kommersiell lufttransport, bortsett fra 

1)  kommersiell lufttransport med seilfly eller ballonger, eller 

2)  kommersiell lufttransport med passasjerer som flys i henhold til visuellflygeregler (VFR) om dagen, som 

starter og slutter på samme flyplass eller operasjonssted og innenfor et lokalområde angitt av vedkommende 

myndighet, med 

— enmotors propelldrevne fly med en største sertifiserte startmasse på 5 700 kg eller mindre, og en MOPSC 

på 5, eller 

— enmotors ikke-komplekse motordrevne helikoptre med en MOPSC på 5. 

c)  AVSNITT 3, der det er angitt tilleggskrav til kommersielle spesialiserte operasjoner, og til de formene for 

virksomhet som er nevnt i bokstav b) nr. 1) og 2).» 

ad)  I ORO.FC.105 gjøres følgende endringer: 

i)  I bokstav c) første punktum endres innledningsvis «Fartøysjefen» til «Ved kommersielle operasjoner med fly og 

helikoptre gjelder det at fartøysjefen». 

ii)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  Bokstav c) får ikke anvendelse på 

1)  fly i ytelsesklasse B som er involvert i kommersiell lufttransport i henhold til VFR om dagen, og 

2)  kommersiell lufttransport med passasjerer som flys i henhold til VFR om dagen, som starter og slutter på 

samme flyplass eller operasjonssted eller innenfor et lokalområde angitt av vedkommende myndighet, 

med motordrevne, ikke-komplekse enmotors helikoptre med en MOPSC på 5.» 

ae)  I ORO.FC.145 skal bokstav c) lyde: 

«c)  For kommersiell lufttransport skal opplærings- og kontrollprogrammer, herunder studieplaner og bruk av 

individuelle opplæringsinnretninger for flysimulering (FSTD), godkjennes av vedkommende myndighet.» 
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af)  Etter ORO.FC.H.250 skal nytt AVSNITT 3 lyde: 

«AVSNITT 3 

Tilleggskrav til kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner og kommersiell lufttransport nevnt i  

ORO.FC.005 bokstav b) nr. 1) og 2) 

ORO.FC.330 Periodisk opplæring og kontroll — operatørens ferdighetskontroll 

a)  Alle flygebesetningsmedlemmer skal gjennomgå operatørens ferdighetskontroller for å demonstrere sin 

kompetanse i utførelsen av prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner; dette 

omfatter de relevante aspektene i forbindelse med de spesialiserte oppgavene som er beskrevet i denne 

driftshåndboken. 

b)  Det skal tas behørig hensyn når operasjoner gjennomføres i henhold til IFR eller om natten. 

c)  Gyldighetstiden for operatørens ferdighetskontroll er tolv kalendermåneder. Gyldighetstiden løper fra utgangen av 

den måneden kontrollen ble gjennomført. Dersom operatørens ferdighetskontroll er gjennomført innenfor de tre 

siste månedene av gyldighetstiden, løper den nye gyldighetstiden fra den opprinnelige utløpsdatoen.» 

ag)  I ORO.CC.100 bokstav a) andre punktum endres «Minst ett kabinbesetningsmedlem skal» til «Unntatt for ballonger 

skal minst ett kabinbesetningsmedlem». 

ah)  Tillegg I skal lyde:  
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Tillegg I 

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: 

Organisasjon for styring av kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med forordning (EF) nr. 2042/2003 

Organisasjonens navn og adresse og godkjenningens referansenummer (i henhold til EASA-skjema 14) 

Drift av luftfartøy 

Dato for driftsstart/dato da endringen får anvendelse:  

Type(r) drift: 

 Del-NCC: (angi om det er passasjerer og/eller last) 

 Del-SPO: (angi hvilken type virksomhet) 

Type(r) luftfartøy, registrering(er) og hovedbase: 

Nærmere opplysning om godkjenninger som innehas (liste over særlige godkjenninger vedlegges erklæringen dersom det er 

relevant) 

Nærmere opplysninger om godkjenninger for spesialiserte operasjoner som innehas (godkjenninger vedlegges dersom 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, 

del-SPO og del-SPA. 

Alle flyginger vil bli gjennomført i samsvar med de prosedyrene og instruksene som er angitt i driftshåndboken.  

 Alle luftfartøyer som er i drift, 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 relevant) 

Operatøren har gjennomført og godtgjort samsvar med en offisielt anerkjent industristandard. 

Henvisning til standarden:  

Sertifiseringsorgan: 

Dato for siste samsvarskontroll:  

 Eventuelle driftsendringer av betydning for opplysningene i denne 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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4)  I vedlegg IV til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 748/2012. 

b)  Nytt kapittel CAT.GEN.105 skal lyde: 

«CAT.GEN.105 Turmotorseilfly, motordrevne seilfly og hybridballonger 

a)  Motordrevne seilfly, med unntak av turmotorseilfly, skal flys og være utstyrt i samsvar med de kravene som får 

anvendelse på seilfly. 

b)  Turmotorseilfly (TMG) skal brukes i samsvar med kravene til 

1)  fly, når de er motordrevne, og 

2)  seilfly, når de flys uten bruk av motor. 

c)  Turmotorseilfly skal være utstyrt i samsvar med de kravene som får anvendelse på fly, med mindre noe annet er 

angitt i CAT.IDE.A. 

d)  Hybridballonger skal flys i samsvar med kravene til varmluftsballonger.» 

c)  CAT.GEN.MPA.180 bokstav a) nr. 5) og 6) skal lyde: 

«5)  en bekreftet kopi av godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC), herunder en engelsk oversettelse når 

AOC er utstedt på et annet språk, 

6)  driftsspesifikasjoner som er relevante for luftfartøytypen, utstedt sammen med AOC, herunder en engelsk 

oversettelse når driftsspesifikasjonene er utstedt på et annet språk,» 

d)  I KAPITTEL A – GENERELLE KRAV skal nytt AVSNITT 2 lyde: 

«AVSNITT 2 

Ikke-motordrevne luftfartøyer 

CAT.GEN.NMPA.100 Fartøysjefens ansvar 

a)  Fartøysjefen 

1)  har ansvaret for sikkerheten til alle besetningsmedlemmer og passasjerer om bord fra det øyeblikk fartøysjefen 

kommer om bord i luftfartøyet, til fartøysjefen forlater luftfartøyet idet flygingen avsluttes, 

2)  har ansvaret for driften av og sikkerheten for luftfartøyet 

i)  for ballonger, fra det øyeblikk ballonghylsteret begynner å fylles med luft, til det er tømt, med mindre 

fartøysjefen har delegert ansvaret til en annen kvalifisert person under påfyllingen til fartøysjefen 

kommer, som angitt i driftshåndboken, 

ii)  for seilfly, fra det øyeblikk startprosedyren starter, til seilflyet står stille etter at flygingen er avsluttet, 

3)  har myndighet til å gi alle kommandoer og treffe alle egnede tiltak for å ivareta sikkerheten for luftfartøyet og 

personer og/eller eiendom som fraktes med det, i samsvar med nr. 7.c. i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008,  
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4)  har myndighet til å nekte å ta med og til å bortvise enhver person som kan utgjøre en potensiell fare for 

sikkerheten til luftfartøyet eller dem om bord, 

5)  skal nekte en person adgang om bord i luftfartøyet dersom vedkommende synes å være under påvirkning av 

alkohol eller narkotika i en slik grad at det er sannsynlig at sikkerheten til fartøyet eller de om bord settes i 

fare, 

6)  skal sikre at alle passasjerer har fått sikkerhetsorientering, 

7)  skal sikre at alle driftsprosedyrer og kontrollister overholdes i samsvar med driftshåndboken, 

8)  skal sikre at inspeksjon er utført før flyging i samsvar med kravene i vedlegg I (del-M) til forordning (EF) 

nr. 2042/2003, 

9)  skal forvisse seg om at relevant nødutstyr er lett tilgjengelig for umiddelbar bruk, 

10)  skal oppfylle de relevante kravene i operatørens ordninger for rapportering av hendelser, 

11)  skal overholde alle flyge- og tjenestetidsbegrensninger (FTL) og hvilekrav som er relevante for ved-

kommendes aktiviteter, 

12)  skal ved utførelse av oppgaver for mer enn én operatør 

i)  føre sin egen fortegnelse over flyge- og tjenestetider og hvileperioder som nevnt i gjeldende FTL-krav, og 

ii)  gi hver operatør de dataene som er nødvendige for å planlegge aktiviteter i samsvar med gjeldende FTL-

krav. 

b)  Fartøysjefen skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy 

1)  under påvirkning av psykotrope stoffer eller alkohol, eller dersom vedkommende er uskikket på grunn av skade, 

tretthet, medisinering, sykdom eller andre årsaker, 

2)  før det er gått en rimelig tid etter dypvannsdykking eller blodgiving, 

3)  dersom gjeldende medisinske krav ikke er oppfylt, 

4)  dersom vedkommende er i tvil om sin evne til å utføre sine tildelte oppgaver, eller 

5)  dersom vedkommende vet eller mistenker at vedkommende lider av tretthet som omhandlet i 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. 

c)  Fartøysjefen skal i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe de tiltak fartøysjefen 

anser som nødvendige etter omstendighetene i samsvar med 7.d. i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008.  

I slike tilfeller kan fartøysjefen av hensyn til sikkerheten avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder. 

d)  Fartøysjefen for en ballong 

1)  er ansvarlig for orientering før flyging til de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret,  
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2)  skal sikre at ingen om bord røyker, eller at røyking ikke forekommer i ballongens umiddelbare nærhet, og 

3)  skal sikre at personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy. 

CAT.GEN.NMPA.105 Ekstra besetningsmedlem på ballong 

a)  Når en ballong transporterer mer enn 19 passasjerer, skal minst ett ekstra besetningsmedlem med relevant erfaring 

og opplæring være om bord for å bistå passasjerer i tilfelle en nødssituasjon. 

b)  Det ekstra besetningsmedlemmet skal ikke utføre oppgaver på en ballong 

1)  under påvirkning av psykotrope stoffer eller alkohol, 

2)  dersom vedkommende er uskikket på grunn av skade, tretthet, medisinering, sykdom eller andre årsaker, eller 

3)  før det er gått en rimelig tid etter dypvannsdykking eller blodgiving, 

CAT.GEN.NMPA.110 Fartøysjefens myndighet 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at alle personer som transporteres i luftfartøyet, adlyder alle lovlige 

påbud gitt av fartøysjefen i den hensikt å ivareta sikkerheten for luftfartøy, passasjerer eller eiendeler. 

CAT.GEN.NMPA.115 Felles språk 

Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk. 

CAT.GEN.NMPA.120 Bærbare elektroniske innretninger 

Operatøren skal ikke tillate at noen bruker en bærbar elektronisk innretning (PED) som kan påvirke ytelsen til 

luftfartøyets systemer og utstyr negativt, om bord i et luftfartøy, og skal treffe alle rimelige tiltak for å forhindre slik 

bruk. 

CAT.GEN.NMPA.125 Opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord 

Operatøren skal sikre at det for umiddelbar kommunikasjon til redningssentraler (RCC) til enhver tid finnes lister med 

opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord på alle operatørens luftfartøyer. 

CAT.GEN.NMPA.130 Alkohol og narkotika 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen som er påvirket av alkohol eller narkotika i en grad som 

gjør det sannsynlig at sikkerheten til luftfartøyet eller de om bord settes i fare, får adgang til eller oppholder seg i et 

luftfartøy. 

CAT.GEN.NMPA.135 Trusler mot sikkerheten 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen av vanvare eller uaktsomhet opptrer eller unnlater å opptre 

og dermed 

a)  setter luftfartøyet eller dem som er om bord eller på bakken, i fare, eller 

b)  bidrar til eller tillater at et luftfartøy setter personer eller eiendom i fare.  
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CAT.GEN.NMPA.140 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

a)  Følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging som originaler eller kopier, med 

mindre noe annet er angitt: 

1)  Flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokument(er). 

2)  Original av registreringsbevis. 

3)  Original av luftdyktighetsbevis (CofA). 

4)  Støysertifikat, dersom det er relevant. 

5)  En kopi av godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC). 

6)  Driftsspesifikasjoner som er relevante for luftfartøytypen, utstedt sammen med AOC, dersom det er relevant. 

7)  Eventuell original av luftfartøyets radiolisens. 

8)  Ansvarsforsikringsbevis. 

9)  Reisedagbok eller tilsvarende for luftfartøyet. 

10)  Luftfartøyets tekniske loggbok i samsvar med vedlegg I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, dersom det 

er relevant. 

11)  Eventuelt MEL eller CDL. 

12)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

13)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet kan 

forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

14)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

15)  Opplysninger om søke- og redningstjenester for området der den planlagte flygingen skal finne sted. 

16)  Relevant meldinger til flygere (NOTAM) og orienteringsdokumentasjon til luftfartsinformasjonstjenester 

(AIS). 

17)  Relevant meteorologisk informasjon. 

18)  Eventuelle passasjerlister. 

19)  For seilfly, dokumentasjon for masse og balanse, og for ballonger, dokumentasjon for masse. 

20)  Eventuell driftsreiseplan. 

21)  Eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen eller kreves av de statene som er berørt 

av flygingen. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan dokumentene, håndbøkene og opplysningene angitt der oppbevares i service-

kjøretøyet eller på flyplassen eller operasjonsstedet for flyginger som skal 

1)  starte og lande på samme flyplass eller operasjonssted, eller  
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2)  holde seg innenfor et lokalområde som er angitt i driftshåndboken. 

CAT.GEN.NMPA.145 Framlegging av dokumentasjon og registreringer 

Fartøysjefen skal på anmodning fra en person som myndigheten har bemyndiget, framlegge den dokumentasjonen som 

kreves medbrakt om bord, for denne personen innen en rimelig tidsfrist. 

CAT.GEN.NMPA.150 Transport av farlig gods 

a)  Transport av farlig gods er tillatt, med mindre godset 

1)  ikke er underlagt de tekniske retningslinjene for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (ICAO Doc 

9284-AN/905) i samsvar med del 1 av de nevnte retningslinjene, eller 

2)  medbringes av passasjerer eller besetningsmedlemmer, eller befinner seg i bagasjen, i samsvar med del 8 i de 

tekniske retningslinjene. 

b)  Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at alle rimelige tiltak treffes for å hindre at farlig gods av vanvare 

medbringes om bord. 

c)  Operatøren skal gi personellet de opplysningene som kreves for at det skal kunne utføre sine oppgaver.» 

e)  I CAT.OP.MPA.151 skal ny bokstav a1) lyde: 

«a1)  Uten hensyn til CAT.OP.MPA.150 bokstav b)–d) skal operatøren med hensyn til operasjoner der ELA2-fly 

starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om dagen, angi minste endelige 

drivstoffreserve i driftshåndboken. Denne minste endelige drivstoffreserven skal ikke være mindre enn den 

mengden som kreves for å fly i 45 minutter.» 

f)  I KAPITTEL B – DRIFTSPROSEDYRER skal nytt AVSNITT 2 lyde: 

«AVSNITT 2 

Ikke-motordrevne luftfartøyer 

CAT.OP.NMPA.100 Bruk av flyplasser og operasjonssteder 

Operatøren skal bruke bare flyplasser og operasjonssteder som er egnet til den eller de aktuelle typene luftfartøy og 

operasjon. 

CAT.OP.NMPA.105 Prosedyrer for støyreduksjon — ballonger og motordrevne seilfly 

Fartøysjefen skal ta hensyn til virkningen av støy fra luftfartøyer, samtidig som det påses at sikkerhet prioriteres 

framfor støyreduksjon. 

CAT.OP.NMPA.110 Drivstoff- eller ballastmengde og planlegging — ballonger 

a)  Operatøren skal sikre at drivstoffet eller ballasten som medbringes, er tilstrekkelig for flygingens planlagte varighet 

pluss en reserve for 30 minutters flyging. 

b)  Beregningen av drivstoff- eller ballastmengde skal bygge på minst følgende driftsforhold for flygingen: 

1)  Data fra ballongprodusenten. 

2)  Forventede masser.  
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3)  Forventede meteorologiske forhold. 

4)  Flysikringstjenestenes prosedyrer og begrensninger. 

c)  Beregningene skal dokumenteres i en driftsreiseplan. 

CAT.OP.NMPA.115 Transport av særlige kategorier av passasjerer (SCP) 

Personer som trenger særlige forhold, særlig bistand og/eller særlige innretninger når de transporteres ved en flyging, 

skal anses som særlige kategorier av passasjerer, og skal befordres under forhold som ivaretar sikkerheten for 

luftfartøyet og dem om bord i henhold til prosedyrer fastsatt av operatøren. 

CAT.OP.NMPA.120 Informasjon til passasjerene 

Operatøren skal sørge for at passasjerene får en sikkerhetsorientering før eller eventuelt under flygingen. 

CAT.OP.NMPA.125 Forberedelse til flyging 

Før flygingen begynner, skal fartøysjefen 

a)  med alle tilgjengelige og rimelige midler forvisse seg om at de anleggene på bakken, herunder kommunikasjons-

utstyr og navigasjonshjelpemidler, som er tilgjengelige og direkte nødvendige under flygingen av hensyn til 

luftfartøyets driftssikkerhet, er egnet til den typen operasjon det dreier seg om, og 

b)  kjenne til alle foreliggende meteorologiske opplysninger av betydning for den planlagte flygingen. Forberedelse til 

en flyging som ikke gjennomføres i nærheten av avgangsstedet, skal omfatte 

1)  gjennomgåelse av tilgjengelige oppdaterte værrapporter og værvarsler, og 

2)  planlegging av en alternativ prosedyre i tilfelle flygingen ikke kan gjennomføres som forutsatt på grunn av 

værforholdene. 

CAT.OP.NMPA.130 Framlegging av ATS-reiseplan 

a)  Dersom en ATS-reiseplan ikke er framlagt fordi det ikke er påkrevd av luftfartsreglene, skal det inngis tilstrekkelig 

informasjon, slik at alarmtjenester kan aktiveres ved behov. 

b)  Ved drift fra et sted der det er umulig å framlegge en ATS-reiseplan, skal fartøysjefen eller operatøren sende ATS-

reiseplanen så snart som mulig etter start. 

CAT.OP.NMPA.135 Sikring av passasjerkabin og cockpit — ballonger 

Fartøysjefen skal før avgang og landing, og når det anses nødvendig av hensyn til sikkerheten, sikre at 

a)  alt utstyr og all bagasje er tilstrekkelig sikret, og 

b)  nødevakuering fortsatt er mulig. 

CAT.OP.NMPA.140 Røyking om bord 

Det er forbudt å røyke om bord i et seilfly eller en ballong.  
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CAT.OP.NMPA.145 Meteorologiske forhold 

Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en VFR-flyging bare dersom de siste meteorologiske opplysningene viser at 

værforholdene langs ruten og på den planlagte bestemmelsesflyplassen på antatt tidspunkt for bruk vil svare til eller 

være bedre enn gjeldende minstekriterier for VFR-drift. 

CAT.OP.NMPA.150 Is og annen forurensning — prosedyrer på bakken 

Fartøysjefen kan påbegynne start bare dersom luftfartøyet er fritt for ethvert belegg som kan skade luftfartøyets ytelse 

eller styrbarhet utover det som er tillatt i henhold til AFM. 

CAT.OP.NMPA.155 Startforhold 

Før starten påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at været på flyplassen eller operasjonsstedet i henhold til 

tilgjengelige opplysninger ikke er til hinder for sikker start og avgang. 

CAT.OP.NMPA.160 Simulering av unormale situasjoner under flyging 

Fartøysjefen skal sikre at det ved transport av passasjerer ikke simuleres unormale situasjoner eller nødssituasjoner som 

krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner. 

CAT.OP.NMPA.165 Drivstoff- og ballaststyring under flyging – ballonger 

Fartøysjefen skal jevnlig kontrollere at mengden gjenværende nyttbart drivstoff og ballast under flyging ikke er mindre 

enn det som kreves for å fullføre den planlagte flygingen, pluss den planlagte drivstoffreserven for landing. 

CAT.OP.NMPA.170 Bruk av tilleggsoksygen 

Fartøysjefen skal sikre at flygebesetningsmedlemmer som utfører oppgaver som er viktige for sikker drift av 

luftfartøyet under flyging, bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når trykkhøyden er over 10 000 fot i over 30 minutter, 

og alltid når trykkhøyden er over 13 000 fot. 

CAT.OP.NMPA.175 Innflygings- og landingsforhold 

Før fartøysjefen begynner innflyging med sikte på landing, skal han/hun forvisse seg om at været på den planlagte 

flyplassen eller operasjonsstedet, og forholdene på den overflaten som er planlagt brukt, ifølge de opplysningene som 

foreligger for ham/henne, ikke er til hinder for en sikker innflyging og landing. 

CAT.OP.NMPA.180 Driftsbegrensninger — varmluftsballonger 

a)  En varmluftsballong skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner. 

b)  En varmluftsballong kan starte om natten, forutsatt at den har tilstrekkelig drivstoff til å lande om dagen. 

CAT.OP.NMPA.185 Driftsbegrensninger — seilfly 

Et seilfly skal flys utelukkende om dagen.» 

g)  I CAT.POL.A.240 bokstav b) nr. 4) endres «ORO.OPS» til «ORO.FC». 

h)  I CAT.POL.A.310 skal ny bokstav e) lyde: 

«e)  Kravene i bokstav a) nr. 3–5, bokstav b) nr. 2 og bokstav c) nr. 2 får ikke anvendelse på VFR-drift om dagen.» 

i)  I CAT.POL.A.405 bokstav b) erstattes henvisningen til CAT.POL.A.405 bokstav b) eller c) med en henvisning til 

CAT.POL.A.400 bokstav b) eller c).  
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j)  I KAPITTEL C — LUFTFARTØYETS YTELSE OG DRIFTSBEGRENSNINGER skal nye AVSNITT 4 og 

AVSNITT 5 lyde: 

«AVSNITT 4 

Seilfly 

CAT.POL.S.100 Driftsbegrensninger 

a)  I enhver fase av driften skal seilflyets last, masse og tyngdepunkt (CG) overholde de begrensningene som er angitt i 

AFM, eller i driftshåndboken dersom denne er mer restriktiv. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking, eller kombinasjoner av slike, som angir driftsbegrensningene fastsatt i AFM, 

skal vises i seilflyet. 

CAT.POL.S.105 Veiing 

a)  Operatøren skal sikre at seilflyets masse og CG er blitt bestemt ved faktisk veiing før det tas i bruk. De akkumulerte 

virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas i betraktning og behørig dokumenteres. 

Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige for fartøysjefen. Seilflyet skal veies på nytt dersom virkningen av 

endringer på massen og balansen ikke er nøyaktig kjent. 

b)  Veiingen skal gjennomføres av produsenten av seilflyet eller eventuelt i samsvar med forordning (EF)  

nr. 2042/2003. 

CAT.POL.S.110 Ytelse 

Fartøysjefen skal bruke seilflyet 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, idet det tas hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart. 

AVSNITT 5 

Ballonger 

CAT.POL.B.100 Driftsbegrensninger 

a)  I enhver fase av driften skal ballongens last og masse overholde de begrensningene som er angitt i AFM, eller i 

driftshåndboken dersom denne er mer restriktiv. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking, eller kombinasjoner av slike, som angir driftsbegrensningene fastsatt i AFM, 

skal vises i ballongen. 

CAT.POL.B.105 Veiing 

a)  Operatøren skal sikre at ballongens masse er blitt bestemt ved faktisk veiing før det tas i bruk. De akkumulerte 

virkningene av endringer og reparasjoner på massen skal tas i betraktning og behørig dokumenteres. Disse 

opplysningene skal gjøres tilgjengelige for fartøysjefen. Ballongen skal veies på nytt dersom virkningen av 

endringer på massen ikke er nøyaktig kjent. 

b)  Veiingen skal gjennomføres av produsenten av ballongen eller eventuelt i samsvar med forordning (EF)  

nr. 2042/2003. 

CAT.POL.B.110 System for bestemmelse av massen 

a)  Operatøren av en ballong skal opprette et system som angir hvordan følgende punkter kan bestemmes nøyaktig for 

hver flyging, slik at fartøysjefen kan kontrollere at begrensningene i AFM overholdes: 

1)  Ballongens tommasse.  
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2)  Massen av nyttelasten. 

3)  Massen av drivstoffet eller ballasten. 

4)  Startmasse. 

5)  Lasting av ballongen under tilsyn av fartøysjefen eller kvalifisert personell. 

6)  Utarbeiding og tilgjengeliggjøring av all dokumentasjon. 

b)  Fartøysjefen skal kunne gjengi beregningen av masse basert på elektroniske beregninger. 

c)  Dokumentasjonen av masse skal utarbeides før hver flyging og dokumenteres i en driftsreiseplan. 

CAT.POL.B.115 Ytelse 

Fartøysjefen skal bruke ballongen 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, idet det tas hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart.» 

k)  [Denne endringen berører ikke den norske versjonen.] 

l)  I CAT.IDE.A.260 erstattes figur 1 med følgende figur: 

Figur 1 

 

m)  I KAPITTEL D — INSTRUMENTER, DATA OG UTSTYR skal nye AVSNITT 3 og AVSNITT 4 lyde: 

«AVSNITT 3 

Seilfly 

CAT.IDE.S.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med forordning (EU) 

nr. 748/2012 dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde CAT.IDE.S.140, 

3)  benyttes til å overholde CAT.IDE.S.145, eller 

4)  er montert i seilflyet.  
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b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbare lykter. 

2)  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 bringes med under flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av flyge-

besetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke seilflyets luftdyktighet, selv 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 for umiddelbar bruk. 

CAT.IDE.S.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av seilflyets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for 

den planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre seilflyet skal flys i samsvar med operatørens 

minsteutstyrsliste (MEL). 

CAT.IDE.S.110 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

a)  Seilfly som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  For motordrevne seilfly, magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

b)  Seilfly som flys under forhold der seilflyet ikke kan holdes i ønsket høyde uten at det tys til ytterligere ett eller flere 

instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a), ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Vertikal hastighet. 

2)  Flygestilling eller sving og krengning. 

3)  Magnetisk kurs. 

CAT.IDE.S.115 Skyflyging — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

Seilfly som driver skyflyging, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

a)  Magnetisk kurs.  
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b)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

c)  Trykkhøyde. 

d)  Angitt flygehastighet. 

e)  Vertikal hastighet. 

f)  Flygestilling eller sving og krengning. 

CAT.IDE.S.120 Seter og sikringsutstyr 

a)  Seilfly skal være utstyrt med 

1)  et sete til hver person om bord og 

2)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen for hvert sete i samsvar med AFM. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal ha ettpunkts utløsermekanisme. 

CAT.IDE.S.125 Tilleggsoksygen 

Seilfly som flys ved trykkhøyder på over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 

13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer alltid når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

CAT.IDE.S.130 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 følgende utstyr skal være om bord: 

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. 

c)  Utstyr til å sende nødsignaler under en flyging 

1)  over vann utover glideavstand fra land eller 

2)  dersom flygebanen for start eller innflyging går over vann på en slik måte at det ved et uhell vil være 

sannsynlig med en nødlanding på vannet. 

CAT.IDE.S.135 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.  
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CAT.IDE.S.140 Radiokommunikasjonsutstyr 

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 i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

CAT.IDE.S.145 Navigasjonsutstyr 

Seilfly skal ha det navigasjonsutstyret som kreves for å kunne fly i samsvar med 

a)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

b)  gjeldende luftromskrav. 

CAT.IDE.S.150 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal seilfly være utstyrt med en transponder for sekundær overvåknings-

radar (SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 4 

Ballonger 

CAT.IDE.B.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med forordning (EU) 

nr. 748/2012 dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å bestemme flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde CAT.IDE.B.155, eller 

3)  er montert i ballongen. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbare lykter. 

2)  Presisjonsur. 

3)  Førstehjelpsskrin. 

4)  Overlevings- og signalutstyr. 

5)  Alternativ tennkilde. 

6)  Brannteppe eller brannhemmende dekke. 

7)  Slepeline. 

8)  Kniv.  
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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 bringes med under flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av flyge-

besetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke ballongens luftdyktighet, selv 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 for umiddelbar bruk. 

CAT.IDE.B.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av ballongens instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves 

for den planlagte flygingen, er ute av drift, med mindre ballongen skal flys i samsvar med operatørens minste-

utstyrsliste (MEL). 

CAT.IDE.B.110 Driftslys 

Ballonger som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys, 

b)  belysning for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for sikker drift av 

ballongen, og 

c)  en bærbar lykt. 

CAT.IDE.B.115 Flyging i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Ballonger som flys i henhold til VFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som viser avdriftsretning. 

b)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

2)  Vertikal hastighet, dersom det kreves i AFM. 

3)  Trykkhøyde, dersom det kreves i AFM eller i luftromskravene, eller når høyden må kontrolleres med sikte på 

bruk av oksygen. 

4)  Unntatt for gassballonger, trykket i hver tilførselsledning for brenngass. 

CAT.IDE.B.120 Sikringsutstyr 

Ballonger som har en egen kabin for fartøysjefen, skal være utstyrt med sikringsutstyr for fartøysjefen.  
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CAT.IDE.B.125 Førstehjelpsskrin 

a)  Ballonger skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Et ekstra førstehjelpsskrin skal medbringes i servicekjøretøyet. 

c)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

CAT.IDE.B.130 Tilleggsoksygen 

Ballonger som flys ved trykkhøyder på over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 

13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer alltid når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

CAT.IDE.B.135 Håndholdte brannslokkingsapparater 

Varmluftsballonger skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat dersom det kreves i gjeldende 

luftdyktighetsregler. 

CAT.IDE.B.140 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 følgende utstyr skal være om bord: 

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 hans eller 

hennes plass. 

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. 

c)  Signaleringsutstyr for å sende ut nødsignaler. 

CAT.IDE.B.145 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. 

CAT.IDE.B.150 Diverse utstyr 

a)  Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

b)  Varmluftsballonger skal være utstyrt med 

1)  en alternativ tennkilde, 

2)  en innretning som måler og viser drivstoffmengden,  
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3)  et brannteppe eller brannhemmende dekke, og 

4)  en slepeline som er minst 25 m lang. 

c)  Gassballonger skal være utstyrt med 

1)  en kniv og 

2)  en slepeline som er minst 20 m lang laget av naturfiber eller elektrostatisk ledende materiale. 

CAT.IDE.B.155 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Dersom luftrommet det flys i, krever det, skal ballonger på flygerens stasjon 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 i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

CAT.IDE.B.160 Transponder 

Dersom luftrommet det flys i, krever det, skal ballonger være utstyrt med en transponder for sekundær overvåknings-

radar (SSR) med alle nødvendige funksjoner.» 

5)  I vedlegg V til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 748/2012. 

b)  I SPA.GEN.100 bokstav a) nr. 1 endres «operatør av kommersiell lufttransport» til «kommersiell operatør». 

c)  SPA.DG.100 skal lyde: 

«SPA.DG.100 Transport av farlig gods 

Unntatt som fastsatt i vedlegg IV (del-CAT), vedlegg VI (del-NCC), vedlegg VII (del-NCO) og vedlegg VIII (del-SPO) 

skal operatøren foreta lufttransport av farlig gods bare dersom operatøren er godkjent av vedkommende myndighet.» 

6)  I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 965/2012 skal NCC.POL.125 bokstav b) lyde: 

«b)  Unntatt for fly som er utstyrt med turbopropmotorer og har en største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg, skal 

fartøysjefen forsikre seg om at flyet i tilfelle motorsvikt ved start 

1)  kan avbryte starten og stanse innen tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning eller den rullebanen som er 

tilgjengelig, eller 

2)  kan fortsette starten og klare alle hindringer langs flygebanen med tilstrekkelig margin til flyet er i stand til å 

overholde NCC.POL.130.» 

7)  I vedlegg VII til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 748/2012.  
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b)  I NCO.GEN.102 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«Turmotorseilfly, motordrevne seilfly og hybridballonger» 

ii)  Ny bokstav d) skal lyde: 

«d)  Hybridballonger skal flys i samsvar med kravene til varmluftsballonger.» 

c)  Nytt punkt NCO.GEN.103 skal lyde: 

«NCO.GEN.103 Introduksjonsflyginger 

Introduksjonsflygingene nevnt i artikkel 6 nr. 5) bokstav c) i denne forordningen skal når de foretas i samsvar med dette 

vedlegget, 

1)  starte og slutte på samme flyplass eller operasjonssted, unntatt for ballonger og seilfly, 

b)  flys i henhold til VFR om dagen, 

c)  føres tilsyn med av en utnevnt person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og 

d)  oppfylle de andre kravene fastsatt av vedkommende myndighet.» 

d)  NCO.GEN.106 skal lyde: 

«NCO.GEN.106 Fartøysjefens ansvar og myndighet – ballonger 

Fartøysjefen på en ballong skal i tillegg til NCO.GEN.105 

a)  være ansvarlig for orientering før flyging til de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, 

b)  sikre at ingen om bord røyker, eller at røyking ikke forekommer i ballongens umiddelbare nærhet, og 

c)  sikre at personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy.» 

e)  I NCO.GEN.135 bokstav a) nr. 10) endres «for den foreslåtte flygeruten» til «for den foreslåtte flygeruten eller det 

området der flygingen planlegges utført,». 

f)  I NCO.OP.110 bokstav c) første punktum innsettes «bare» før «dersom». 

g)  Overskriften i NCO.OP.113 skal lyde: «Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling over land med helikopter» 

h)  I NCO.OP.127 bokstav a) og b) utgår ordet «gass». 

i)  NCO.OP.215 skal lyde: 

«NCO.OP.215 Driftsbegrensninger — varmluftsballonger 

a)  En varmluftsballong skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner. 

b)  En varmluftsballong kan starte om natten, forutsatt at den har tilstrekkelig drivstoff til å lande om dagen.»  
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j)  I NCO.POL.105 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Veiingen skal 

1)  for fly og helikoptre utføres av luftfartøyets produsent, eller av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, og 

2)  for seilfly og ballonger utføres av luftfartøyets produsent eller eventuelt i samsvar med kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2042/2003.» 

k)  NCO.IDE.B.110 skal lyde: 

«NCO.IDE.B.110 Driftslys 

Ballonger som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys, 

b)  belysning for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for sikker drift av 

ballongen, og 

c)  en bærbar lykt.» 

l)  NCO.IDE.B.125 skal lyde: 

«NCO.IDE.B.125 Håndholdte brannslokkingsapparater 

Varmluftsballonger skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat dersom det kreves i gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner.» 

m)  NCO.IDE.B.140 skal lyde: 

«NCO.IDE.B.140 Diverse utstyr 

a)  Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

b)  Varmluftsballonger skal være utstyrt med 

1)  en alternativ tennkilde, 

2)  en innretning 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 

1)  en kniv og 

2)  en slepeline som er minst 20 m lang laget av naturfiber eller elektrostatisk ledende materiale.»  
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n)  Nytt KAPITTEL E skal lyde: 

«KAPITTEL E 

SÆRLIGE KRAV 

AVSNITT 1 

Generelt 

NCO.SPEC.100 Virkeområde 

I dette kapittelet fastlegges de særlige kravene som fartøysjefen skal oppfylle ved ikke-kommersielle spesialiserte 

operasjoner med ikke-komplekse motordrevne luftfartøyer. 

NCO.SPEC.105 Kontrolliste 

a)  Før en spesialisert operasjon påbegynnes, skal fartøysjefen foreta en risikovurdering ved å vurdere kompleksiteten 

til aktiviteten for å bestemme hvilke farer og tilhørende risikoer som operasjonen innebærer, samt fastlegge 

risikoreduserende tiltak. 

b)  En spesialisert operasjon skal utføres i samsvar med en kontrolliste. På grunnlag av risikovurderingen skal 

fartøysjefen utarbeide en slik kontrolliste som er hensiktsmessig for den spesialiserte aktiviteten og det luftfartøyet 

som skal brukes, idet det tas hensyn til alle avsnitt i dette kapittelet. 

c)  Kontrollisten som er relevant for oppgavene til fartøysjefen, besetningsmedlemmene og fagspesialistene, skal være 

lett tilgjengelig på hver flyging. 

d)  Kontrollisten skal ved behov jevnlig gjennomgås og ajourføres.  

NCO.SPEC.110 Fartøysjefens ansvar og myndighet 

Dersom besetningsmedlemmer eller fagspesialister deltar i operasjonen, skal fartøysjefen 

a)  sikre at besetningsmedlemmer og fagspesialister overholder bestemmelsene i NCO.SPEC.115 og NCO.SPEC.120, 

b)  ikke påbegynne en flyging dersom et besetningsmedlem eller en fagspesialist er ute av stand til å utføre sine 

oppgaver, for eksempel på grunn av skade, sykdom, tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, 

c)  ikke fortsette flygingen forbi nærmeste flyplass eller operasjonssted der værforholdene tillater landing, dersom et 

besetningsmedlem eller en fagspesialist har vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver, for eksempel på 

grunn av tretthet, sykdom eller oksygenmangel, 

d)  sikre at besetningsmedlemmer og fagspesialister overholder lover, forskrifter og prosedyrer i de statene der 

operasjonene foregår, 

e)  sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister kan kommunisere med hverandre på et felles språk, og 

f)  sikre at fagspesialister og besetningsmedlemmer bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når kabinhøyden er over  

10 000 fot i over 30 minutter, og alltid når kabinhøyden er over 13 000 fot. 

NCO.SPEC.115 Besetningens ansvar 

a)  Et besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Besetningens oppgaver skal være angitt på 

kontrollisten.  
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b)  Unntatt for ballonger skal besetningsmedlemmet i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det 

er nødvendig av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt på 

kontrollisten. 

c)  Under flygingen skal et flygebesetningsmedlem ha sikkerhetsbeltet fastspent når vedkommende sitter på sin plass. 

d)  Under flygingen skal til enhver tid minst ett kvalifisert flygebesetningsmedlem sitte ved luftfartøyets betjenings-

innretninger. 

e)  Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy 

1)  dersom vedkommende vet eller anser at han/hun lider av tretthet som nevnt i nr. 7.f. i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 216/2008, eller på annen måte føler seg uopplagt i en slik grad at han/hun ikke kan utføre sine 

oppgaver, eller 

2)  dersom vedkommende er under påvirkning av psykotrofe stoffer eller alkohol, eller av andre grunner som nevnt 

i nr. 7.g i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

f)  Et besetningsmedlem som utfører oppgaver for flere enn én operatør, skal 

1)  føre sin egen fortegnelse over flyge- og tjenestetider og hvileperioder, som nevnt i kapittel FTL i vedlegg III 

(del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012, dersom det er relevant, og 

2)  gi hver operatør de dataene 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 påvirke luftdyktigheten til 

eller sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

NCO.SPEC.120 Fagspesialisters ansvar 

a)  En fagspesialist har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Fagspesialistenes oppgaver skal være angitt på 

kontrollisten. 

b)  Unntatt for ballonger skal fagspesialisten i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det er 

nødvendig av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt på kontrollisten. 

c)  Fagspesialisten skal sikre at han/hun er fastspent ved utførelse av spesialiserte oppgaver når ytterdører er åpnet eller 

fjernet. 

d)  Fagspesialisten skal melde fra til fartøysjefen om 

1)  enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan påvirke luftdyktigheten til 

eller sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

NCO.SPEC.125 Sikkerhetsorientering 

a)  Før start skal fartøysjefen orientere fagspesialister om 

1)  nødutstyr og nødprosedyrer, 

2)  driftsprosedyrer knyttet til den spesialiserte oppgaven før hver flyging eller serie med flyginger.  
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b)  Orienteringen nevnt i bokstav a) nr. 2) trenger ikke å gjennomgås dersom fagspesialistene er instruert i drifts-

prosedyrene før starten av driftssesongen i det aktuelle kalenderåret. 

NCO.SPEC.130 Minste hinderfrie høyder — IFR-flyginger 

Fartøysjefen skal fastsette minste flygehøyder for hver flygehøyde som gir nødvendig terrengklaring for alle 

rutesegmenter som skal flys i henhold til IFR. Minste flygehøyder skal ikke være lavere enn dem som er offentliggjort 

av staten som overflys. 

NCO.SPEC.135 Drivstoff- og oljeforsyning — fly 

NCO.OP.125 bokstav a) nr. 1) i) får ikke anvendelse på sleping av seilfly, oppvisningsflyging, akroflyging eller 

konkurranseflyging. 

NCO.SPEC.140 Drivstoff- og oljeforsyning — helikoptre 

Uten hensyn til NCO.OP.126 bokstav a) nr. 1) kan fartøysjefen på et helikopter bare påbegynne VFR-flyging om dagen 

høyst 25 NM fra avgangsflyplassen/-operasjonsstedet dersom det er drivstoffreserve til minst 10 minutters flyging ved 

den hastigheten som sikrer størst rekkevidde. 

NCO.SPEC.145 Simulering av situasjoner under flyging 

Med mindre en fagspesialist er om bord på luftfartøyet med sikte på opplæring, skal fartøysjefen ved transport av 

fagspesialister ikke simulere 

a)  situasjoner som krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner, eller 

b)  flyging under meteorologiske forhold for instrumentflyging (IMC). 

NCO.SPEC.150 Terrengvarsling 

Dersom det er installert et terrengvarslingssystem, kan det frakoples under disse spesialiserte oppgavene, som på grunn 

av sin egenart krever at luftfartøyet flys i en avstand fra bakken som vil aktivere terrengvarslingssystemet. 

NCO.SPEC.155 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS II) 

Uten hensyn til NCO.OP.200 kan ACAS II frakoples under spesialiserte oppgaver som på grunn av sin egenart krever 

at luftfartøyer flys i en avstand fra hverandre som vil aktivere ACAS. 

NCO.SPEC.160 Utslipp av farlig gods 

Fartøysjefen skal ikke fly luftfartøyet over tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over 

utendørs forsamlinger av personer, når farlig gods slippes ut. 

NCO.SPEC.165 Transport og bruk av våpen 

a)  Dersom det transporteres våpen ved en flyging for en spesialisert oppgave, skal fartøysjefen sikre at disse 

oppbevares på en sikker måte når de ikke er i bruk. 

b)  Fagspesialisten som bruker våpenet, skal treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre at luftfartøyet og personer om 

bord eller på bakken settes i fare. 

NCO.SPEC.170 Ytelses- og driftskriterier — fly 

Når et fly flys i en høyde lavere enn 150 m (500 fot) over et ikke-tettbygd område, skal fartøysjefen ved operasjoner 

med fly som ikke er i stand til å opprettholde konstant marsjhøyde ved en kritisk motorsvikt, ha 

a)  fastlagt driftsprosedyrer for i størst mulig grad redusere konsekvensene av en motorsvikt, og  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/581 

 

b)  orientert alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord om prosedyrene som skal utføres ved en nødlanding. 

NCO.SPEC.175 Ytelses- og driftskriterier — helikoptre 

a)  Fartøysjefen kan fly et luftfartøy over tettbebygde områder forutsatt at 

1)  helikopteret er sertifisert i kategori A eller B, og 

2)  det er utarbeidet sikkerhetstiltak for å forhindre unødig fare for personer eller eiendom på bakken. 

b)  Fartøysjefen skal ha 

1)  fastlagt driftsprosedyrer for i størst mulig grad redusere konsekvensene av en motorsvikt, og 

2)  orientert alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord om prosedyrene som skal utføres ved en 

nødlanding. 

c)  Fartøysjefen skal sikre at massen ved start, landing eller hovring ikke overstiger den største massen som er angitt 

for 

1)  hovring uten bakkeeffekt (HOGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, eller 

2)  dersom forholdene tilsier at HOGE sannsynligvis ikke vil skje, skal helikopterets masse ikke overstige den 

største massen som er angitt for hovring i bakkeeffekt (HIGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, 

forutsatt at de rådende forhold tillater hovring i bakkeeffekt ved største angitte masse. 

AVSNITT 2 

Helikopteroperasjoner med utvendig hengende last (HESLO) 

NCO.SPEC.HESLO.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for HESLO skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.HESLO.105 Særlig HESLO-utstyr 

Helikopteret skal minst være utstyrt med 

a)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken(e)/lasten, og 

b)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

NCO.SPEC.HESLO.110 Transport av farlig gods 

Vedkommende operatør som transporterer farlig gods til eller fra ubemannede eller fjerntliggende steder, skal søke 

vedkommende myndighet om unntak fra bestemmelsene i de tekniske retningslinjene dersom de har til hensikt ikke å 

oppfylle kravene i disse retningslinjene.  
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AVSNITT 3 

Operasjoner med utvendig menneskelig last (HEC) 

NCO.SPEC.HEC.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for HEC skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.HEC.105 Særlig HEC-utstyr 

a)  Helikopteret skal være utstyrt med 

1)  utstyr for heiseoperasjoner eller lastekrok, 

2)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken, og 

3)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

b)  Installasjonen av alt utstyr til heising og lastekrok og eventuelle etterfølgende endringer skal ha en 

luftdyktighetsgodkjenning som er relevant for den planlagte funksjonen. 

AVSNITT 4 

Fallskjermoperasjoner (PAR) 

NCO.SPEC.PAR.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for PAR skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.PAR.105 Transport av besetningsmedlemmer og fagspesialister 

Kravet fastsatt i NCO.SPEC.120 bokstav c) får ikke anvendelse på fagspesialister som utfører fallskjermhopping. 

NCO.SPEC.PAR.110 Seter 

Uten hensyn til NCO.IDE.A.140 bokstav a) nr. 1) og NCO.IDE.H.140 bokstav a) nr. 1) kan gulvet i luftfartøyet brukes 

som sete, forutsatt at det finnes innretninger som fagspesialisten kan holde eller spenne seg fast i.  
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NCO.SPEC.PAR.115 Tilleggsoksygen 

Uten hensyn til NCO.SPEC.110 bokstav f) får kravet om å bruke tilleggsoksygen ikke anvendelse på andre 

besetningsmedlemmer enn fartøysjefen og fagspesialister som utfører oppgaver som er av avgjørende betydning for den 

spesialiserte oppgaven, når kabinhøyden 

a)  overstiger 13000 fot i høyst 6 minutter, eller 

b)  overstiger 15 000 fot i høyst 3 minutter. 

NCO.SPEC.PAR.120 Utslipp av farlig gods 

Uten hensyn til NCO.SPEC.160 kan fallskjermhoppere hoppe ut av luftfartøyet med henblikk på fallskjermoppvisning 

over tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over utendørs forsamlinger av personer, 

samtidig som de har med seg innretninger som utvikler røyk, forutsatt at disse innretningene er framstilt for dette 

formålet. 

AVSNITT 5 

Akroflyging (ABF) 

NCO.SPEC.ABF.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for ABF skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.ABF.105 Dokumenter og opplysninger 

Følgende dokumenter og opplysninger oppført i NCO.GEN.135 bokstav a) er ikke obligatorisk å medbringe under 

akroflyging: 

a)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

b)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten/området for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet 

kan forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

c)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

NCO.SPEC.ABF.110 Utstyr 

Følgende krav til utstyr får ikke obligatorisk anvendelse på akroflyging: 

a)  Førstehjelpsskrin som fastsatt i NCO.IDE.A.145 og NCO.IDE.H.145. 

b)  Håndholdte brannslokkingsapparater som fastsatt i NCO.IDE.A.160 og NCO.IDE.H.180. 

c)  Nødpeilesendere eller personlige peilesendere som fastsatt i NCO.IDE.A.170 og NCO.IDE.H.170.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VIII 

SPESIALISERTE OPERASJONER 

[DEL-SPO] 

SPO.GEN.005 Virkeområde 

a) Dette vedlegget får anvendelse på enhver spesialisert operasjon der luftfartøyet brukes til spesialisert virksomhet innenfor 

for eksempel landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, observasjon, patruljering eller reklameflyging. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) skal ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer være i 

samsvar med vedlegg VII (del-NCO). 

c)  Uten hensyn til bokstav a) skal følgende operasjoner med ikke-komplekse motordrevne luftfartøyer foretas i samsvar med 

vedlegg VII (del-NCO): 

1)  Konkurranseflyginger eller oppvisningsflyginger, på det vilkår at godtgjørelse eller vederlag som ytes til slike 

flyginger, er begrenset til å dekke direkte kostnader og et forholdsmessig bidrag til årlige kostnader samt premier opp til 

en høyeste verdi som angis av vedkommende myndighet. 

2)  Fallskjermhopping, sleping av seilfly eller akroflyging utført enten av en utdanningsorganisasjon som har sitt 

hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 1178/2011, eller av en organisasjon 

som er opprettet med sikte på å fremme luftsport eller fritidsflyging, på det vilkår at luftfartøyet flys av organisasjonen 

gjennom eierskap eller leie uten besetning, at flygingen ikke gir overskudd som fordeles utenfor organisasjonen, og at 

slike flyginger alltid når personer som ikke er medlem i organisasjonen, er involvert, utgjør bare en marginal 

virksomhet i organisasjonen. 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

SPO.GEN.100 Vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet er den myndigheten som er utpekt av medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak eller er 

bosatt. 

SPO.GEN.101 Samsvarskriterier 

Alternative samsvarskriterier til dem som er vedtatt av byrået, kan brukes av en operatør for å oppnå samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

SPO.GEN.102 Turmotorseilfly, motordrevne seilfly og hybridballonger 

a)  Turmotorseilfly skal flys i samsvar med kravene til 

1)  fly, når de er motordrevne, og 

2)  seilfly, når de flys uten bruk av motor. 

b)  Turmotorseilfly skal være utstyrt i samsvar med de kravene som får anvendelse på fly, med mindre noe annet er angitt i 

kapittel D.  
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c)  Motordrevne seilfly, med unntak av turmotorseilfly, skal flys og være utstyrt i samsvar med de kravene som får anvendelse 

på seilfly. 

d)  Hybridballonger skal flys i samsvar med kravene til varmluftsballonger. 

SPO.GEN.105 Besetningens ansvar 

a)  Et besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Besetningens ansvar skal angis i de standardiserte 

driftsprosedyrene (SOP) og eventuelt i driftshåndboken. 

b)  Unntatt for ballonger skal besetningsmedlemmet i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen anser at det er 

nødvendig av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt i SOP. 

c)  Under flygingen skal et flygebesetningsmedlem ha sikkerhetsbeltet fastspent når vedkommende sitter på sin plass. 

d)  Under flygingen skal til enhver tid minst ett kvalifisert flygebesetningsmedlem sitte ved luftfartøyets betjenings-

innretninger. 

e)  Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy 

1)  dersom vedkommende vet eller anser at han/hun lider av tretthet som nevnt i nr. 7.f. i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008, eller på annen måte føler seg uopplagt i en slik grad at han/hun ikke kan utføre sine oppgaver, eller 

2)  dersom vedkommende er under påvirkning av psykotrofe stoffer eller alkohol, eller av andre grunner som nevnt i 7.g. i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

f)  Et besetningsmedlem som utfører oppgaver for flere enn én operatør, skal 

1)  føre sin egen fortegnelse over flyge- og tjenestetider og hvileperioder, som nevnt i kapittel FTL i vedlegg III (del-ORO) 

til forordning (EU) nr. 965/2012, dersom det er relevant, og 

2)  gi hver operatør de dataene 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 påvirke luftdyktigheten til eller 

sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

SPO.GEN.106 Fagspesialisters ansvar 

a)  En fagspesialist har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Fagspesialistenes oppgaver skal være angitt i SOP. 

b)  Unntatt for ballonger skal fagspesialisten i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen anser at det er nødvendig 

av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt i SOP.  
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c)  Fagspesialisten skal sikre at han/hun er fastspent ved utførelse av spesialiserte oppgaver når ytterdører er åpnet eller fjernet. 

d)  Fagspesialisten skal melde fra til fartøysjefen om 

1)  enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan påvirke luftdyktigheten til eller 

sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

SPO.GEN.107 Fartøysjefens ansvar og myndighet 

a)  Fartøysjefen har ansvar for 

1)  luftfartøyets sikkerhet samt sikkerheten til alle besetningsmedlemmer, fagspesialister og last som er om bord når 

luftfartøyet er i drift, 

2)  igangsetting, fortsettelse, avslutning eller omlegging av en flyging av hensyn til sikkerheten, 

3)  å sikre at alle driftsprosedyrer og kontrollister er overholdt i samsvar med driftshåndboken, 

4)  å påbegynne en flyging først når han/hun har forsikret seg om at alle driftsbegrensninger nevnt i nr. 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 montert 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 SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105, SPO.IDE.S.105 

eller SPO.IDE.B.105, 

iv)  luftfartøyets masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt er slik at flygingen kan utføres innenfor grensene fastsatt 

i luftdyktighetsdokumentasjonen, 

v)  alt utstyr og all bagasje er korrekt lastet og sikret, og 

vi)  luftfartøyets driftsbegrensninger som angitt i luftfartøyets flygehåndbok (AFM) ikke vil bli overskredet på noe 

tidspunkt under flygingen, 

5)  ikke å påbegynne en flyging dersom han/hun eller et annet besetningsmedlem eller en fagspesialist 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 der værforholdene tillater landing, dersom 

han/hun eller et annet besetningsmedlem eller en fagspesialist har vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver, for 

eksempel på grunn av tretthet, sykdom eller oksygenmangel, 

7)  å avgjøre om et luftfartøy med funksjonsfeil skal godtas i samsvar med listen over godtatte konfigurasjonsavvik (CDL) 

eller minsteutstyslisten (MEL), dersom det er relevant,  
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8)  å registrere bruksdata og alle kjente eller antatte feil i luftfartøyet når en flyging eller en serie flyginger er avsluttet, i 

luftfartøyets tekniske loggbok eller reisedagbok, og 

9)  å sikre at ferdsskriverne, dersom slike er installert, 

i)  ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, og 

ii)  dersom det skjer en ulykke eller en rapporteringspliktig hendelse, 

A)  ikke slettes med overlegg, 

B)  koples ut umiddelbart etter at flygingen er slutt, og 

C)  koples inn igjen bare med etterforskningsmyndighetens samtykke. 

b)  Fartøysjefen har myndighet til å nekte å ta med, eller til å sette av, enhver person eller last som kan utgjøre en potensiell 

fare for sikkerheten til luftfartøyet eller dem 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) nr. 6 kan fartøysjefen på en flyging med flere besetningsmedlemmer fortsette 

flygingen forbi nærmeste flyplass der værforholdene tillater landing, dersom det finnes tilfredsstillende prosedyrer som 

minsker risikoen. 

e)  Fartøysjefen skal i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe de tiltakene han/hun anser som 

nødvendige etter omstendighetene, i samsvar med nr. 7.d. i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. I slike tilfeller kan 

fartøysjefen av hensyn til sikkerheten avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder. 

f)  Fartøysjefen skal umiddelbart rapportere en ulovlig handling til vedkommende myndighet og underrette den utpekte lokale 

myndigheten. 

g)  Fartøysjefen skal på raskest tilgjengelige måte gi nærmeste relevante myndighet melding om en ulykke der luftfartøyet er 

involvert, og som fører til alvorlig personskade eller dødsfall, eller til betydelig skade på luftfartøy eller eiendom. 

SPO.GEN.108 Fartøysjefens ansvar og myndighet – ballonger 

Fartøysjefen på en ballong skal i tillegg til SPO.GEN.107 

a)  være ansvarlig for orientering før flyging til de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, 

b)  sikre at ingen om bord røyker, eller at røyking ikke forekommer i ballongens umiddelbare nærhet, og 

c)  sikre at personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy. 

SPO.GEN.110 Overholdelse av lover, forskrifter og prosedyrer 

Fartøysjefen, besetningsmedlemmer og fagspesialister skal overholde lover, forskrifter og prosedyrer i de statene der 

operasjonene foregår.  
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SPO.GEN.115 Felles språk 

Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister kan kommunisere med hverandre på et felles språk. 

SPO.GEN.115 Taksing av fly 

Operatøren skal sikre at et fly takses på trafikkområdet på en flyplass bare dersom personen ved betjeningsinnretningene 

a)  er en kvalifisert flyger, eller 

b)  er utpekt av operatøren og 

1)  er kvalifisert til å takse flyet, 

2)  er kvalifisert til å bruke radiotelefoni, dersom radiokommunikasjon er påkrevd, 

3)  har fått opplæring i flyplassens utforming, ruter, skilt, merking, lys, flygekontrollsignaler og -instrukser, fraseologi og 

prosedyrer, og 

4)  er i stand til å overholde de driftsstandardene som kreves for at flyet skal bevege seg på en sikker måte på flyplassen. 

SPO.GEN.125 Innkopling av rotor 

En helikopterrotor skal koples inn for flygeformål bare med en kvalifisert flyger ved betjeningsinnretningene. 

SPO.GEN.130 Bærbare elektroniske innretninger 

Operatøren skal ikke tillate at noen om bord på et luftfartøy bruker en bærbar elektronisk innretning (PED) som kan påvirke 

ytelsen til luftfartøyets systemer og utstyr negativt. 

SPO.GEN.135 Opplysninger 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). 

SPO.GEN.140 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

a)  Følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging som originaler eller kopier, med mindre 

noe annet er angitt nedenfor: 

1)  Flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokument(er). 

2)  Original av registreringsbevis. 

3)  Original av luftdyktighetsbevis (CofA). 

4)  Støysertifikat, dersom det er relevant. 

5)  En kopi av erklæringen som angitt i ORO.DEC.100, og eventuelt en kopi av godkjenningen som angitt i 

ORO.SPO.110.  
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6)  Listen over særlige godkjenninger, dersom det er relevant. 

7)  Eventuell original av luftfartøyets radiolisens. 

8)  Ansvarsforsikringsbevis. 

9)  Reisedagbok eller tilsvarende for luftfartøyet. 

10)  Luftfartøyets tekniske loggbok i samsvar med vedlegg I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, dersom det er 

relevant. 

11)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

12)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten/området for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet 

kan forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

13)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

14)  Opplysninger om søke- og redningstjenester for området der den planlagte flygingen skal finne sted. 

15)  De delene av driftshåndboken og/eller SOP eller AFM som er relevante for besetningsmedlemmenes eller fagspesialis-

tenes oppgaver, og som skal være lett tilgjengelig for dem. 

16)  Eventuelt MEL eller CDL. 

17)  Relevant meldinger til flygere (NOTAM) og orienteringsdokumentasjon til luftfartsinformasjonstjenester (AIS). 

18)  Eventuelt relevant meteorologisk informasjon. 

19)  Eventuelle godsmanifester. 

20)  Eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen eller kreves av de statene som er berørt av 

flygingen. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan dokumentene og opplysningene i bokstav a) nr. 2-11, nr. 14 og nr. 17-19 oppbevares på 

flyplassen eller operasjonsstedet under flyginger som 

1)  skal starte og lande på samme flyplass eller operasjonssted, eller 

2)  holder seg innenfor en avstand eller et område fastsatt av vedkommende myndighet i samsvar med ARO.OPS.210. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) kan, for flyginger med ballonger eller seilfly, men ikke turmotorseilfly (TMG), dokumentene og 

opplysningene i bokstav a) nr. 1-10 og nr. 13-19, oppbevares i servicekjøretøyet. 

d)  Ved tap eller tyveri av dokumenter som angitt i bokstav a) nr. 2-8 kan flygingen fortsette til den når sitt bestemmelsessted 

eller et sted der det kan skaffes erstatningsdokumenter. 

e)  Operatøren skal på anmodning fra vedkommende myndighet innen rimelig tid framlegge den dokumentasjonen som kreves 

medbrakt om bord.  
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SPO.GEN.145 Oppbevaring, framlegging og bruk av ferdsskriverregistreringer — operasjoner med komplekse 

motordrevne luftfartøyer 

a)  Etter en ulykke eller rapporteringspliktig hendelse skal operatøren av et luftfartøy bevare de originale registreringsdataene i 

60 dager, med mindre etterforskningsmyndigheten ber om noe annet. 

b)  Operatøren skal gjennomføre driftskontroller og evalueringer av registreringer fra ferdsskriver (FDR), taleregistrator (CVR) 

og dataforbindelse for å sikre utstyrets fortsatte funksjonsdyktighet. 

c)  Operatøren skal oppbevare registreringene i det tidsrommet som kreves for FDR i henhold til kravene i SPO.IDE.A.145 

eller SPO.IDE.H.145, bortsett fra i forbindelse med prøving og vedlikehold av FDR, da inntil én time av det eldste 

registrerte materialet på prøvingstidspunktet kan slettes. 

d)  Operatøren skal oppbevare og holde oppdatert dokumentasjon som presenterer de opplysninger som er nødvendige for å 

konvertere FDR-rådata til parametrer uttrykt i tekniske enheter. 

e)  Operatøren skal stille til rådighet alle ferdsskriverregistreringer som er oppbevart, dersom vedkommende myndighet 

bestemmer det. 

f)  CVR-registreringer kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller rapporteringspliktig hendelse, 

med mindre alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt samtykke til det. 

g)  FDR-registreringer eller datalinjeregistreringer kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller 

rapporteringspliktig hendelse, med mindre slike registreringer 

1)  brukes av operatøren utelukkende til formål knyttet til luftdyktighet eller vedlikehold, 

2)  blir anonymisert, eller 

3)  offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten. 

SPO.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 de tekniske retningslinjene for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (ICAO Doc 9284-AN/905), herunder 

tillegg og eventuelle andre tilføyelser eller rettelser. 

b)  Farlig gods skal transporteres bare av en operatør som er godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel G til 

forordning (EU) nr. 965/2012, med mindre 

1)  det ikke er underlagt de tekniske retningslinjene i samsvar med del 1 i disse retningslinjene, 

2)  det medbringes av fagspesialister eller besetningsmedlemmer eller befinner seg i bagasje som er skilt fra eieren, i 

samsvar med del 8 i de tekniske retningslinjene, 

3)  det kreves om bord i luftfartøyet for spesialiserte formål i samsvar med de tekniske retningslinjene, 

4)  det brukes til å fremme flysikkerheten og det er rimelig å medbringe det om bord på luftfartøyet for å sikre hurtig 

tilgang til det for driftsmessige formål, uavhengig av om slike gjenstander og stoffer må medbringes eller om de er 

beregnet på å brukes i forbindelse med en bestemt flyging.  
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c)  Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at alle rimelige tiltak treffes for å hindre at farlig gods av vanvare 

medbringes om bord. 

d)  Operatøren skal gi personellet de opplysningene som kreves for at det skal kunne utføre sine oppgaver, som fastsatt i de 

tekniske forskriftene. 

e)  Operatøren skal i samsvar med de tekniske retningslinjene uten opphold avlegge rapport til vedkommende myndighet og 

vedkommende myndighet i den staten der hendelsen forekom, ved 

1)  eventuelle ulykker eller hendelser med farlig gods, 

2)  funn av farlig gods som medbringes av fagspesialister eller besetningsmedlemmer, eller i deres bagasje, dersom dette 

ikke er i samsvar med del 8 i de tekniske retningslinjene. 

f)  Operatøren skal sikre at fagspesialister får informasjon om farlig gods i samsvar med de tekniske retningslinjene. 

g)  Operatøren skal sikre at meldinger som inneholder opplysninger om transport av farlig gods, gis på steder for mottak av last 

som fastsatt i de tekniske retningslinjene. 

SPO.GEN.155 Utslipp av farlig gods 

Operatøren skal ikke bruke luftfartøyet over tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over utendørs 

forsamlinger av personer når farlig gods slippes ut. 

SPO.GEN.160 Transport og bruk av våpen 

a)  Dersom det transporteres våpen ved flyging for en spesialisert oppgave, skal operatøren sikre at disse oppbevares på en 

sikker måte når de ikke er i bruk. 

b)  Fagspesialisten som bruker våpenet, skal treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre at luftfartøyet og personer om bord 

eller på bakken settes i fare. 

SPO.GEN.165 Adgang til førerkabinen 

Fartøysjefen skal treffe den endelige beslutningen om adgang til førerkabinen, og skal sikre at 

a)  adgang til førerkabinen ikke virker distraherende eller virker inn på gjennomføringen av flygingen, og 

b)  alle personer som transporteres i førerkabinen, er fortrolige med relevante sikkerhetsprosedyrer. 

KAPITTEL B 

DRIFTSPROSEDYRER 

SPO.OP.100 Bruk av flyplasser og operasjonssteder 

Operatøren skal bare benytte flyplasser og operasjonssteder som egner seg til den aktuelle typen luftfartøy og den aktuelle 

operasjonen. 

SPO.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 mer enn 

a)  60 minutter for fly med stempelmotorer, eller  
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b)  90 minutter for fly med turbinmotorer. 

SPO.OP.110 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — fly og helikoptre 

a)  For flyginger i henhold til instrumentflygeregler (IFR) skal operatøren fastsette driftsmessige minstekriterier for hver 

avgangsflyplass, bestemmelsesflyplass og alternative flyplass som skal brukes. Disse minstekriteriene skal 

1)  ikke være lavere enn det som er fastsatt av staten der flyplassen ligger, med mindre vedkommende stat eksplisitt har 

godkjent 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)  Når det angis driftsmessige minstekriterier for flyplassen, skal operatøren eller fartøysjefen ta hensyn til følgende: 

1)  Luftfartøyets type, ytelse og flygeegenskaper. 

2)  Flygebesetningens kvalifikasjoner og erfaring og eventuelt dens sammensetning. 

3)  Dimensjoner og egenskaper for rullebanene eller områdene for siste innflygingsfase og start (FATO) som velges brukt. 

4)  Egnetheten og ytelsen til tilgjengelige visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler på bakken. 

5)  Utstyret som er tilgjengelig i luftfartøyet for navigering og/eller kontroll av flygebanen under start, innflyging, 

utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging. 

6)  Hindringer i områdene for innflyging, avbrutt innflyging og utflyging som kreves for å iverksette beredskaps-

prosedyrer. 

7)  Hinderfri høyde/høyde for instrumentinnflyging. 

8)  Innretninger til å fastslå og rapportere værforhold. 

9)  Flygeteknikken som skal brukes i siste fase av innflygingen. 

c)  Minstekriteriene for en bestemt type innflygings- og landingsprosedyre skal brukes bare dersom 

1)  bakkeutstyret som kreves for den planlagte prosedyren, er i funksjon, 

2)  luftfartøysystemene som kreves for typen innflyging, er i funksjon, 

3)  de nødvendige ytelseskriteriene for luftfartøy er oppfylt, og 

4)  flygebesetningen er behørig kvalifisert. 

SPO.OP.111 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — NPA-, APV- og CAT I-operasjoner 

a)  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-

operasjon (CAT I), skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Den minste høyden der hjelpemiddelet for innflyging kan brukes uten nødvendige visuelle referanser. 
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2)  Hinderfri høyde (OCH) for den aktuelle kategorien luftfartøy. 

3)  DH for den offentliggjorte innflygingsprosedyren, dersom det er relevant. 

4)  Systemets minsteverdier som angitt i tabell 1. 

5)  Minste DH dersom den er angitt i AFM eller et tilsvarende dokument. 

b)  Minste nedstigningshøyde (MDH) for en NPA-flyging 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 

Innretning Laveste DH/MDH (fot) 

Instrumentlandingssystem (ILS) 200 

Globalt satellittnavigasjonsstystem (GNSS) / satellittbasert forsterkningssystem 
(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 

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 

SPO.OP.112 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling med fly 

a)  MDH for sirkling med fly skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Den offentliggjorte OCH for sirkling for flykategorien. 

2)  Den minste sirklingshøyden beregnet på grunnlag av tabell 10. 

3)  DH/MDH fra den foregående instrumentinnflygingsprosedyren.  
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b)  Minstesikten for sirkling med fly skal være den høyeste av følgende verdier: 

1)  Sikten for sirkling for flykategorien, dersom den er offentliggjort. 

2)  Minstesikt beregnet på grunnlag av tabell 2. 

3)  Rullebanesikt/konvertert meteorologisk sikt (RVR/CMV) fra den foregående instrumentinnflygingsprosedyren. 

Tabell 1 

MDH og minstesikt for sirkling per flykategori 

 
Flykategori 

A B C D 

MDH (fot) 400 500 600 700 

Minste meteorologiske sikt (m) 1 500 1 600 2 400 3 600 

SPO.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. 

SPO.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 

2)  når luftfartøyet blir radardirigert av en ATC-enhet. 

c)  For operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer skal siste fase av innflygingen i alle tilfeller flys visuelt eller i 

samsvar med offentliggjorte prosedyrer for innflyging. 

SPO.OP.120 Prosedyrer for støyreduksjon 

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. 

SPO.OP.121 Prosedyrer for støyreduksjon — ballonger 

Fartøysjefen skal benytte driftsprosedyrer, dersom slike er fastsatt, som gjør at varmesystemet avgir så lite støy som mulig, 

samtidig som det påses at sikkerhet prioriteres framfor støyreduksjon. 

SPO.OP.125 Minste hinderfrie høyder — IFR-flyginger 

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. 
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b)  Fartøysjefen skal fastsette minste flygehøyder for hver flyging etter denne metoden. Minste flygehøyder skal ikke være 

lavere enn dem som er offentliggjort av staten som overflys. 

SPO.OP.130 Drivstoff- og oljeforsyning — fly 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flyging bare dersom flyet har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For flyginger i henhold til visuellflygeregler (VFR): 

i)  Om dagen, å fly til den planlagte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 30 minutter i normal marsjhøyde. 

ii)  Om natten, å fly til den planlagte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde. 

2)  For IFR-flyginger: 

i)  Dersom det ikke er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den planlagte landingsflyplassen, og 

deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde. 

ii)  Dersom det er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den planlagte 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 følgende: 

1)  Varslede meteorologiske forhold. 

2)  Forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser. 

3)  Prosedyrer ved trykktap eller svikt i en motor under flygingen, dersom det er relevant. 

4)  Ethvert annet forhold som kan forsinke flyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Ingenting er 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. 

SPO.OP.131 Drivstoff- og oljeforsyning — helikoptre 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flyging bare dersom helikopteret har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For VFR-flyginger: 

i)  Å fly til planlagt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i minst 20 minutter i den hastigheten som sikrer 

størst rekkevidde. 

ii)  For VFR-flyginger om dagen, en drivstoffreserve til 10 minutters flyging ved den hastigheten som gir størst 

rekkevidde, forutsatt at avstanden fra avgangsflyplassen/-operasjonsstedet er høyst 25 NM. 

2)  For IFR-flyginger: 

i)  Dersom det ikke er krav om en alternativ flyplass, eller det ikke er noen tilgjengelig flyplass med værforhold som 

tillater landing, å fly til planlagt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i 30 minutter ved normal 

marsjhastighet på 450 m (1 500 fot) over bestemmelsesflyplassen/-operasjonsstedet under standard temperatur-

forhold, og foreta innflyging og landing.  
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ii)  Dersom det er krav om en alternativ flyplass, å fly til planlagt 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 ved normal 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 følgende: 

1)  Varslede meteorologiske forhold. 

2)  Forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser. 

3)  Svikt i en motor under flygingen, når det er relevant. 

4)  Ethvert annet forhold som kan forsinke luftfartøyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Ingenting er 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. 

SPO.OP.132 Drivstoff- og ballastmengde og planlegging — ballonger 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flyging bare dersom det er tilstrekkelig drivstoffreserve eller ballast til 30 minutters flyging. 

b)  Beregningen av drivstoff- 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 begrensninger. 

SPO.SPEC.135 Sikkerhetsorientering 

a)  Operatøren skal sikre at fagspesialister før start får orientering om 

1)  nødutstyr og nødprosedyrer, 

2)  driftsprosedyrer knyttet til den spesialiserte oppgaven før hver flyging eller serie med flyginger. 

b)  Orienteringen nevnt i bokstav a) nr. 2 kan erstattes med grunnopplæring og periodisk opplæring. I slike tilfeller skal 

operatøren også definere kravene til hyppighet. 

SPO.OP.140 Forberedelse til flyging 

a)  Før en flyging begynner, skal fartøysjefen med alle tilgjengelige og rimelige midler forvisse seg om at de anleggene på 

bakken og/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 drift det dreier seg om.  
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b)  Før en flyging begynner, skal fartøysjefen kjenne til alle foreliggende meteorologiske opplysninger av betydning for den 

planlagte flygingen. Forberedelse til en flyging som ikke gjennomføres i nærheten av avgangsstedet, og til alle flyginger i 

henhold til IFR, skal omfatte 

1)  gjennomgåelse av tilgjengelige oppdaterte værrapporter og værvarsler, og 

2)  planlegging av en alternativ prosedyre i tilfelle flygingen ikke kan gjennomføres som forutsatt på grunn av 

værforholdene. 

SPO.OP.145 Alternative startflyplasser — komplekse motordrevne fly 

a)  For IFR-flyginger 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 dersom 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. 

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. 

SPO.OP.150 Alternative bestemmelsesflyplasser — fly 

For IFR-flyginger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene tillater 

landing, med mindre 

a)  tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at innflyging og landing kan gjennomføres under meteoro-

logiske 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 planlagte landingsstedet er avsidesliggende, og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den planlagte landingsflyplassen, og 

2)  tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de følgende meteorologiske forholdene vil foreligge 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: 

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 4 km mer enn det minimumet som angis for prosedyren.  
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SPO.OP.151 Alternative bestemmelsesflyplasser — helikoptre 

For IFR-flyginger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene tillater 

landing, med mindre 

a)  instrumentinnflyging kreves på den planlagte landingsflyplassen, og tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger 

viser at de følgende meteorologiske forholdene vil foreligge 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: 

1)  En skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimum som angis for instrumentinnflyging, og 

2)  en sikt på minst 1 500 m mer enn det minimum som angis for prosedyren, eller 

b)  det planlagte landingsstedet er avsidesliggende, og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den planlagte landingsflyplassen, 

2)  tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de følgende meteorologiske forholdene vil foreligge fra to 

timer før til to timer etter beregnet ankomsttid: 

i)  En skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimum som angis for instrumentinnflyging. 

ii)  En sikt på minst 1 500 m mer enn det minimum som angis for prosedyren, og 

3)  det er fastlagt et PNR (point of no return) for et bestemmelsessted til sjøs. 

SPO.OP.155 Påfylling av drivstoff mens personer går om bord i, er om bord i eller forlater luftfartøyet 

a)  Luftfartøyet skal ikke påfylles med flybensin (AVGAS) eller drivstoff med lavt oktantall, eller en blanding av disse 

drivstofftypene, mens personer går om bord i, er om bord i eller forlater luftfartøyet. 

b)  For alle andre drivstofftyper skal det treffes nødvendige forholdsregler, og luftfartøyet skal være forsvarlig bemannet av 

kvalifisert personell som er klart til å iverksette og lede en evakuering av luftfartøyet med de mest praktiske og hurtigst 

tilgjengelige midler. 

SPO.OP.160 Bruk av hodetelefoner 

Unntatt for ballonger skal hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, bruke hodetelefoner med 

svanehalsmikrofon eller tilsvarende, og skal bruke dem som hovedinnretning for å kommunisere med ATS, andre 

besetningsmedlemmer eller fagspesialister. 

SPO.OP.165 Røyking 

Fartøysjefen skal forby røyking om bord eller ved påfylling eller avtanking av luftfartøyet. 

SPO.OP.170 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 planlagte bestemmelsesflyplassen på antatt tidspunkt for bruk vil svare til eller være 

bedre enn gjeldende minstekriterier for VFR-drift.  
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b)  Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en IFR-flyging mot den planlagte bestemmelsesflyplassen bare dersom de siste 

meteorologiske opplysningene viser at værforholdene på bestemmelsesflyplassen, eller på minst én alternativ bestemmel-

sesflyplass, på antatt tidspunkt for ankomst svarer til eller er bedre enn gjeldende driftsmessige minstekriterier for 

flyplassen. 

c)  Dersom en flyging inneholder både VFR-segmenter og IFR-segmenter, gjelder de meteorologiske opplysningene nevnt i 

bokstav a) og b) i den grad det er relevant. 

SPO.OP.175 Is og annen forurensning — prosedyrer på bakken 

a)  Fartøysjefen kan begynne start bare dersom luftfartøyet er fritt for ethvert belegg som kan skade luftfartøyets ytelse eller 

styrbarhet utover det som er tillatt i AFM. 

b)  For operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer skal operatøren fastsette prosedyrer som skal følges når avising 

og forebygging av isdannelse på bakken samt tilknyttede inspeksjoner av luftfartøyet er nødvendig for sikker drift av 

luftfartøyet. 

SPO.OP.176 Is og annen forurensning — prosedyrer under flyging 

a)  Fartøysjefen kan begynne en flyging eller med hensikt fly inn i et område med forventet eller faktisk isdannelse bare 

dersom luftfartøyet er sertifisert og utstyrt for å tåle slike forhold som nevnt i nr. 2.a.5 i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

b)  Dersom isdannelsen er større enn luftfartøyet er sertifisert for, eller dersom et luftfartøy som ikke er sertifisert for flyging 

under kjente forhold med isdannelse, påtreffer isdannelse, skal fartøysjefen uten opphold forlate området med isdannelse 

ved å endre nivå og/eller rute, og skal om nødvendig erklære en nødssituasjon til ATC. 

c)  For operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer skal operatøren fastsette prosedyrer for flyging under forventede 

eller faktiske forhold med isdannelse. 

SPO.OP.180 Forhold ved start — fly og helikoptre 

Før starten påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at 

a)  været ved flyplassen eller operasjonsstedet og forholdene på rullebanen eller FATO som skal benyttes, i henhold til de 

tilgjengelige opplysninger ikke er til hinder for sikker start og avgang, og 

b)  gjeldende driftsmessige minstekriterier for flyplassen vil bli overholdt. 

SPO.OP.181 Forhold ved start — ballonger 

Før starten begynnes skal fartøysjefen forvisse seg om at været på operasjonsstedet eller flyplassen i henhold til tilgjengelige 

opplysninger ikke er til hinder for sikker start og avgang. 

SPO.OP.185 Simulering av situasjoner under flyging 

Med mindre en fagspesialist er om bord på luftfartøyet med sikte på opplæring, skal fartøysjefen ved transport av fagspesialister 

ikke simulere 

a)  situasjoner som krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner, eller 

b)  flyging under meteorologiske forhold for instrumentflyging (IMC). 

SPO.OP.190 Drivstoffadministrasjon under flyging 

a)  Operatøren av et komplekst motordrevet luftfartøy skal sikre at drivstoffkontroll og drivstoffadministrasjon utføres under 

flyging.  
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b)  Fartøysjefen skal jevnlig kontrollere at mengden gjenværende nyttbart drivstoff under flyging ikke er mindre enn det som 

kreves for å fortsette til en flyplass eller et operasjonssted der værforholdene tillater landing, samt planlagt drivstoffreserve i 

samsvar med SPO.OP.130 og SPO.OP.131. 

SPO.OP.195 Bruk av tilleggsoksygen 

a)  Operatøren skal sikre at fagspesialister og besetningsmedlemmer bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når kabinhøyden er 

over 10 000 fot i over 30 minutter, og alltid når kabinhøyden er over 13 000 fot, med mindre annet er godkjent av 

vedkommende myndighet og i samsvar med SOP-er. 

b)  Uten hensyn til bokstav a), og med unntak for fallskjermoperasjoner, kan korte avvik av en angitt varighet over 13 000 fot 

uten bruk av tilleggsoksygen på ikke-komplekse fly og helikoptre foretas med forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet, på grunnlag av følgende hensyn: 

1)  Varigheten på avviket over 13 000 fot er ikke mer enn 10 minutter eller, dersom det er behov for lengre tid, den tiden 

som er strengt nødvendig for å gjennomføre den spesialiserte oppgaven. 

2)  Flygingen skjer ikke på en høyde over 16 000 fot. 

3)  Sikkerhetsorienteringen i samsvar med SPO.OP.135 omfatter tilstrekkelige opplysninger til besetningsmedlemmer og 

fagspesialister om virkningene av hypoksi. 

4)  SOP-er for den aktuelle operasjonen gjenspeiler nr. 1), 2) og 3). 

5)  Operatøren har tidligere erfaring fra operasjoner over 13 000 fot uten bruk av tilleggsoksygen. 

6)  De enkelte besetningsmedlemmers og fagspesialisters erfaring, samt deres fysiologiske tilpasningsevne til store høyder. 

7)  Høyden ved den basen der operatøren er etablert, eller som operasjonene gjennomføres fra. 

SPO.OP.200 Terrengvarsling 

a)  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. 

b)  Terrengvarslingssystemet kan deaktiveres under disse spesialiserte oppgavene, som på grunn av sin egenart krever at 

luftfartøyet flys i en avstand fra bakken som vil aktivere terrengvarslingssystemet. 

SPO.OP.205 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS) 

a)  Operatøren skal fastsette driftsprosedyrer og opplæringsprogrammer når ACAS er installert og i drift. Når ACAS II 

benyttes, skal prosedyrene og opplæringen være i samsvar med forordning (EU) nr. 1332/2011. 

b)  ACAS II kan deaktiveres under disse spesialiserte oppgavene, som på grunn av sin egenart krever at luftfartøyer flys i en 

avstand fra hverandre som vil aktivere ACAS. 

SPO.OP.210 Forhold ved innflyging og landing — fly og helikoptre 

Før fartøysjefen begynner innflyging med sikte på landing, skal vedkommende forvisse seg om at været på flyplassen eller 

operasjonsstedet, og forholdene på den rullebanen eller FATO som skal brukes, ifølge tilgjengelige opplysninger ikke er til 

hinder for en sikker innflyging, landing eller avbrutt innflyging.  
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SPO.OP.215 Innflygingens begynnelse og fortsettelse — fly og helikoptre 

a)  Fartøysjefen kan begynne en instrumentinnflyging uansett rapportert rullebanesikt/sikt (RVR/VIS). 

b)  Dersom rapportert RVR/VIS er under gjeldende minsteverdi, skal ikke innflygingen fortsette 

1)  under 1 000 fot over flyplassen, eller 

2)  inn i siste fase av innflygingen dersom beslutningshøyden (DA/H) eller minste nedstigningshøyde (MDA/H) er mer enn 

1 000 fot over flyplassen, 

c)  Dersom RVR ikke foreligger, kan RVR-verdier utledes ved å konvertere rapportert sikt. 

d)  Dersom rapportert RVR/VIS etter passering 1 000 fot over flyplassen faller under gjeldende minsteverdi, kan innflygingen 

fortsette til DA/H eller MDA/H. 

e)  Innflygingen kan fortsette under DA/H eller MDA/H og landingen fullføres, forutsatt at den nødvendige visuelle referansen 

for typen innflyging og for den tiltenkte rullebanen oppnås ved DA/H eller MDA/H og opprettholdes. 

f)  RVR i landingssonen skal alltid være avgjørende. 

SPO.OP.225 Driftsbegrensninger — varmluftsballonger 

a)  En varmluftsballong skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner. 

b)  En varmluftsballong kan starte om natten, forutsatt at den har tilstrekkelig drivstoff til å lande om dagen. 

SPO.OP.230 Standard driftsprosedyrer 

a)  Før en spesialisert operasjon påbegynnes, skal operatøren foreta en risikovurdering ved å vurdere kompleksiteten til 

aktiviteten for å bestemme hvilke farer og tilhørende risikoer som operasjonen innebærer, samt fastlegge risikoreduserende 

tiltak. 

b)  På grunnlag av risikovurderingen skal operatøren utarbeide standard driftsprosedyrer (SOP) som er hensiktsmessige for den 

spesialiserte aktiviteten og det luftfartøyet som skal brukes, idet det tas hensyn til kravene i kapittel E. SOP skal inngå i 

driftshåndboken eller et eget dokument. SOP skal ved behov jevnlig gjennomgås og ajourføres. 

c)  Operatøren skal sikre at spesialiserte operasjoner utføres i samsvar med SOP. 

KAPITTEL C 

LUFTFARTØYETS YTELSE OG DRIFTSBEGRENSNINGER 

SPO.POL.100 Driftsbegrensninger — alle luftfartøyer 

a)  I enhver fase av driften skal luftfartøyets last, masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt (CG) overholde de begrens-

ningene som er angitt i den relevante håndboken. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking, eller kombinasjoner av disse, som angir driftsbegrensningene fastsatt i AFM, skal 

vises i luftfartøyet.  
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SPO.POL.105 Masse og balanse 

a)  Operatøren skal sikre at luftfartøyets masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt er blitt bestemt ved faktisk veiing før det 

tas i bruk. De akkumulerte virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas i betraktning og 

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 

1)  for fly og helikoptre utføres av luftfartøyets produsent, eller av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, og 

2)  for seilfly og ballonger utføres av luftfartøyets produsent eller eventuelt i samsvar med forordning (EF) nr. 2042/2003. 

SPO.POL.110 Masse- og balansesystem — kommersielle operasjoner med fly og helikoptre og ikke-kommersielle 

operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer 

a)  Operatøren skal utarbeide et masse- og balansesystem for hver flyging eller serie med flyginger: 

1)  Luftfartøyets tørre driftsmasse. 

2)  Massen av nyttelasten. 

3)  Drivstoffets masse. 

4)  Luftfartøyets last og lastfordeling. 

5)  Startmasse, landingsmasse og masse uten drivstoff. 

6)  Gjeldende tyngdepunktposisjoner for luftfartøyet. 

b)  Flygebesetningen skal gis mulighet til å gjengi og kontrollere enhver beregning av masse og balanse basert på elektroniske 

beregninger. 

c)  Operatøren skal fastsette prosedyrer som setter fartøysjefen i stand til å bestemme drivstoffets masse ved hjelp av faktisk 

tetthet eller, dersom denne ikke er kjent, tettheten beregnet etter en metode som er angitt i driftshåndboken. 

d)  Fartøysjefen skal sikre at lastingen av 

1)  luftfartøyet skjer under tilsyn av kvalifisert personell, og 

2)  nyttelasten samsvarer med dataene som anvendes til å beregne luftfartøyets masse og balanse. 

e)  Operatøren skal i driftshåndboken angi de prinsippene og metodene som gjelder for lastingen og masse- og balansesystemet 

som oppfyller kravene i bokstav a)–d). Dette systemet skal omfatte alle typer planlagte operasjoner.  
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SPO.POL.115 Masse- og balansedata og -dokumentasjon — kommersielle operasjoner med fly og helikoptre og ikke-

kommersielle operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer 

a)  Operatøren skal før hver flyging eller serie med flyginger fastlegge masse- og balansedata og utarbeide masse- og 

balansedokumentasjon som angir lasten og dens fordeling på en slik måte at luftfartøyets begrensninger for masse og 

balanse ikke overskrides. Masse- og balansedokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger: 

1)  Luftfartøyets registreringsnummer og type. 

2)  Rutenummer og dato, dersom det er relevant. 

3)  Fartøysjefens navn. 

4)  Navnet til den som har utarbeidet dokumentet. 

5)  Tørr driftsmasse og tilsvarende tyngdepunkt for luftfartøyet. 

6)  Drivstoffmassen ved start og massen av drivstoff som trengs til flygingen. 

7)  Massen av eventuelle andre forbruksvarer enn drivstoff. 

8)  Lastens sammensetning. 

9)  Startmasse, landingsmasse og masse uten drivstoff. 

10)  Gjeldende tyngdepunktposisjoner for luftfartøyet. 

11)  Grenseverdier for masse og tyngdepunkt. 

b)  Dersom masse- og balansedata og -dokumentasjon utarbeides av et edb-basert system for masse og balanse, skal operatøren 

verifisere utdataenes integritet. 

SPO.POL.116 Masse- og balansedata og -dokumentasjon — lettelser 

Uten hensyn til SPO.POL.115 bokstav a) nr. 5) behøver ikke tyngdeunktets plassering nødvendigvis å stå i masse- og 

balansedokumentasjonen dersom lastfordelingen er i samsvar med en forhåndsberegnet balansetabell, eller dersom det kan 

godtgjøres at det kan sikres en korrekt balanse for den planlagte driften uansett hva den faktiske lasten er. 

SPO.POL.120 Ytelse — generelt 

Fartøysjefen skal bruke luftfartøyet bare dersom ytelsen er tilstrekkelig til å overholde gjeldende lufttrafikkregler og eventuelle 

andre begrensninger som gjelder for flygingen, luftrommet, flyplassene eller operasjonsstedene som benyttes, idet det tas 

hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart. 

SPO.POL.125 Begrensninger for startmasse — komplekse motordrevne fly 

Operatøren skal sikre følgende: 

a)  Flyets masse skal når starten påbegynnes, ikke overstige massebegrensningene 

1)  ved start som fastsatt i SPO.POL.130, 

2)  underveis med én motor ute av drift (OEI) som fastsatt i SPO.POL.135, og  
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3)  ved landing som fastsatt i SPO.POL.140, 

idet det tas hensyn til forventede reduksjoner av massen under flygingens forløp, og til drivstoffdumping. 

b)  Massen når starten påbegynnes, skal aldri overstige største tillatte startmasse angitt i AFM for den trykkhøyden som 

tilsvarer høyden på flyplassen eller operasjonsstedet, og dersom det benyttes som parameter til å bestemme største tillatte 

startmasse, eventuelle andre lokale atmosfæriske forhold. 

c)  Den beregnede massen på forventet tidspunkt for landing på planlagt landingsflyplass eller operasjonssted, og på en 

eventuell alternativ bestemmelsesflyplass, skal aldri overstige største tillatte masse ved landing angitt i AFM for den 

trykkhøyden som tilsvarer høyden på disse flyplassene eller operasjonsstedene, og dersom det benyttes som parameter til å 

bestemme største tillatte masse ved landing, eventuelle andre lokale atmosfæriske forhold. 

SPO.POL.130 Start — komplekse motordrevne fly 

a)  Ved bestemmelse av største tillatte startmasse skal operatøren ta hensyn til følgende: 

1)  Den beregnede startdistansen skal ikke overstige tilgjengelig startdistanse, med et hinderfritt stigeområde som ikke 

overstiger halvparten av tilgjengelig startrullebane. 

2)  Den beregnede startrullebanen skal ikke overstige tilgjengelig startrullebane. 

3)  Verdiene for hastigheten V1 skal være de samme for både avbrutt og fortsatt start, dersom verdien 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)  Unntatt for fly som er utstyrt med turbopropmotorer og har en største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg, skal fartøysjefen 

ved motorsvikt under start sikre at flyet 

1)  kan avbryte starten og stanse innen tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning eller den rullebanen som er tilgjengelig, 

eller 

2)  kan fortsette starten og klare alle hindringer langs flygebanen med tilstrekkelig margin til flyet har mulighet for å 

overholde SPO.POL.135. 

SPO.POL.135 Underveis — én motor ute av drift — komplekse motordrevne fly 

Fartøysjefen skal sikre at et flermotors fly, dersom en motor går ut av drift på et punkt langs ruten, kan fortsette flygingen til 

egnet flyplass eller operasjonssted uten på noe tidspunkt å fly under minste hinderfrie høyde. 

SPO.POL.140 Landing — komplekse motordrevne fly 

Fartøysjefen skal sikre at flyet kan lande og stanse, eller at et seilfly kan bremse ned til tilfredsstillende lav hastighet, innenfor 

tilgjengelig landingsdistanse 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. 

SPO.POL.145 Ytelses- og driftskriterier — fly 

Når et fly flys i en høyde lavere enn 150 m (500 fot) over et ikke-tettbygd område, skal operatøren ved operasjoner med fly som 

ikke er i stand til å opprettholde konstant marsjhøyde ved en kritisk motorsvikt, 

a)  fastlegge driftsprosedyrer for i størst mulig grad å redusere konsekvensene av en motorsvikt,  
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b)  fastlegge et opplæringsprogram for besetningsmedlemmer, og 

c)  sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord er orientert om prosedyrene som skal utføres ved en 

nødlanding. 

SPO.POL.146 Ytelses- og driftskriterier — helikoptre 

a)  Fartøysjefen kan fly et luftfartøy over tettbebygde områder forutsatt at 

1)  helikopteret er sertifisert i kategori A eller B, og 

2)  det er utarbeidet sikkerhetstiltak for å forhindre unødig fare for personer eller eiendom på bakken, og operasjonen og 

dens SOP er godkjent. 

b)  Operatøren skal 

1)  fastlegge driftsprosedyrer for i størst mulig grad å redusere konsekvensene av en motorsvikt, 

2)  fastlegge et opplæringsprogram for besetningsmedlemmer, og 

3)  sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord er orientert om prosedyrene som skal utføres ved en 

nødlanding. 

c)  Operatøren skal sikre at massen ved start, landing eller hovring ikke overstiger den største massen som er angitt for 

1)  hovring uten bakkeeffekt (HOGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, eller 

2)  dersom forholdene tilsier at HOGE sannsynligvis ikke vil skje, skal helikopterets masse ikke overstige den største 

massen som er angitt for hovring i bakkeeffekt (HIGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, forutsatt at de 

rådende forhold tillater hovring i bakkeeffekt ved største angitte masse. 

KAPITTEL D 

INSTRUMENTER, DATA OG UTSTYR 

AVSNITT 1 

Fly 

SPO.IDE.A.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.A.215, 

3)  benyttes til å overholde SPO.IDE.A.220, eller 

4)  er montert i flyet. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Reservesikringer.  
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2)  Bærbare lykter. 

3)  Presisjonsur. 

4)  Kartholder. 

5)  Førstehjelpsskrin. 

6)  Overlevings- og signalutstyr. 

7)  Drivanker og fortøyningsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i henhold til 

andre relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller SPO.IDE.A.215 og SPO.IDE.A.220. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke flyets luftdyktighet, selv 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 brukes av alle flygebesetningsmedlemmer, skal være slik innrettet at flygebesetningsmedlemmene fra sin 

posisjon lett kan se hva instrumentene viser, med minst mulig avvik fra stillingen og synslinjen som vedkommende 

vanligvis har med blikket rettet forover langs flygebanen. 

f)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.A.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av flyets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for 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, 

b)  for komplekse motordrevne fly og for alle fly som brukes i kommersielle operasjoner, operatøren har fått godkjenning av 

vedkommende myndighet til å fly flyet innenfor begrensningene i referanseminsteutstyrslisten (MMEL), eller 

c)  flyet skal ha flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

SPO.IDE.A.110 Reservesikringer 

Fly skal være utstyrt med reservesikringer av nødvendig styrke for fullstendig vern av strømkretsen, slik at de sikringene som 

det er tillatt å skifte under flyging, kan skiftes. 

SPO.IDE.A.115 Driftslys 

Fly som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys-system, 

b)  navigasjons-/posisjonslys,  
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c)  landingslys, 

d)  belysning fra flyets elektriske system for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for 

sikker drift av flyet, 

e)  belysning fra flyets elektriske system for å gi belysning i alle kabiner, 

f)  et bærbart lys til hvert besetningsmedlems plass, og 

g)  lys som er i samsvar med internasjonale bestemmelser for å hindre kollisjoner til sjøs, dersom flyet flys som et sjøfly. 

SPO.IDE.A.120 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Fly som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall. 

6)  Krengning for komplekse motordrevne fly. 

b)  Fly som flys under VMC om natten, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a), være utstyrt med følgende: 

1)  En innretning som måler og viser følgende: 

i)  Sving og krengning. 

ii)  Flygestilling. 

iii)  Vertikal hastighet. 

iv)  Stabilisert kurs. 

2)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

c)  Komplekse motordrevne fly som flys under VMC over vann og uten land i sikte, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav 

a) og b), ha utstyr til å hindre funksjonssvikt i systemet som viser flygehastighet, på grunn av kondens eller isdannelse. 

d)  Fly som flys under forhold der de ikke kan holdes i ønsket flygebane uten bruk av ytterligere ett eller flere instrumenter, 

skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a) og b), ha utstyr til å hindre funksjonssvikt i systemet som viser flygehastighet 

omhandlet i bokstav a) nr. 4, på grunn av kondens eller isdannelse.  
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e)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal flyet i tillegg være utstyrt med en ytterligere innretning som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Krengning, eller sving 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 dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall, dersom det er relevant. 

SPO.IDE.A.125 Flyginger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Fly som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Vertikal hastighet. 

6)  Sving og krengning. 

7)  Flygestilling. 

8)  Stabilisert kurs. 

9)  Utvendig lufttemperatur. 

10)  Mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall. 

b)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

c)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal det på andreflygerens plass finnes en ytterligere innretning som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Vertikal hastighet.  
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4)  Sving og krengning. 

5)  Flygestilling. 

6)  Stabilisert kurs. 

7)  Mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall, dersom det er relevant. 

d)  En innretning som hindrer funksjonssvikt i systemer som viser flygehastighet, som kreves i bokstav a) nr. 4 og bokstav c) 

nr. 2, på grunn av kondensering eller isdannelse. 

e)  Komplekse motordrevne fly som flys i henhold til IFR, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a)–d), være utstyrt med 

følgende: 

1)  En alternativ kilde til statisk trykk. 

2)  En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattflyging. 

3)  En ytterligere, uavhengig innretning som måler og viser høyden, med mindre det allerede er installert for å overholde 

bokstav e) nr. 1. 

4)  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. 

SPO.IDE.A.126 Tilleggsutstyr for flyging med én flyger i henhold til IFR 

Komplekse motordrevne fly som flys i henhold til IFR med én flyger, skal være utstyrt med autopilot som minst har høydehold- 

og styrekursfunksjon. 

SPO.IDE.A.130 Terrengvarslingssystem (TAWS) 

Turbindrevne fly med en største sertifiserte startmasse (MCTOM) på over 5 700 kg eller MOPSC på over ni skal være utstyrt 

med TAWS som oppfyller kravene for 

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 (CofA) første gang  

1. januar 2011 eller tidligere. 

SPO.IDE.A.131 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS II) 

Med mindre annet er fastsatt ved forordning (EU) nr. 1332/2011, skal turbindrevne fly med MCTOM på over 5 700 kg være 

utstyrt med ACAS II. 

SPO.IDE.A.235 Flybåret værradarutstyr — komplekse motordrevne fly 

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.  
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b)  Fly uten trykkabin med MCTOM på over 5 700 kg. 

SPO.IDE.A.133 Tilleggsutstyr for operasjoner under forhold med isdannelse om natten — komplekse motordrevne fly 

a)  Fly som flys under forhold med forventet eller faktisk isdannelse om natten, skal være utstyrt med en innretning for å belyse 

eller oppdage isdannelse. 

b)  Innretningen for å belyse isdannelsen skal ikke blende eller gi refleksjoner som kan hemme flygebesetningsmedlemmene i 

deres tjenesteutøvelse. 

SPO.IDE.A.135 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Fly som flys av flere enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem for flygebesetningen, herunder 

hodetelefoner og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmene. 

SPO.IDE.A.140 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en taleregistrator i førerkabinen (CVR): 

1)  Fly med en MCTOM på over 27 000 kg som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 eller 

senere. 

2)  Fly med en MCTOM på over 2 250 kg 

i)  som er sertifisert for drift med en besetning 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)  Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de to foregående timene. 

c)  Taleregistratoren skal, med henvisning til en tidsskala, gjøre opptak av 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet eller høyttaleranlegget, dersom 

et slikt er montert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon som er i bruk, 

og 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon eller en 

høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal automatisk begynne registreringen før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og skal fortsette 

registreringen 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 tilgjengeligheten på strømforsyning, begynne 

registreringen så tidlig som mulig under kontrollene i førerkabinen før start av motor ved begynnelsen av flygingen, og 

fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motoren ved flygingens avslutning. 

f)  Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.  
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SPO.IDE.A.145 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 (FDR) som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og som har en 

metode for enkel framhenting av disse dataene fra lagringsmediet. 

b)  Ferdsskriveren skal registrere de parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå flyets flygebane, hastighet, flygestilling, 

motoreffekt, konfigurasjon og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet av minst de 25 siste 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 skal 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. 

SPO.IDE.A.150 Datalinjeregistrering 

a)  Fly som første gang får utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere og har mulighet til å drive datal-

injekommunikasjon, og som kreves utstyrt med taleregistrator, skal eventuelt på en registrator registrere følgende: 

1)  Meldinger over datalinje i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra flyet, herunder meldinger som gjelder 

følgende anvendelser: 

i)  Igangsetting av dataforbindelse. 

ii)  Kommunikasjon mellom flygeleder og flyger. 

iii)  Målrettet overvåking. 

iv)  Flygeinformasjon. 

v)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, overvåking av kringkasting fra luftfartøyer. 

vi)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, luftfartøyets driftskontrolldata. 

vii)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, grafikk. 

2)  Opplysninger som muliggjør korrelasjon med tilknyttede registreringer som er knyttet til datalinjekommunikasjon og 

lagret atskilt fra flyet. 

3)  Opplysninger om tidspunkt og prioritet for meldinger fra datalinjekommunikasjonen, idet det tas hensyn til systemets 

oppbygning. 

b)  Registratoren skal benytte en digital metode til å registrere og lagre data og opplysninger, og en metode for framhenting av 

data. Registreringsmåten skal være slik at dataene samsvarer med dataene registrert på bakken. 

c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for taleregistratorer i SPO.IDE.A.140. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.  
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e)  Kravene som gjelder registratorens start- og stopplogikk, er de samme som kravene som gjelder start- og stopplogikken for 

taleregistratoren i SPO.IDE.A.140 bokstav d) og e). 

SPO.IDE.A.155 Kombinert ferdsskriver og taleregistrator 

Kravene til taleregistrator og ferdsskriver kan oppfylles ved 

a)  én kombinasjonsregistrator dersom flyet skal være utstyrt med en CVR eller en FDR, eller 

b)  to kombinasjonsregistratorer dersom flyet skal være utstyrt med en CVR og en FDR. 

SPO.IDE.A.160 Seter, sikkerhetsbelter og sikringsutstyr 

Fly skal være utstyrt med følgende: 

a)  Et sete eller en plass for hvert besetningsmedlem eller hver fagspesialist om bord. 

b)  Et sikkerhetsbelte i hvert sete og sikringsutstyr for hver plass. 

c)  For komplekse motordrevne fly, et sikkerhetsbelte for hvert flygebesetningssete med sikringsutstyr for overkroppen og 

ettpunkts utløsermekanisme. 

d)  For komplekse motordrevne fly, et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen og ettpunkts utløsermekanisme som 

omfatter en innretning som ved hurtig retardasjon automatisk sikrer overkroppen til den som sitter i setet 

1)  i hvert flygebesetningssete og for seter ved siden av flygersetet, og 

2)  i hvert observatørsete i førerkabinen. 

SPO.IDE.A.165 Førstehjelpsskrin 

a)  Fly skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

SPO.IDE.A.170 Tilleggsoksygen — fly med trykkabin 

a)  Fly med trykkabin som flys ved flygehøyder der det kreves oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal ha 

oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly med trykkabin som flys over flygehøyder der trykkhøyden i kabinene er over 10 000 fot, skal ha nok oksygen til alle 

besetningsmedlemmer og fagspesialister minst 

1)  hele tiden når kabinhøyden er på over 15 000 fot, men uansett ikke under 10 minutters tilførsel, 

2)  hele tiden når trykkhøyden i førerkabinen og passasjerkabinen er på mellom 14 000 og 15 000 fot i forbindelse med 

trykktap og idet det tas hensyn til omstendighetene,  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/613 

 

3)  for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden i førerkabinen og passasjerkabinen er på 10 000–14 000 fot, 

og 

4)  i minst 10 minutter i fly som flys i trykkhøyder på over 25 000 fot, eller som flys 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 flys ved flygehøyder på over 25 000 fot, skal i tillegg være utstyrt med 

1)  en innretning som gir flygebesetningen en varselindikasjon ved eventuelt trykkfall, og 

2)  for komplekse motordrevne fly, oksygenmasker som flygebesetningsmedlemmene raskt kan ta på seg. 

SPO.IDE.A.175 Tilleggsoksygen — fly uten trykkabin 

a)  Fly uten trykkabin som flys ved flygehøyder der det kreves oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal ha 

oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly uten trykkabin som flys over flygehøyder der trykkhøyden i kabinene er over 10 000 fot, skal ha nok oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden i kabinen er på mellom  

10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle personer om bord alltid når trykkhøyden i kabinen er på over 13 000 fot. 

c)  Uten hensyn til bokstav b) kan turer av en angitt varighet på mellom 13 000 fot og 16 000 fot foretas uten oksygentilførsel, i 

samsvar med SPO.OP.195 bokstav b). 

SPO.IDE.A.180 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Fly, med unntak av turmotorseilfly (TMG) og ELA1-fly, skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen, og 

2)  i hver kabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel for de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet for de branntypene som kan 

tenkes å forekomme i kabinen der brannslokningsapparatet planlegges brukt, og for kabiner der det befinner seg personer, 

skal slokkemiddelet minimere faren for giftig gasskonsentrasjon. 

SPO.IDE.A.181 Brannøks og brekkjern 

Fly med MCTOM på over 5 700 kg skal være utstyrt med minst én brannøks eller ett brekkjern plassert i førerkabinen. 

SPO.IDE.A.185 Merking av gjennombruddspunkter 

Dersom det på flykroppen er merket områder som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte seg inn i flyet, 

skal slike områder være merket som angitt i figur 1.  
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Figur 1 

Merking av gjennombruddspunkter 

 

SPO.IDE.A.190 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en ELT av en hvilken som helst type dersom flyet første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller 

tidligere, 

2)  en automatisk ELT dersom flyet første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis etter 1. juli 2008, 

3)  en overlevings-ELT (ELT(S)) eller en personlig peilesender (PLB) som et besetningsmedlem eller en passasjer har på 

seg, når flyet er sertifisert for en største passasjersetekapasitet på høyst seks. 

b)  ELT-er uansett type og PLB-er skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

SPO.IDE.A.195 Flyging over vann 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord, som skal bæres eller være plassert slik at de er 

lett tilgjengelige for brukeren fra vedkommendes sete eller plass: 

1)  Enmotors landfly når 

i)  de flyr over vann ut over glideavstand fra land, eller 

ii)  de starter eller lander på en flyplass eller et operasjonssted der flygebanen for start eller innflyging etter 

fartøysjefens mening går over vann på en slik måte det ved et uhell vil være sannsynlig med en nødlanding på 

vannet. 

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)  Alle redningsvester skal være utstyrt med en innretning for elektrisk belysning for å lette lokaliseringen av personer. 

c)  Sjøfly som flys over vann, skal være utstyrt med 

1)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å lette fortøyning, forankring eller manøvrering av flyet på vann, og 

som er egnet ut fra dets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper, og  
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2)  dersom relevant, utstyr for å lage lydsignalene angitt i internasjonale bestemmelser om forebygging av sammenstøt til 

sjøs. 

d)  Fartøysjefen på et fly som flys i en avstand fra land der nødlanding er mulig, mer 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 for å sende ut nødsignaler. 

2)  Tilstrekkelig antall redningsflåter til alle personer om bord, plassert slik at de er lett tilgjengelige i en nødssituasjon. 

3)  Redningsutstyr til å opprettholde livet, tilpasset den aktuelle flygingen. 

SPO.IDE.A.200 Overlevingsutstyr 

a)  Fly som flys over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, skal være utstyrt med 

1)  signaleringsutstyr for å sende ut nødsignaler, 

2)  minst én overlevings-ELT (ELT(S)), og 

3)  ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antallet personer om bord. 

b)  Det ytterligere overlevingsutstyret angitt i bokstav a) nr. 3 behøver ikke å medbringes dersom flyet 

1)  holder seg innenfor en viss avstand fra et område der søk og redning ikke er særlig problematisk, 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 kritiske motorer svikter på et hvilket som helst punkt langs ruten eller under planlagt 

omdirigering, eller 

ii)  30 minutter ved marsjhastighet for alle andre fly, eller 

2)  holder seg innenfor en avstand som ikke er større enn tilsvarende 90 minutter ved marsjhastighet fra et området som er 

egnet for nødlanding, for fly sertifisert i henhold til gjeldende luftdyktighetsbestemmelser. 

SPO.IDE.A.205 Personlig verneutstyr 

Alle personer om bord skal ha på seg personlig verneutstyr som er tilstrekkelig for den typen operasjon som utføres. 

SPO.IDE.A.210 Hodetelefoner 

a)  Fly skal være utstyrt med hodetelefoner med svanehalsmikrofon eller tilsvarende for hvert flygebesetningsmedlem ved 

deres tildelte 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.  
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SPO.IDE.A.215 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Fly som flys i henhold til IFR eller om natten, eller når det kreves i henhold til gjeldende luftromskrav, skal ha radio-

kommunikasjonsutstyr som under normale forhold for radiooverføring skal kunne 

1)  foreta toveis kommunikasjon med sikte på tårnkontroll, 

2)  motta meteorologiske opplysninger på ethvert tidspunkt under flyging, 

3)  på ethvert tidspunkt under flyging foreta toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de frekvensene som 

relevant myndighet foreskriver, og 

4)  foreta 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. 

SPO.IDE.A.220 Navigasjonsutstyr 

a)  Fly skal ha navigasjonsutstyr som sikrer at de kan fortsette en flyging i samsvar med 

1)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

2)  gjeldende luftromskrav. 

b)  Fly skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at dersom én utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst punkt i 

flygingen, skal det øvrige utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med bokstav a) eller at hensiktsmessige nødtiltak 

kan gjennomføres på en sikker måte. 

c)  Fly som flys på flyginger der det er planlagt å lande under IMC, skal være utstyrt med egnet utstyr som er i stand til å gi 

veiledning til et punkt som visuell landing kan foretas fra. Dette utstyret skal kunne gi slik veiledning for hver flyplass der 

det er planlagt å lande under IMC, og for alle utpekte alternative flyplasser. 

SPO.IDE.A.225 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 

SPO.IDE.H.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.H.215, 

3)  benyttes til å overholde SPO.IDE.H.220, eller 

4)  er montert i helikopteret.  
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b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbar lykt. 

2)  Presisjonsur. 

3)  Kartholder. 

4)  Førstehjelpsskrin. 

5)  Overlevings- og signalutstyr. 

6)  Drivanker og fortøyningsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i henhold til 

andre relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller SPO.IDE.H.215 og SPO.IDE.H.220. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke helikopterets luftdyktighet, selv 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 brukes av alle flygebesetningsmedlemmer, skal være slik innrettet at flygebesetningsmedlemmene fra sin 

posisjon lett kan se hva instrumentene viser, med minst mulig avvik fra stillingen og synslinjen som vedkommende 

vanligvis har med blikket rettet forover langs flygebanen. 

f)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.H.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av helikopterets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for 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, 

b)  for komplekse motordrevne helikoptre og for alle helikoptre som brukes i kommersielle operasjoner, operatøren har fått 

godkjenning av vedkommende myndighet til å fly helikopteret innenfor begrensningene i referanseminsteutstyrslisten 

(MMEL), eller 

c)  helikopteret skal ha flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

SPO.IDE.H.115 Driftslys 

Helikoptre som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys-system,  
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b)  navigasjons-/posisjonslys, 

c)  landingslys, 

d)  belysning fra helikopterets elektriske system for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende 

for sikker drift av helikopteret, 

e)  belysning fra helikopterets elektriske system for å gi belysning i alle kabiner, 

f)  et bærbart lys til hvert besetningsmedlems plass, og 

g)  lys som overholder internasjonale bestemmelser om forebygging av sammenstøt til sjøs, dersom helikopteret er et 

amfibiehelikopter. 

SPO.IDE.H.120 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Helikoptre som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Krengning. 

b)  Helikoptre som flys under VMC over vann og uten land i sikte, eller under VMC om natten, skal i tillegg til det som er 

angitt i bokstav a), være utstyrt med følgende: 

1)  En innretning som måler og viser 

i)  flygestilling, 

ii)  vertikal hastighet, og 

iii)  stabilisert kurs. 

2)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

3)  For komplekse motordrevne helikoptre, en innretning som hindrer funksjonssvikt i systemer som viser flygehastighet, 

som kreves i bokstav a) nr. 4, på grunn av kondensering eller isdannelse. 

c)  Helikoptre som flys når sikten er under 1 500 m, eller under forhold der de ikke kan holdes i ønsket flygebane uten at det 

tys til ytterligere ett eller flere instrumenter, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a) og b), ha utstyr til å hindre 

funksjonssvikt i systemet som viser flygehastigheten omhandlet i bokstav a) nr. 4, på grunn av kondens eller isdannelse. 

d)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal helikopteret i tillegg være utstyrt med en ytterligere innretning som viser 

følgende: 

1)  Trykkhøyde.  
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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. 

SPO.IDE.H.125 Flyginger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Helikoptre som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Vertikal hastighet. 

6)  Krengning. 

7)  Flygestilling. 

8)  Stabilisert kurs. 

9)  Utvendig lufttemperatur. 

b)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

c)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal det finnes en ytterligere innretning som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Vertikal hastighet. 

4)  Krengning. 

5)  Flygestilling. 

6)  Stabilisert kurs. 

d)  En innretning som hindrer funksjonssvikt i systemer som viser flygehastighet, som kreves i bokstav a) nr. 4 og bokstav c) 

nr. 2, på grunn av kondensering eller isdannelse.  
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e)  En ytterligere innretning som måler og viser flygestilling, som reserveinstrument. 

f)  Følgende for komplekse motordrevne helikoptre: 

1)  En alternativ kilde til statisk trykk. 

2)  En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattflyging. 

SPO.IDE.H.126 Tilleggsutstyr for flyging 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. 

SPO.IDE.H.132 Flybåret værradarutstyr — komplekse motordrevne helikoptre 

Helikoptre 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 som skal flys. 

SPO.IDE.H.133 Tilleggsutstyr for operasjoner under forhold med isdannelse om natten — komplekse motordrevne 

helikoptre 

a)  Helikoptre som flys under forhold med forventet eller faktisk isdannelse om natten, skal være utstyrt med en innretning for 

å belyse eller oppdage isdannelse. 

b)  Innretningen for å belyse isdannelsen skal ikke blende eller gi refleksjoner som kan hemme flygebesetningsmedlemmene i 

deres tjenesteutøvelse. 

SPO.IDE.H.135 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Helikoptre som flys av flere enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem for flygebesetningen, 

herunder hodetelefoner og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmene. 

SPO.IDE.H.140 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Helikoptre med en MCTOM på over 7 000 kg som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 eller 

senere, skal være utstyrt med en taleregistrator. 

b)  Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de to foregående timene. 

c)  Taleregistratoren skal, med henvisning til en tidsskala, gjøre opptak av 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet eller høyttaleranlegget, dersom 

et slikt er montert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver mikrofon for besetningen, og 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon eller en 

høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal automatisk begynne registreringen før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og skal 

fortsette registreringen til flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.  
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e)  I tillegg til det som er angitt i bokstav d), skal taleregistratoren, avhengig av tilgjengeligheten på strømforsyning, begynne 

registreringen så tidlig som mulig under kontrollene i førerkabinen før start av motor ved begynnelsen av flygingen, og 

fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motoren ved flygingens avslutning. 

f)  Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

SPO.IDE.H.145 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 (FDR) som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og som 

har en metode for enkel framhenting av disse dataene fra lagringsmediet. 

b)  Ferdsskriveren skal registrere de parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå helikopterets flygebane, hastighet, 

flygestilling, motoreffekt, konfigurasjon og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet av minst de ti 

siste timene. 

c)  Data skal hentes fra kilder i helikopteret som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 

flygebesetningen. 

d)  Ferdsskriveren 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. 

SPO.IDE.H.150 Datalinjeregistrering 

a)  Helikoptre som første gang får utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere, som har mulighet til å drive 

datalinjekommunikasjon, og som kreves utstyrt med taleregistrator, skal dersom det er relevant, registrere følgende på en 

registrator: 

1)  Meldinger over datalinje i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra helikopteret, herunder meldinger som gjelder 

følgende: 

i)  Igangsetting av dataforbindelse. 

ii)  Kommunikasjon mellom flygeleder og flyger. 

iii)  Målrettet overvåking. 

iv)  Flygeinformasjon. 

v)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, overvåking av kringkasting fra luftfartøyer. 

vi)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, luftfartøyets driftskontrolldata. 

vii)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, grafikk. 

2)  Opplysninger som muliggjør korrelasjon med tilknyttede registreringer i forbindelse med datalinjekommunikasjon og er 

lagret atskilt fra helikopteret. 

3)  Opplysninger om tidspunkt og prioritet for meldinger fra datalinjekommunikasjonen, idet det tas hensyn til systemets 

oppbygning. 

b)  Registratoren skal benytte en digital metode til å registrere og lagre data og opplysninger, og en metode for framhenting av 

data. Registreringsmåten skal være slik at dataene samsvarer med dataene registrert på bakken.  
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c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for taleregistratorer i SPO.IDE.H.140. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

e)  Kravene som gjelder registratorens start- og stopplogikk, er de samme som kravene som gjelder start- og stopplogikken for 

taleregistratoren i SPO.IDE.H.140 bokstav d) og e). 

SPO.IDE.H.155 Kombinert ferdsskriver og taleregistrator 

Kravene til taleregistrator og ferdsskriver kan oppfylles med én kombinasjonsregistrator. 

SPO.IDE.H.160 Seter, sikkerhetsbelter og sikringsutstyr 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med følgende: 

1)  Et sete eller en plass for hvert besetningsmedlem eller hver fagspesialist om bord. 

2)  Et sikkerhetsbelte i hvert sete og sikringsutstyr for hver plass. 

3)  For helikoptre som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis etter 31. desember 2012, et sikkerhetsbelte med 

sikringsutstyr for overkroppen til hvert sete. 

4)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen som omfatter en innretning som ved hurtig retardasjon 

automatisk sikrer overkroppen til den som sitter i hvert flygebesetningssete. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal ha ettpunkts utløsermekanisme. 

SPO.IDE.H.165 Førstehjelpsskrin 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

SPO.IDE.H.175 Tilleggsoksygen — helikoptre uten trykkabin 

a)  Helikoptre uten trykkabin som flys ved flygehøyder der det kreves oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal ha 

oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Helikoptre uten trykkabin som flys over flygehøyder der trykkhøyden i kabinene er over 10 000 fot, skal ha nok oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden i kabinen er på mellom  

10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle besetningsmedlemmer og fagspesialister alltid når trykkhøyden i kabinen er på over 13 000 fot.  
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c)  Uten hensyn til bokstav b) kan turer av en angitt varighet på mellom 13 000 fot og 16 000 fot foretas uten oksygentilførsel, i 

samsvar med SPO.OP.195 bokstav b). 

SPO.IDE.H.180 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Helikoptre, med unntak av ELA2-helikoptre, skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen, og 

2)  i hver kabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel for de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet for de branntypene som kan 

tenkes å forekomme i kabinen der brannslokningsapparatet planlegges brukt, og for kabiner der det befinner seg personer, 

skal slokkemiddelet minimere faren for giftig gasskonsentrasjon. 

SPO.IDE.H.185 Merking av gjennombruddspunkter 

Dersom det på helikopterkroppen er merket områder som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte seg 

inn, skal slike områder være merket som angitt i figur 1. 

Figur 1 

Merking av gjennombruddspunkter 

 

SPO.IDE.H.190 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Helikoptre som er sertifisert for en største setekapasitet på mer enn seks, skal være utstyrt med 

1)  en automatisk ELT, og 

2)  en overlevings-ELT (ELT(S)) i en redningsflåte eller en redningsvest når helikopteret flys i en avstand fra land som 

tilsvarer mer enn tre minutters flygetid ved normal marsjhastighet. 

b)  Helikoptre som er sertifisert for en største setekapasitet på høyst seks, skal være utstyrt med en ELT(S) eller en personlig 

peilesender (PLB) som et besetningsmedlem eller en fagspesialist har på seg. 

b)  ELT-er av enhver type og PLB-er skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

SPO.IDE.H.195 Flyging over vann — komplekse motordrevne helikoptre 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord; denne skal bæres eller være plassert slik at den 

er lett tilgjengelig for brukeren fra vedkommendes sete eller plass ved 

1)  flyging over vann utover autorotasjonsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke kan 

opprettholde konstant marsjhøyde, eller  
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2)  flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

3)  start eller landing på en flyplass eller et operasjonssted der flygebanen for start eller innflyging går over vann. 

b)  Alle redningsvester skal være utstyrt med en innretning for elektrisk belysning for å lette lokaliseringen av personer. 

c)  Fartøysjefen på et helikopter som flys over vann i en avstand fra land som tilsvarer 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 skal på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal være om bord: 

1)  Utstyr for å sende ut nødsignaler. 

2)  Tilstrekkelig antall redningsflåter til alle personer om bord, plassert slik at de er lett tilgjengelige i en nødssituasjon. 

3)  Redningsutstyr til å opprettholde livet, tilpasset den aktuelle flygingen. 

d)  Fartøysjefen skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en nødlanding på vann, når vedkommende 

beslutter om alle om bord skal være iført redningsvestene omhandlet i bokstav a). 

SPO.IDE.H.197 Redningsvester — komplekse motordrevne helikoptre 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord; denne skal bæres eller være plassert slik at den 

er lett tilgjengelig for brukeren fra vedkommendes sete eller plass ved 

1)  flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, 

2)  flyging over vann utover autorotasjonsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke kan 

opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

3)  start eller landing på en flyplass eller et operasjonssted der flygebanen for start eller innflyging går over vann på en slik 

måte at det ved et uhell vil være sannsynlig med en nødlanding på vannet. 

b)  Alle redningsvester skal være utstyrt med en innretning for elektrisk belysning for å lette lokaliseringen av personer. 

SPO.IDE.H.198 Overlevingsdrakter — komplekse motordrevne helikoptre 

Hver person om bord skal bruke overlevingsdrakt ved operasjoner 

a)  på en flyging over vann til støtte for operasjoner til sjøs i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, og dersom 

1)  værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil ligge under pluss 10 °C 

under flygingen, eller 

2)  forventet redningstid overstiger forventet overlevingstid, eller  
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b)  dersom fartøysjefen beslutter det på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til følgende forhold: 

1)  Flyginger over vann utover autorotasjonsavstand eller sikker nødlandingsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i 

den kritiske motoren ikke kan opprettholde konstant marsjhøyde. 

2)  Værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil ligge under pluss 10 °C 

under flygingen. 

SPO.IDE.H.199 Redningsflåter, nødpeilesendere (ELT) og overlevingsutstyr for langdistanseflyging over vann — 

komplekse motordrevne helikoptre 

Helikoptre som flys 

a)  på en flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

b)  på en flyging over vann i en avstand som tilsvarer mer enn tre minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke er i stand til å opprettholde konstant marsjhøyde, og dersom fartøysjefen 

beslutter det etter en risikovurdering, skal være utstyrt med 

1)  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)  minst én ELT (ELT(S)) for hver påkrevd redningsflåte, og 

3)  redningsutstyr, herunder midler til livsopphold tilpasset den aktuelle flygingen. 

SPO.IDE.H.200 Overlevingsutstyr 

Helikoptre som flys over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, skal være utstyrt med 

a)  signaleringsutstyr for å sende ut nødsignaler, 

b)  minst én overlevings-ELT (ELT(S)), og 

c)  ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antallet personer om bord. 

SPO.IDE.H.201 Tilleggskrav til helikoptre som gjennomfører operasjoner til sjøs i et ugjestmildt sjøområde — 

komplekse motordrevne helikoptre 

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 ligge under pluss 

10 °C under flygingen, eller dersom beregnet redningstid overstiger beregnet overlevingstid, eller dersom flygingen 

planlegges gjennomført om natten, skal alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord bruke overlevingsdrakt. 

b)  Alle redningsflåter som medbringes i samsvar med SPO.IDE.H.199, skal monteres slik at de kan brukes under de 

sjøforholdene som helikopterets egenskaper for nødlanding på vann, flyting og trim ble evaluert for med sikte på å oppfylle 

kravene til sertifisering for nødlanding på vann. 

c)  Helikopteret skal være utstyrt med et nødbelysningssystem med uavhengig strømforsyning som kilde til generell 

kabinbelysning for å lette evakuering av helikopteret.  
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d)  Alle nødutganger, herunder nødutganger for besetningen, og innretninger for å åpne dem skal være tydelig merket for 

veiledning av dem om bord i dagslys eller i mørke. Slik merking skal være utformet slik at den er synlig dersom 

helikopteret velter og kabinen kommer 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 kabinen som planlegges brukt som nødutgang under vann, skal være slik utstyrt at 

de kan åpnes i en nødssituasjon. 

g)  Redningsvester skal brukes hele tiden, med mindre fagspesialisten eller besetningsmedlemmet som redningsvesten er 

beregnet på, bruker integrert overlevingsdrakt som oppfyller det kombinerte kravet til overlevingsdrakt og redningsvest. 

SPO.IDE.H.202 Helikoptre sertifisert for drift på vann — diverse utstyr 

Helikoptre sertifisert for drift på vann skal være utstyrt med 

a)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å lette fortøyning, forankring eller manøvrering av helikopteret på vann, 

og som er egnet ut fra dets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper, og 

b)  om relevant, utstyr for å lage lydsignalene angitt i internasjonale bestemmelser om forebygging av sammenstøt til sjøs. 

SPO.IDE.H.203 Alle helikoptre under flyginger over vann — nødlanding på vann 

Komplekse motordrevne helikoptre som flys over vann i et ugjestmildt område i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti 

minutters flygetid ved normal marsjhastighet, og ikke-komplekse motordrevne helikoptre som flys over vann i et ugjestmildt 

sjøområde mer enn 50 NM fra land, skal være 

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. 

SPO.IDE.H.205 Personlig verneutstyr 

Alle personer om bord skal ha på seg personlig verneutstyr som er tilstrekkelig for den typen operasjon som utføres. 

SPO.IDE.H.210 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, hvert 

påkrevd besetningsmedlem og/eller hver fagspesialist ved vedkommendes tildelte plass. 

SPO.IDE.H.215 Radiokommunikasjonsutstyr 

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)  foreta toveis kommunikasjon med sikte på tårnkontroll, 

2)  motta meteorologisk informasjon,  
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3)  på ethvert tidspunkt under flyging foreta toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de frekvensene som 

relevant myndighet foreskriver, og 

4)  foreta 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. 

c)  Dersom det kreves et system for radiokommunikasjon, og i tillegg til det flytelefonsystemet for flygebesetningen som 

kreves i SPO.IDE.H.135, skal helikoptre være utstyrt med en sendeknapp på betjeningsinnretningene til hver påkrevd flyger 

og besetningsmedlem på vedkommendes plass. 

SPO.IDE.H.220 Navigasjonsutstyr 

a)  Helikoptre skal ha navigasjonsutstyr som sikrer at de kan fortsette en flyging 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 én utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst punkt i 

flygingen, vil det øvrige utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med bokstav a), eller hensiktsmessige nødtiltak kan 

gjennomføres på en sikker måte. 

c)  Helikoptre som flys på flyginger der det er planlagt å lande under IMC, skal være utstyrt med navigasjonsutstyr som er i 

stand til å gi veiledning til et punkt som visuell landing kan foretas fra. Dette utstyret skal kunne gi slik veiledning for hver 

flyplass der det er planlagt å lande under IMC, og for alle utpekte alternative flyplasser. 

SPO.IDE.H.225 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 

SPO.IDE.S.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.S.145, 

3)  benyttes til å overholde SPO.IDE.S.150, eller 

4)  er montert i seilflyet. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbar lykt.  
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2)  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 relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Oopplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke seilflyets luftdyktighet, selv 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 for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.S.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av seilflyets instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves for 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. 

SPO.IDE.S.115 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

a)  Seilfly som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  For motordrevne seilfly, magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

b)  Seilfly som flys under forhold der seilflyet ikke kan holdes i ønsket høyde uten at det tys til ytterligere ett eller flere 

instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a), ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Vertikal hastighet. 

2)  Flygestilling eller sving og krengning. 

3)  Magnetisk kurs. 

SPO.IDE.S.120 Skyflyging — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

Seilfly som driver skyflyging, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

a)  Magnetisk kurs.  
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b)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

c)  Trykkhøyde. 

d)  Angitt flygehastighet. 

e)  Vertikal hastighet. 

f)  Flygestilling eller sving og krengning. 

SPO.IDE.S.125 Seter og sikringsutstyr 

a)  Seilfly skal være utstyrt med 

1)  et sete til hver person om bord og 

2)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen for hvert sete i samsvar med AFM. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal ha ettpunkts utløsermekanisme. 

SPO.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)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og fagspesialister i ethvert tidsrom når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

SPO.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 skal på dette grunnlaget avgjøre om seilflyet skal ha med følgende: 

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 fagspesialist og 

kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

c)  Utstyr til å sende nødsignaler under en flyging 

1)  over vann utover glideavstand fra land, eller 

2)  dersom flygebanen for start eller innflyging går over vann på en slik måte at det ved et uhell vil være sannsynlig med en 

nødlanding på vannet. 

SPO.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.  
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SPO.IDE.S.145 Radiokommunikasjonsutstyr 

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 i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

SPO.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 

b)  gjeldende luftromskrav. 

SPO.IDE.H.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 

SPO.IDE.B.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å bestemme flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.B.145, eller 

3)  er montert i ballongen. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbar lykt. 

2)  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 relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Oopplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke ballongens luftdyktighet, selv 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 for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.B.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av ballongens instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves for den 

planlagte flygingen, er ute av drift, med mindre 

a)  ballongen flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, eller 

b)  ballongen omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

SPO.IDE.B.110 Driftslys 

Ballonger som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys, 

b)  belysning for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for sikker drift av ballongen, 

c)  en bærbar lykt. 

SPO.IDE.B.115 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Ballonger som flys i henhold til VFR om dagen, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som viser avdriftsretning. 

b)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

2)  Vertikal hastighet, dersom det kreves i AFM. 

3)  Trykkhøyde, dersom det kreves i AFM eller i luftromskravene, eller når høyden må kontrolleres med sikte på bruk av 

oksygen. 

SPO.IDE.B.120 Førstehjelpsskrin 

a)  Ballonger skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

SPO.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)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 13 000 fot, og  
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b)  alle besetningsmedlemmer og fagspesialister i ethvert tidsrom når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

SPO.IDE.B.125 Håndholdte brannslokkingsapparater 

Varmluftsballonger skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat dersom det kreves i gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner. 

SPO.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 følgende: 

a)  En redningsvest for hver person om bord, som skal bæres eller være plassert slik at den er lett tilgjengelig for brukeren fra 

vedkommendes plass. 

b)  En nødpeilesender (ELT) eller en personlig peilesender (PLB) som bæres av et besetningsmedlem eller en fagspesialist og 

kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

c)  Utstyr for å sende ut nødsignaler. 

SPO.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 

Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

a)  Varmluftsballonger skal være utstyrt med 

1)  en alternativ tennkilde, 

2)  en innretning som måler og viser drivstoffmengden, 

3)  et brannteppe eller brannhemmende dekke, og 

4)  en slepeline som er minst 25 m lang. 

b)  Gassballonger skal være utstyrt med 

1)  en kniv og 

2)  en slepeline som er minst 20 m lang laget av naturfiber eller elektrostatisk ledende materiale. 

SPO.IDE.B.145 Radiokommunikasjonsutstyr 

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.  
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b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal dersom det kreves i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

SPO.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. 

KAPITTEL E 

SÆRLIGE KRAV 

AVSNITT 1 

Helikopteroperasjoner med utvendig hengende last (HESLO) 

SPO.SPEC.HESLO.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for HESLO skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriterier som må være oppfylt for å kunne foreta HESLO-operasjoner. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.HESLO.105 Spesifikt HESLO-utstyr 

Helikopteret skal minst være utstyrt med 

a)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken(e)/lasten, og 

b)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

SPO.SPEC.HESLO.110 Transport av farlig gods 

Vedkommende operatør som transporterer farlig gods til eller fra ubemannede eller fjerntliggende steder, skal søke 

vedkommende myndighet om unntak fra bestemmelsene i de tekniske retningslinjene dersom de har til hensikt ikke å oppfylle 

kravene i disse retningslinjene. 

AVSNITT 2 

Operasjoner med utvendig menneskelig last (HEC) 

SPO.SPEC.HEC.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for HEC skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister.  
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c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriterier som må være oppfylt for å kunne foreta HEC-operasjoner. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.HEC.105 Spesifikt HEC-utstyr 

a)  Helikopteret skal være utstyrt med 

1)  utstyr for heiseoperasjoner eller lastekrok, 

2)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken, og 

3)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

b)  Installasjonen av alt utstyr til heising og lastekrok og eventuelle etterfølgende endringer skal ha en luftdyktighets-

godkjenning som er relevant for den planlagte funksjonen. 

AVSNITT 3 

Fallskjermoperasjoner (PAR) 

SPO.SPEC.PAR.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for PAR skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriterier som må være oppfylt for å kunne foreta fallskjermoperasjoner. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.PAR.105 Transport av besetningsmedlemmer og fagspesialister 

Kravet til fagspesialisters ansvarsområder fastsatt i NCO.GEN.120 bokstav c) får ikke anvendelse på fagspesialister som utfører 

fallskjermhopping. 

SPO.SPEC.PAR.110 Seter 

Uten hensyn til SPO.IDE.A.160 bokstav a) og SPO.IDE.H.160 bokstav a) nr. 1) kan gulvet i luftfartøyet brukes som sete, 

forutsatt at det finnes innretninger som fagspesialisten kan holde eller spenne seg fast i.  
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SPO.SPEC.PAR.115 Tilleggsoksygen 

Uten hensyn til SPO.OP.195 bokstav a) får kravet om å bruke tilleggsoksygen ikke anvendelse på andre besetningsmedlemmer 

enn fartøysjefen og fagspesialister som utfører oppgaver som er av avgjørende betydning for den spesialiserte oppgaven, når 

kabinhøyden 

a)  overstiger 13 000 fot i høyst 6 minutter, 

b)  overstiger 15 000 fot i høyst 3 minutter. 

SPO.SPEC.PAR.120 Flyging over vann 

Ved transport av mer enn seks personer skal fartøysjefen på en ballong som flys over vann, 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 en nødpeilesender 

(ELT) som kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

SPO.SPEC.PAR.125 Utslipp av farlig gods 

Uten hensyn til SPO.GEN.155 kan fallskjermhoppere hoppe ut av luftfartøyet med henblikk på fallskjermoppvisning over 

tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over utendørs forsamlinger av personer, samtidig som de har 

med seg innretninger som utvikler røyk, forutsatt at disse innretningene er framstilt for dette formålet. 

AVSNITT 4 

Akroflyging (ABF) 

SPO.SPEC.ABF.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for ABF skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriteriene som må være oppfylt for å kunne foreta akroflyging. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.ABF.105 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

Følgende dokumenter oppført i SPO.GEN.140 bokstav a) er det ikke obligatorisk å medbringe under akroflyging: 

a)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

b)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten/området for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet kan 

forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

c)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

d)  Opplysninger om søke- og redningstjenester for området der den planlagte flygingen skal finne sted. 
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SPO.SPEC.ABF.115 Utstyr 

Følgende krav til utstyr får ikke obligatorisk anvendelse på akroflyging: 

a)  Førstehjelpsskrin som fastsatt i SPO.IDE.A.165 og SPO.IDE.H.165. 

b)  Håndholdte brannslokkingsapparater som fastsatt i SPO.IDE.A.180 og SPO.IDE.H.180. 

c)  Nødpeilesendere eller personlige peilesendere som fastsatt i SPO.IDE.A.190 og SPO.IDE.H.190.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 319/2014 

av 27. mars 2014 

om avgifter og gebyrer som innkreves av Det europeiske flysikkerhetsbyrå og  

om oppheving av forordning (EF) nr. 593/2007(*) 

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 64 

nr. 1, 

etter samråd med styret i Det europeiske flysikkerhetsbyrå, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Inntektene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter 

kalt «Byrået») består av et bidrag fra Unionen og fra 

alle europeiske tredjestater som har inngått avtalene 

nevnt i artikkel 66 i forordning (EF) nr. 216/2008, av 

avgifter som betales av dem som søker om sertifikater 

og godkjenninger som Byrået utsteder, opprettholder 

eller endrer, og av gebyrer for offentliggjøring, behand-

ling av klager, opplæring og eventuelle andre tjenester 

som Byrået yter. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007(2) fastset-

tes de avgiftene og gebyrene som Byrået skal innkreve. 

Tariffene må imidlertid justeres for å sikre en balanse 

mellom kostnadene Byrået pådrar seg i forbindelse med 

relaterte sertifiseringsoppgaver og tjenester som ytes, og 

inntektene som skal dekke nevnte kostnader. 

3)  Avgifter og gebyrer fastsatt i denne forordning bør fast-

settes på en åpen, rettferdig og ensartet måte. 

4)  Avgiftene som Byrået innkrever, bør ikke skade de 

berørte europeiske bransjenes konkurranseevne. Videre 

bør de fastsettes etter kriterier som tar hensyn til små 

foretaks betalingsevne. 

5)  Selv om sikkerheten innenfor sivil luftfart bør være By-

råets hovedanliggende, bør det likevel ta fullt hensyn til 

kostnadseffektivitet når det utfører oppgaver det er 

pålagt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 28.3.2014, s. 58, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 290/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 26.11.2015, s. 42. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007 av 31. mai 2007 om 

avgifter og gebyrer som skal innkreves av Det europeiske fly-

sikkerhetsbyrå (EUT L 140 av 1.6.2007, s. 3). 

6)  Foretakenes geografiske beliggenhet i medlemsstatene 

bør ikke medføre forskjellsbehandling. Derfor bør reise-

kostnader knyttet til sertifiseringsoppgaver som utføres 

på vegne av slike foretak, samles og fordeles mellom 

søkerne. 

7)  Denne forordning fastsetter Byråets mulighet til å avkre-

ve avgifter for sertifiseringsoppgaver som ikke er nevnt 

i vedlegget til denne forordning, men som faller innen-

for rammene av forordning (EF) nr. 216/2008. 

8)  Søkeren bør kunne be om å få et overslag over beløpet 

som skal betales for sertifiseringsoppgaven eller tjenes-

ten som skal ytes. Kriteriene for fastsettelse av beløpet 

som skal betales, må være klare, ensartede og offentlig 

tilgjengelige. Dersom det ikke er mulig å fastsette dette 

beløpet nøyaktig på forhånd, bør Byrået fastsette åpne 

prinsipper for hvordan beløpet beregnes og betales etter 

hvert som sertifiseringsoppgaven eller tjenesten utføres. 

9)  Det bør fastsettes tidsfrister for betaling av de avgiftene 

og gebyrene som innkreves i henhold til denne forord-

ning. 

10)  Det bør fastsettes egnede tiltak ved manglende betaling, 

som at de tilknyttede søknadsprosessene avsluttes, at ak-

tuelle tillatelser slutter å gjelde, at enhver videre 

sertifiseringsoppgave eller tjeneste til samme søker 

avbrytes, samt at ubetalte beløp tilbakekreves ved hjelp 

av de metodene som er tilgjengelige. 

11)  Det er nødvendig at næringen har et klart bilde av de 

økonomiske forholdene og kan planlegge kostnadene 

ved de avgiftene og gebyrene som må betales. Samtidig 

må det sikres at Byråets samlede utgifter til utførelse av 

sertifiseringsoppgaver og tjenester og dets samlede 

inntekter fra de avgiftene og gebyrene det innkrever, er i 

balanse. I samsvar med bestemmelsene i det finansielle 

rammereglementet(3) bør avgifter og gebyrer være på et 

nivå som verken gir underskudd eller et betydelig 

overskudd. Avgifts- og gebyrnivået bør derfor revideres 

dersom det regelmessig oppstår et betydelig underskudd 

eller overskudd på grunnlag av Byråets økonomiske 

resultater og prognoser.  

  

(3) Utkast til den delegerte kommisjonsforordningen om det finansi-

elle rammereglementet for organene nevnt i artikkel 208 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Unionens alminnelige 

budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom)  

nr. 1605/2002, som forventes å tre i kraft 1. januar 2014. 

2022/EØS/49/55 
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12)  Berørte parter bør rådspørres før eventuelle avgiftsend-

ringer. Videre bør Byrået jevnlig gi de berørte partene 

opplysninger om hvordan og på hvilket grunnlag 

avgiftene beregnes. Slike opplysninger bør gi de berørte 

partene innsikt i Byråets kostnader og produktivitet. 

13)  Tariffene fastsatt i denne forordning bør ta utgangspunkt 

i Byråets prognoser med hensyn til arbeidsbyrde og 

tilknyttede kostnader. Revisjonen av tariffene bør foregå 

ved hjelp av en framgangsmåte som tillater endringer 

uten utilbørlig forsinkelse på grunnlag av Byråets 

erfaringer gjennom anvendelse av denne forordning, 

kontinuerlig overvåking av ressurser og arbeidsmetoder 

og tilhørende effektivitetsgevinster, samt kontinuerlig 

vurdering av finansieringsbehovene. I denne sammen-

heng bør det bemerkes at Byrået senest januar 2016 vil 

bli pålagt å bruke inntektene fra avgifter og gebyrer til å 

dekke bidragene til de ansattes pensjonsordninger som 

finansieres gjennom Byråets avgifter og gebyrer. 

Avgiftene og gebyrene må justeres for å oppfylle nevnte 

finansieringsbehov. 

14)  Kostnadene i forbindelse med de tjenestene Byrået yter 

på området lufttrafikkstyring og flysikringstjenester 

(ATM/ANS), skal være berettiget til å bli finansiert 

gjennom gebyrer som pålegges brukere av flysikrings-

tjenester i henhold til artikkel 6 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013(1). 

15)  Det er rimelig å kreve at gebyrer til dekning av klager 

på Byråets avgjørelser, betales i sin helhet innen klagen 

behandles. 

16)  Avtalene nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 bør danne et grunnlag for vurderingen av 

den faktiske arbeidsbyrden som sertifiseringen av 

tredjestaters produkter medfører. I prinsippet er fram-

gangsmåten for Byråets vurdering av sertifikater utstedt 

av en tredjestat som Unionen har en egnet avtale med, 

beskrevet i disse avtalene, og denne framgangsmåten 

bør føre til en annen arbeidsbyrde enn den fram-

gangsmåten som kreves i forbindelse med Byråets 

sertifiseringsvirksomhet. 

17)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 . 

18)  Forordning (EF) nr. 593/2007 bør derfor oppheves — 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av  

3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysik-

ringstjenester (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter i hvilke tilfeller avgifter og gebyrer 

skal betales, avgiftenes og gebyrenes størrelse og betalingsmå-

ten. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «avgifter» de beløpene som Byrået innkrever, og som søke-

re skal betale for sertifiseringsoppgaver, 

b) «gebyrer» de beløpene som Byrået innkrever, og som søke-

re skal betale for tjenestene Byrået yter, med unntak av 

sertifiseringstjenester, eller som skal betales av den fysiske 

eller juridiske personen som inngir klagen, dersom det 

dreier seg om en klagesak, 

c) «sertifiseringsoppgave» alle former for virksomhet som 

Byrået utfører direkte eller indirekte med sikte på å utstede, 

opprettholde eller endre sertifikater i henhold til forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

d) «tjeneste» alle former for virksomhet som Byrået utfører, 

med unntak av sertifiseringsoppgaver, herunder levering av 

varer, 

e) «søker» enhver fysisk eller juridisk person som ber Byrået 

om en sertifiseringsoppgave eller tjenesteyting. 

Artikkel 3 

Fastsettelse av avgifter og gebyrer 

1. I samsvar med denne forordning er det bare Byrået som 

skal innkreve og pålegge avgifter og gebyrer. 

2. Medlemsstatene skal ikke innkreve avgifter for sertifise-

ringsoppgaver, selv om de utfører slike oppgaver på vegne av 

Byrået. Byrået skal tilbakebetale medlemsstatene for sertifise-

ringsoppgaver som disse utfører på vegne av det. 

3. Avgifter og gebyrer skal angis og betales i euro. 

4. Beløpene som er nevnt i del I og II i vedlegget, skal 

indeksreguleres årlig i forhold til inflasjonstakten i samsvar 

med metoden fastsatt i del IV i vedlegget. 

5. Som unntak fra avgiftene nevnt i vedlegget kan avgifter 

for sertifiseringsoppgaver som utføres i forbindelse med en 

bilateral avtale mellom Unionen og en tredjestat, være 

underlagt særskilte bestemmelser fastsatt i den aktuelle bila-

terale avtalen.  
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Artikkel 4 

Betaling av avgifter og gebyrer 

1. Byrået skal fastsette vilkårene for betaling av avgifter og 

gebyrer og angi vilkårene for når Byrået skal kreve betaling for 

sertifiseringsoppgaver og tjenester. Byrået skal offentliggjøre 

vilkårene på Byråets nettsted. 

2. Søkeren skal betale beløpet i sin helhet, herunder eventu-

elle bankgebyrer knyttet til betalingen, senest 30 kalenderdager 

fra den datoen søkeren mottar fakturaen. 

3. Dersom Byrået ikke mottar betaling for en faktura innen 

den fristen som er nevnt i nr. 2, kan Byrået pålegge renter for 

hver kalenderdag betalingen er forsinket. 

4. Rentesatsen skal være den satsen som Den europeiske 

sentralbank anvender på sine viktigste refinansieringstransak-

sjoner, som offentliggjort i C-serien av Den europeiske unions 

tidende, og som er gjeldende den første kalenderdagen i 

forfallsmåneden, økt med åtte prosentpoeng. 

5. Dersom Byrået har bevis for at søkerens økonomiske 

kapasitet er usikker, kan Byrået avslå en søknad dersom 

søkeren ikke stiller bankgaranti eller sikret innskudd. 

6. Byrået kan avslå en søknad dersom søkeren ikke har 

oppfylt sine betalingsforpliktelser i forbindelse med sertifise-

ringsoppgaver eller tjenester som ytes av Byrået, så sant ikke 

søkeren betaler det skyldige beløpet for de aktuelle sertifise-

ringsoppgavene eller tjenestene. 

Artikkel 5 

Reisekostnader 

1. Dersom en sertifiseringsoppgave eller tjeneste nevnt i del 

I og del II nr. 1 i vedlegget utføres helt eller delvis utenfor 

medlemsstatenes territorium, skal søkeren betale reisekost-

nadene i henhold til følgende formel: 

d = v + a + h1 ‒ e 

2. For tjenestene nevnt i del II nr. 2 skal søkeren, uavhengig 

av den geografiske beliggenheten til stedet der tjenesten utføres, 

betale reisekostnadene i henhold til følgende formel: 

d = v + a + h2 

3. Med hensyn til formlene nevnt i nr. 1 og 2 skal følgende 

gjelde:  

d = reisekostnader som skal betales, 

v = transportkostnader, 

a = Kommisjonens offisielle standardsatser for diett som 

dekker innkvartering, måltider, utgifter til lokaltransport i 

forbindelse med reisen og andre utgifter(1), 

h1 = reisetid (timer de sakkyndige har brukt som tilsvarer den 

aktuelle reisen) i henhold til timesatsen som er fastsatt i 

del II nr. 1 i vedlegget, 

h2 = reisetid (timer de sakkyndige har brukt som tilsvarer den 

aktuelle reisen) i henhold til timesatsen som er fastsatt i 

del II nr. 2 i vedlegget, 

e = gjennomsnittlige reisekostnader på medlemsstatenes 

territorier, herunder gjennomsnittlige transportkostnader 

og gjennomsnittlig tid som brukes på reise på medlems-

statenes territorier, multiplisert med timesatsen som er 

fastsatt i del II nr. 1 i vedlegget. Denne satsen skal revide-

res og indeksreguleres årlig. 

Artikkel 6 

Overslag 

1. Søkeren kan be om et overslag over beløpene som skal 

betales. 

2. Dersom søkeren ber om et overslag eller en endring av et 

overslag, skal alle former for virksomhet innstilles fram til 

Byrået framlegger et relevant overslag som godkjennes av 

søkeren. 

3. Byrået skal endre overslaget dersom det viser seg at 

oppgaven er enklere eller raskere å utføre enn først antatt, eller 

dersom det tvert imot viser seg at den er mer komplisert eller 

tar lengre tid å utføre enn Byrået med rimelighet kan ha 

forutsett. 

KAPITTEL II 

AVGIFTER 

Artikkel 7 

Alminnelige bestemmelser om betaling av avgifter 

1. Sertifiseringsoppgaven forutsetter at hele avgiften er 

betalt, med mindre Byrået vedtar noe annet etter nøye vurdering 

av den finansielle risikoen. Byrået kan fakturere avgiften som 

én innbetaling etter at søknaden er mottatt, eller ved begynnel-

sen av den årlige perioden eller tilsynsperioden.  

  

(1) Se «Current per diems rates» på Kommisjonens EuropeAid-nettsted 

(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/ 

per_diems/index_en.htm), sist oppdatert 5. juli 2013. 
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2. Avgiften som søkeren skal betale for en bestemt sertifise-

ringsoppgave, skal bestå av: 

a)  en fast avgift som angitt i del I i vedlegget eller 

b)  en variabel avgift. 

3. Den variable avgiften nevnt i nr. 2 bokstav b) skal fastset-

tes ved å multiplisere det faktiske antallet arbeidstimer med 

timesatsen som er fastsatt i del II nr. 1 i vedlegget. 

4. Ved anvendelse av framtidige forordninger knyttet til 

sertifiseringsoppgaver som skal utføres av Byrået i samsvar 

med de relevante bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 216/2008, kan Byrået innkreve avgifter i henhold til del II 

nr. 1 i vedlegget for andre sertifiseringsoppgaver enn de opp-

gavene som er nevnt i vedlegget, inntil særlige bestemmelser 

om de relevante avgiftene som Byrået kan innkreve, kan inn-

lemmes i denne forordning. 

Artikkel 8 

Betalingsperioder 

1. Avgifter nevnt i tabell 1–4 i del I i vedlegget skal 

innkreves per søknad og per tolvmånedersperiode. Etter den 

første tolvmånedersperioden skal avgiftene være 1/365 av den 

relevante årlige avgiften per dag. 

2. Avgiftene nevnt i tabell 5 i del I i vedlegget skal innkreves 

per søknad. 

3. Avgiftene nevnt i tabell 6 i del I i vedlegget skal innkreves 

per tolvmånedersperiode. 

4. Avgiftene i forbindelse med organisasjoner nevnt i tabell 

7–11 i del I i vedlegget skal innkreves som følger: 

a)  Godkjenningsavgifter skal innkreves per søknad. 

b)  Tilsynsavgifter skal innkreves per tolvmånedersperiode. 

c)  Eventuelle endringer i organisasjonen som påvirker dets 

godkjenning, medfører ny beregning av tilsynsavgiften som 

skal betales fra og med den neste tolvmånedersperioden. 

Artikkel 9 

Avslutning av søknaden 

1. Søknaden kan avvises dersom avgiftene som skal betales 

for en sertifiseringsoppgave, ikke er mottatt innen den fristen 

som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2, og etter at Byrået har rådført 

seg med søkeren. 

2. Resten av det skyldige avgiftsbeløpet, beregnet på 

timebasis for inneværende tolvmånedersperiode, men uten at 

det overstiger gjeldende faste avgift, skal betales i sin helhet på 

det tidspunktet Byrået avbryter sertifiseringsoppgaven, sammen 

med reisekostnader og eventuelle andre skyldige beløp i følgen-

de tilfeller: 

a)  dersom Byrået avviser søknaden eller 

b)  dersom Byrået må avslutte en sertifiseringsoppgave fordi 

søkeren: 

i) ikke har tilstrekkelige midler, 

ii) ikke overholder gjeldende krav eller 

iii) bestemmer seg for å trekke tilbake søknaden eller 

utsette prosjektet. 

3. Dersom Byrået på søkerens anmodning gjenopptar en 

tidligere avbrutt sertifiseringsoppgave, skal Byrået innkreve en 

ny avgift, uavhengig av hvilke avgifter som allerede er betalt 

for de avbrutte oppgavene. 

Artikkel 10 

Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikat 

1. Dersom de utestående avgiftene ikke er betalt innen den 

fristen som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2, kan Byrået midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle det relevante sertifikatet etter å ha 

rådført seg med søkeren. 

2. Dersom Byrået opphever sertifikatet midlertidig som 

følge av at årsavgiften eller tilsynsavgiften ikke er betalt, eller 

fordi søkeren ikke overholder gjeldende krav, videreføres den 

aktuelle avgiftsperioden, og søkeren skal betale for den 

perioden sertifikatet var midlertidig opphevet. 

3. Dersom Byrået tilbakekaller sertifikatet, skal resten av det 

skyldige avgiftsbeløpet, beregnet på timebasis for inneværende 

tolvmånedersperiode, men uten at det overstiger gjeldende faste 

avgift, betales i sin helhet sammen med eventuelle andre beløp 

som forfaller på dette tidspunktet. 

Artikkel 11 

Tilbakelevering eller overføring av sertifikater 

Dersom innehaveren av sertifikatet tilbakeleverer eller over-

fører sertifikatet, skal resten av eventuelle skyldige avgifts-

beløp, beregnet på timebasis for inneværende tolv-

månedersperiode, men uten at det overstiger gjeldende faste 

avgift, betales i sin helhet på den datoen tilbakeleveringen eller 

overføringen trer i kraft, sammen med reisekostnader og 

eventuelle andre beløp som forfaller på dette tidspunktet. 

Artikkel 12 

Ekstraordinære sertifiseringsoppgaver 

Avgiften som innkreves for å dekke alle de kostnadene Byrået 

pådrar seg i forbindelse med en særskilt anmodning fra søkeren, 

skal heves med et ekstraordinært beløp dersom denne anmod-

ningen fører til at en sertifiseringsoppgave unntaksvis utføres 

på følgende måte: 

a)  det anvendes kategorier av personale som Byrået normalt 

ikke anvender ved vanlig framgangsmåte, eller 

b)  det anvendes mer personale, slik at arbeidet utføres raskere 

enn ved anvendelse av Byråets vanlige framgangsmåte. 

KAPITTEL III 

GEBYRER 

Artikkel 13 

Gebyrer 

1. Størrelsen på de gebyrene Byrået innkrever for tjenester 

angitt i del II nr. 1 i vedlegget, skal tilsvare de faktiske kostna-

dene for den tjenesten som ytes. For dette formål skal den tiden 

Byrået bruker, faktureres etter timesatsen oppgitt i nevnte 

punkt.  
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2. Størrelsen på de gebyrene Byrået innkrever for andre 

tjenester enn de tjenestene som er angitt i del II nr. 1 i 

vedlegget, skal tilsvare de faktiske kostnadene for den tjenesten 

som ytes. For dette formål skal den tiden Byrået bruker på å yte 

tjenesten, faktureres etter timesatsen nevnt i del II nr. 2 i 

vedlegget. 

3. Kostnader som Byrået kan pådra seg i forbindelse med 

utføring av bestemte tjenester som ikke kan beregnes og faktu-

reres på en hensiktsmessig måte ved hjelp av timesatsen, skal 

faktureres i henhold til interne administrative framgangsmåter. 

Artikkel 14 

Tidspunkt for innkreving av gebyrer 

Med mindre annet er angitt av Byrået, skal gebyrene, etter nøye 

vurdering av den finansielle risikoen, innkreves før tjenesten 

ytes. 

KAPITTEL IV 

KLAGEADGANG 

Artikkel 15 

Behandling av klager 

1. Det skal innkreves gebyrer for behandling av en klage 

som inngis i henhold til artikkel 44 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. Gebyrenes størrelse skal beregnes i samsvar med 

den metoden som er fastsatt i del III i vedlegget. Klagen skal 

behandles bare dersom klagegebyret er betalt innen fristen 

nevnt i nr. 3. 

2. Dersom en juridisk person inngir klagen, skal ved-

kommende framlegge for Byrået en undertegnet erklæring fra 

en godkjent representant som angir klagerens omsetning. Denne 

erklæringen skal framlegges sammen med klagen. 

3. Klagegebyret skal betales i henhold til gjeldende fram-

gangsmåte fastsatt av Byrået innen 60 kalenderdager fra den 

datoen klagen ble inngitt til Byrået. 

4. Dersom klagesaken avgjøres til fordel for klageren, skal 

Byrået tilbakebetale klagegebyret. 

KAPITTEL V 

BYRÅETS FRAMGANGSMÅTER 

Artikkel 16 

Alminnelige bestemmelser 

1. Byrået skal skille mellom inntekter og utgifter som er 

knyttet til sertifiseringsoppgaver og tjenester som ytes. 

For å kunne skille mellom inntekter og utgifter fastsatt i første 

ledd: 

a)  skal de avgiftene og gebyrene Byrået innkrever, settes inn 

på en egen konto, og det skal føres eget regnskap over dem, 

b)  skal Byrået sette opp og føre kostnadsregnskap over sine 

inntekter og utgifter. 

2. Ved begynnelsen av hvert regnskapsår skal det utarbeides 

et foreløpig samlet overslag over avgifter og gebyrer. Dette 

overslaget skal bygge på Byråets tidligere økonomiske resulta-

ter, dets overslag over inntekter og utgifter samt foreløpig 

arbeidsplan. 

3. Dersom den samlede inntekten fra avgifter, som utgjør en 

inntekt avsatt til et bestemt formål i henhold til artikkel 64 nr. 5 

i forordning (EF) nr. 216/2008, ved utgangen av et regnskapsår 

overstiger den samlede kostnaden for sertifiseringsoppgaver, 

skal overskuddet brukes til å finansiere sertifiseringsoppgaver i 

samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav a) i Byråets finansregle-

ment. 

Artikkel 17 

Vurdering og revisjon 

1. Byrået skal hvert år framlegge for Kommisjonen, styret og 

det rådgivende organet av berørte parter som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 33 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, 

opplysninger om hvilke enkeltdeler som ligger til grunn for 

fastsettelse av avgiftsnivået. Disse opplysningene skal særlig 

bestå av en kostnadsoversikt for foregående og kommende år. 

2. Vedlegget til denne forordning skal regelmessig gjennom-

gås av Byrået for å sikre at vesentlige opplysninger knyttet til 

underliggende forutsetninger om Byråets forventede inntekter 

og utgifter blir behørig gjenspeilt i de avgiftene og gebyrene 

Byrået innkrever. 

Om nødvendig kan denne forordning revideres senest fem år 

etter at den er trådt i kraft. Dersom det er nødvendig å endre 

den, skal det tas særlig hensyn til Byråets inntekter og tilknyt-

tede kostnader. 

3. Byrået skal samrå seg med det rådgivende organet av 

berørte parter nevnt i nr. 1 før det avgir en uttalelse om eventu-

elle foreslåtte endringer av beløpene nevnt i vedlegget. Under 

dette samrådet skal Byrået redegjøre for årsakene til den 

foreslåtte endringen. 

KAPITTEL VI 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 593/2007 oppheves. 

Artikkel 19 

Overgangsbestemmelser 

1. Denne forordning får følgende anvendelse: 

a)  Avgiftene for søknader fastsatt i del I og del II i vedlegget 

får anvendelse på enhver søknad som er innlevert etter at 

denne forordning er trådt i kraft.  
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b)  De årlige avgiftene og tilsynsavgiftene fastsatt i tabell 1–4 

og 6–12 i del I i vedlegget får anvendelse på alle pågående 

sertifiseringsoppgaver fra det neste årlige avdraget som 

skal betales etter at denne forordning er trådt i kraft. 

c)  Timesatsene som er fastsatt i del II i vedlegget, får anven-

delse på alle pågående oppgaver som faktureres på 

timebasis etter at denne forordning er trådt i kraft. 

d)  Indeksreguleringen nevnt i artikkel 3 nr. 4 skal gjennom-

føres 1. januar hvert år etter at denne forordning er trådt i 

kraft, første gang i januar 2015. 

2. Uten at det berører artikkel 18 får bestemmelsene i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 488/2005(1) og kommisjons-

forordning (EF) nr. 593/2007 fortsatt anvendelse med hensyn til 

eventuelle avgifter og gebyrer som ligger utenfor denne forord-

nings virkeområde i samsvar med artikkel 20. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den første dag i måneden etter at 

den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 488/2005 av 21. mars 2005 om 

gebyrer og avgifter som innkreves av Det europeiske flysikkerhets-

byrå (EUT L 81 av 30.3.2005, s. 7.). 

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

Utferdiget i Brussel 27. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INNHOLD: 

Del I:  Oppgaver som faktureres med en fast avgift 

Del II:  Oppgaver som faktureres på timebasis 

Del III:  Klagegebyrer 

Del IV:  Årlig inflasjonstakt 

Del V:  Forklarende merknad 

DEL I 

Oppgaver som faktureres med en fast avgift 

Tabell 1 

Typesertifikater og begrensede typesertifikater 

(nevnt i avsnitt A kapittel B og O i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012)(1) 

 Fast avgift (euro) 

Luftfartøyer med faste vinger 

Over 150 000 kg 1 785 000 

Over 50 000 kg opptil 150 000 kg 1 530 000 

Over 22 000 kg opptil 50 000 kg 510 000 

Over 5 700 kg opptil 22 000 kg (herunder luftfartøyer med høy ytelse) 382 500 

Over 2 000 kg opptil 5 700 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 263 800 

Opptil 2 000 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 13 940 

Svært lette fly, motordrevne seilfly, seilfly 6 970 

Lette sportsfly 5 230 

Rotorluftfartøyer 

Store 464 000 

Mellomstore 185 600 

Små 23 240 

Svært lette rotorluftfartøyer 23 240 

Andre 

Ballonger 6 970 

Store luftskip 38 630 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisa-

sjoner (EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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 Fast avgift (euro) 

Mellomstore luftskip 15 450 

Små luftskip 7 730 

Framdrift 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på over 25 kN eller en avgangseffekt på over 

2 000 kW 

395 000 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på opptil 25 kN eller en avgangseffekt på opptil 

2 000 kW 

263 300 

Motorer uten turbin 34 860 

CS-22.H, CS-VLR App. B-motorer 17 430 

Propeller for bruk på luftfartøyer med høyeste tillatte startvekt (MTOW) på over 5 700 kg 11 910 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på opptil 5 700 kg 3 400 

Propeller i CS-22J-klassen 1 700 

Deler og utstyr 

Verdi over 20 000 euro 8 780 

Verdi mellom 2 000 og 20 000 euro 5 020 

Verdi under 2 000 euro 2 910 

Hjelpeaggregat (APU) 208 800 

Tabell 2 

Avledede produkter fra typesertifikater eller begrensede typesertifikater 

 Fast avgift(1) (euro) 

Luftfartøyer med faste vinger 

Over 150 000 kg 614 100 

Over 50 000 kg opptil 150 000 kg 368 500 

Over 22 000 kg opptil 50 000 kg 245 600 

Over 5 700 kg opptil 22 000 kg (herunder luftfartøyer med høy ytelse) 196 500 

Over 2 000 kg opptil 5 700 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 93 000 
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 Fast avgift(1) (euro) 

Opptil 2 000 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 3 250 

Svært lette fly, motordrevne seilfly, seilfly 2 790 

Lette sportsfly 2 090 

Rotorluftfartøyer 

Store 185 600 

Mellomstore 116 000 

Små 11 600 

Svært lette rotorluftfartøyer 6 970 

Andre 

Ballonger 2 790 

Store luftskip 23 200 

Mellomstore luftskip 9 280 

Små luftskip 4 640 

Framdrift 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på over 25 kN eller en avgangseffekt på over 

2 000 kW 

80 800 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på opptil 25 kN eller en avgangseffekt på opptil 

2 000 kW 

69 600 

Motorer uten turbin 11 620 

CS-22.H, CS-VLR App. B-motorer 5 810 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på over 5 700 kg 2 910 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på opptil 5 700 kg 890 

Propeller i CS-22J-klassen 450 

Deler og utstyr 

Verdi over 20 000 euro  

Verdi mellom 2 000 og 20 000 euro  

Verdi under 2 000 euro  

Hjelpeaggregat (APU) 53 900 

(1) For avledede produkter som omfatter betydelig(e) endring(er) i typekonstruksjonen, som beskrevet i avsnitt A kapittel B i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 748/2012, får de respektive avgiftene anvendelse for det typesertifikatet eller det begrensede typesertifikatet 

som er definert i tabell 1. 
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Tabell 3 

Supplerende typesertifikater 

(nevnt i avsnitt A kapittel E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012) 

 Fast avgift(1) (euro) 

 Kompleks Standard Enkel 

Luftfartøyer med faste vinger 

Over 150 000 kg 60 200 12 850 3 660 

Over 50 000 kg opptil 150 000 kg 36 130 10 280 2 880 

Over 22 000 kg opptil 50 000 kg 24 090 7 710 2 620 

Over 5 700 kg opptil 22 000 kg (herunder luftfartøyer med høy ytelse) 14 450 5 140 2 620 

Over 2 000 kg opptil 5 700 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 4 420 2 030 1 020 

Opptil 2 000 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 1 860 1 160 580 

Svært lette fly, motordrevne seilfly, seilfly 290 290 290 

Lette sportsfly 220 220 220 

Rotorluftfartøyer 

Store 46 400 6 960 2 320 

Mellomstore 23 200 4 640 1 860 

Små 9 280 3 480 1 160 

Svært lette rotorluftfartøyer 1 050 460 290 

Andre    

Ballonger 990 460 290 

Store luftskip 11 600 9 280 4 640 

Mellomstore luftskip 4 640 3 710 1 860 

Små luftskip 2 320 1 860 930 

Framdrift 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på over 25 kN eller en 

avgangseffekt på over 2 000 kW 

11 600 6 960 4 640 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på opptil 25 kN eller en 

avgangseffekt på opptil 2 000 kW 

6 960 5 460 3 640 
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 Fast avgift(1) (euro) 

 Kompleks Standard Enkel 

Motorer uten turbin 3 250 1 450 730 

CS-22.H, CS-VLR App. B-motorer 1 630 730 350 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på over 5 700 kg 2 320 1 160 580 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på opptil 5 700 kg 1 740 870 440 

Propeller i CS-22J-klassen 870 440 220 

Deler og utstyr 

Verdi over 20 000 euro    

Verdi mellom 2 000 og 20 000 euro    

Verdi under 2 000 euro    

Hjelpeaggregat (APU) 6 960 4 640 2 320 

(1) For supplerende typesertifikater som omfatter betydelig(e) endring(er), som beskrevet i avsnitt A kapittel B i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 748/2012, får de respektive avgiftene anvendelse for det typesertifikatet eller det begrensede typesertifikatet 

som er definert i tabell 1. 

Tabell 4 

Større endringer og større reparasjoner 

(nevnt i avsnitt A kapittel D og M i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012) 

 Fast avgift(1) (euro) 

 Kompleks Standard Enkel 

Luftfartøyer med faste vinger    

Over 150 000 kg 50 800 9 330 3 330 

Over 50 000 kg opptil 150 000 kg 25 420 7 000 2 140 

Over 22 000 kg opptil 50 000 kg 20 340 4 670 1 670 

Over 5 700 kg opptil 22 000 kg (herunder luftfartøyer med høy ytelse) 12 710 2 330 1 670 

Over 2 000 kg opptil 5 700 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 3 490 1 630 810 

Opptil 2 000 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 1 280 580 290 

Svært lette fly, motordrevne seilfly, seilfly 290 290 290 

Lette sportsfly 220 220 220 



Nr. 49/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

 Fast avgift(1) (euro) 

 Kompleks Standard Enkel 

Rotorluftfartøyer    

Store 34 800 6 960 2 320 

Mellomstore 18 560 4 640 1 620 

Små 7 430 3 480 930 

Svært lette rotorluftfartøyer 990 460 290 

Andre    

Ballonger 990 460 290 

Store luftskip 9 280 6 960 4 640 

Mellomstore luftskip 3 710 2 780 1 860 

Små luftskip 1 860 1 390 930 

Framdrift    

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på over 25 kN eller en 

avgangseffekt på over 2 000 kW 

6 410 2 360 1 420 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på opptil 25 kN eller en 

avgangseffekt på opptil 2 000 kW 

3 480 1 180 710 

Motorer uten turbin 1 510 700 350 

CS-22.H, CS-VLR App. B-motorer 700 350 290 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på over 5 700 kg 1 250 290 290 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på opptil 5 700 kg 940 290 290 

Propeller i CS-22J-klassen 470 150 150 

Deler og utstyr    

Verdi over 20 000 euro    

Verdi mellom 2 000 og 20 000 euro    

Verdi under 2 000 euro    

Hjelpeaggregat (APU) 3 480 1 160 700 

(1) For betydelige større endringer som omfatter betydelig(e) endring(er), som beskrevet i avsnitt A kapittel B i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 748/2012, får de respektive avgiftene anvendelse for det typesertifikatet og det begrensede typesertifikatet som 

er definert i tabell 1. 
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Tabell 5 

Mindre endringer og mindre reparasjoner 

(nevnt i avsnitt A kapittel D og M i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012) 

 Fast avgift(1) (euro) 

Luftfartøyer med faste vinger  

Over 150 000 kg 890 

Over 50 000 kg opptil 150 000 kg 890 

Over 22 000 kg opptil 50 000 kg 890 

Over 5 700 kg opptil 22 000 kg (herunder luftfartøyer med høy ytelse) 890 

Over 2 000 kg opptil 5 700 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 290 

Opptil 2 000 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 290 

Svært lette fly, motordrevne seilfly, seilfly 290 

Lette sportsfly 220 

Rotorluftfartøyer  

Store 460 

Mellomstore 460 

Små 460 

Svært lette rotorluftfartøyer 290 

Andre  

Ballonger 290 

Store luftskip 810 

Mellomstore luftskip 460 

Små luftskip 460 

Framdrift  

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på over 25 kN eller en avgangseffekt på over 

2 000 kW 

600 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på opptil 25 kN eller en avgangseffekt på opptil 

2 000 kW 

600 

Motorer uten turbin 290 
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 Fast avgift(1) (euro) 

CS-22.H, CS-VLR App. B-motorer 290 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på over 5 700 kg 290 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på opptil 5 700 kg 290 

Propeller i CS-22J-klassen 150 

Deler og utstyr  

Verdi over 20 000 euro  

Verdi mellom 2 000 og 20 000 euro  

Verdi under 2 000 euro  

Hjelpeaggregat (APU) 460 

(1) Avgiftene som er oppført i denne tabellen, får ikke anvendelse på mindre endringer og reparasjoner utført av konstruksjons-

organisasjoner i samsvar med del 21.A.263 bokstav c) nr. 2 i avsnitt A kapittel J i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012. 

Tabell 6 

Årlig avgift for innehavere av typesertifikater og begrensede typesertifikater utstedt av EASA samt andre 

typesertifikater som anses som godkjent etter forordning (EF) nr. 216/2008 

(nevnt i avsnitt A kapittel B og O i vedlegg I til forordning (EU) nr. 748/2012) 

 Fast avgift(1)(2)(3) (euro) 

 EU-konstruksjon 
Ikke EU-

konstruksjon 

Luftfartøyer med faste vinger   

Over 150 000 kg 1 078 000 385 400 

Over 50 000 kg opptil 150 000 kg 852 900 252 600 

Over 22 000 kg opptil 50 000 kg 257 000 96 300 

Over 5 700 kg opptil 22 000 kg (herunder luftfartøyer med høy ytelse) 42 010 14 270 

Over 2 000 kg opptil 5 700 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 4 650 1 630 

Opptil 2 000 kg (unntatt luftfartøyer med høy ytelse) 2 320 780 

Svært lette fly, motordrevne seilfly, seilfly 1 050 350 

Lette sportsfly 780 260 
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 Fast avgift(1)(2)(3) (euro) 

 EU-konstruksjon 
Ikke EU-

konstruksjon 

Rotorluftfartøyer   

Store 105 600 33 780 

Mellomstore 52 800 18 610 

Små 20 880 7 710 

Svært lette rotorluftfartøyer 3 490 1 160 

Andre   

Ballonger 1 050 350 

Store luftskip 3 480 1 160 

Mellomstore luftskip 2 320 770 

Små luftskip 1 860 620 

Framdrift   

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på over 25 kN eller en avgangseffekt 

på over 2 000 kW 

107 100 31 870 

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på opptil 25 kN eller en avgangseffekt 

på opptil 2 000 kW 

53 550 26 650 

Motorer uten turbin 1 160 410 

CS-22.H, CS-VLR App. B-motorer 580 290 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på over 5 700 kg 870 290 

Propeller for bruk på luftfartøyer med MTOW på opptil 5 700 kg 440 150 

Propeller i CS-22J-klassen 220 70 

Deler og utstyr   

Verdi over 20 000 euro 4 500 1 500 

Verdi mellom 2 000 og 20 000 euro 2 250 750 
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 Fast avgift(1)(2)(3) (euro) 

 EU-konstruksjon 
Ikke EU-

konstruksjon 

Verdi under 2 000 euro 1 130 540 

Hjelpeaggregat (APU) 85 000 26 000 

(1) For fraktutgaver av et luftfartøy med eget typesertifikat anvendes en koeffisient på 0,85 på avgiften for den tilsvarende 

passasjerutgaven. 

(2) For luftfartøyer med færre enn 50 eksemplarer registrert på verdensbasis, skal alle former for kontinuerlig luftdyktighetsvirksomhet 

faktureres på timebasis etter timesatsen angitt i del II nr. 11 i vedlegg I, opp til nivået for avgiften for den relevante kategorien 

definert i henhold til MTOW eller verdien på deler og utstyr. Den årlige faste avgiften får anvendelse med mindre innehaveren av 

sertifikatet framlegger bevis på at det er registrert færre enn 50 eksemplarer på verdensbasis. For produkter, deler og utstyr som 

ikke er luftfartøyer, gjelder begrensningen antallet luftfartøyer som produktet, delen eller utstyret monteres på. 

Produkt i samme kategori Reduksjon av fast avgift 

Første 0 % 

Andre 10 % 

Tredje 20 % 

Fjerde 30 % 

Femte 40 % 

Sjette 50 % 

Sjuende 60 % 

Åttende 70 % 

Niende 80 % 

Tiende 90 % 

Ellevte og påfølgende produkter 100 % 

(3) For luftfartøyer med færre enn 50 eksemplarer registrert på verdensbasis, skal alle former for kontinuerlig luftdyktighetsvirksomhet 

faktureres på timebasis etter timesatsen angitt i del II nr. 11 i vedlegg I, opp til nivået for avgiften for den relevante kategorien 

definert i henhold til MTOW eller verdien på deler og utstyr. Den årlige faste avgiften får anvendelse med mindre innehaveren av 

sertifikatet framlegger bevis på at det er registrert færre enn 50 eksemplarer på verdensbasis. For produkter, deler og utstyr som 

ikke er luftfartøyer, gjelder begrensningen antallet luftfartøyer som produktet, delen eller utstyret monteres på. 

Tabell 7A 

Godkjenning av konstruksjonsorganisasjon 

(nevnt i avsnitt A kapittel J i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012) 

(euro) 

Godkjenningsavgift 

 DOA 1A 
DOA 1B 

DOA 2A 

DOA 1C 

DOA 2B 

DOA 3A 

DOA 2C 

DOA 3B 
DOA 3C 

Under 10 berørte 

ansatte 

13 600 10 700 8 000 5 400 4 180 

10–49 38 250 27 320 16 390 10 930  
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(euro) 

Godkjenningsavgift 

 DOA 1A 
DOA 1B 

DOA 2A 

DOA 1C 

DOA 2B 

DOA 3A 

DOA 2C 

DOA 3B 
DOA 3C 

50–399 109 300 82 000 54 600 41 830  

400–999 218 600 163 900 136 600 115 000  

1 000–2 499 437 200     

2 500–5 000 655 700     

Over 5 000 3 643 000     

Tilsynsavgift 

Under 10 berørte 

ansatte 

6 800 5 350 4 000 2 700 2 090 

10–49 19 130 13 660 8 200 5 460  

50–399 54 600 40 980 27 320 21 860  

400–999 109 300 82 000 68 300 60 100  

1 000–2 499 218 600     

2 500–5 000 327 900     

Over 5 000 182 2000     

Tabell 7B 

Alternative framgangsmåter for godkjenning av konstruksjonsorganisasjon 

(nevnt i avsnitt A kapittel J i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012) 

(euro) 

Kategori Beskrivelse 
Alternativ framgangsmåte for godkjenning av 

konstruksjonsorganisasjon 

1A Typesertifisering 7 500 

1B Typesertifisering – bare kontinuerlig luftdyktighet 3 000 

2A Supplerende typesertifikater (STC) og/eller større 

reparasjoner 

6 000 

2B STC og/eller større reparasjoner – bare kontinuerlig 

luftdyktighet 

2 500 

3A ETSOA 6 000 

3B ETSOA – bare kontinuerlig luftdyktighet 3 000 
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Tabell 8 

Godkjenning av produksjonsorganisasjon 

(nevnt i avsnitt A kapittel G i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012) 

(euro) 

 Godkjenningsavgift Tilsynsavgift 

Omsetning(1) under 1 million euro 10 460 7 550 

Mellom 1 000 000 og 4 999 999 58 000 36 790 

Mellom 5 000 000 og 9 999 999 206 400 49 050 

Mellom 10 000 000 og 49 999 999 309 600 73 600 

Mellom 50 000 000 og 99 999 999 358 000 174 000 

Mellom 100 000 000 og 499 999 999 417 600 232 000 

Mellom 500 000 000 og 999 999 999 732 100 464 000 

Over 999 999 999 2 784 000 2 207 000 

(1) Den omsetningen som det tas hensyn til, er den omsetningen som gjelder de formene for virksomhet som omfattes 

av avtalens virkeområde. 

Tabell 9 

Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon 

(nevnt i vedlegg I kapittel F og vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(1)) 

(euro) 

 Godkjenningsavgift(1) Tilsynsavgift(1) 

Under 5 berørte ansatte 3 490 2 670 

Mellom 5 og 9 5 810 4 650 

Mellom 10 og 49 15 000 12 000 

Mellom 50 og 99 24 000 24 000 

Mellom 100 og 499 32 080 32 080 

Mellom 500 og 999 44 300 44 300 

Over 999 62 200 62 200 

Tekniske klassifiseringer 
Fast avgift basert på teknisk 

klassifisering(2) 

Fast avgift basert på teknisk 

klassifisering(2) 

A 1 12 780 12 780 

A 2 2 910 2 910 

A 3 5 810 5 810 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 

luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (EUT L 315 av 

28.11.2003, s. 1). 
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Tekniske klassifiseringer 
Fast avgift basert på teknisk 

klassifisering(2) 

Fast avgift basert på teknisk 

klassifisering(2) 

A 4 580 580 

B 1 5 810 5 810 

B 2 2 910 2 910 

B 3 580 580 

C 580 580 

(1) Avgiften som skal betales, skal bestå av den faste avgiften basert på antall berørte ansatte pluss de(n) faste avgiften(e) basert på 

teknisk klassifisering. 

(2) For organisasjoner med flere A- og/eller B-klassifiseringer, skal bare den høyeste avgiften faktureres. For organisasjoner med 

flere C- og/eller D-klassifiseringer, skal hver klassifisering faktureres avgiften for «C-klassifisering». 

Tabell 10 

Godkjenning av organisasjon for vedlikeholdsopplæring 

(nevnt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2042/2003) 

 Godkjenningsavgift (euro) Tilsynsavgift (euro) 

Under 5 berørte ansatte 3 490 2 670 

Mellom 5 og 9 9 880 7 670 

Mellom 10 og 49 21 260 19 660 

Mellom 50 og 99 41 310 32 730 

Over 99 54 400 50 000 

 

Avgift for det andre 

tilleggsystemet samt påfølgende 

systemer 

3 330 2 500 

Avgift for det andre 

opplæringskurset samt 

påfølgende opplæringskurs 

3 330  

Avgift for godkjenning av 

opplæringskurs 

 3 330 

Tabell 11 

Godkjenning av organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

(nevnt i del M kapittel G i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2042/2003) 

 Fast avgift(1) (euro) 

Godkjenningsavgift 50 000 

Tilsynsavgift 50 000 

 

Tekniske klassifiseringer 
Fast avgift basert på teknisk 

klassifisering(2) (euro) – første godkjenning 

Fast avgift basert på teknisk klassifisering(2) 

(euro) – tilsyn 

A1 = fly over 5,7 tonn 12 500 12 500 
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Tekniske klassifiseringer 
Fast avgift basert på teknisk 

klassifisering(2) (euro) – første godkjenning 

Fast avgift basert på teknisk klassifisering(2) 

(euro) – tilsyn 

A2 = fly under 5,7 tonn 6 250 6 250 

A3 = helikoptre 6 250 6 250 

A4: alle andre 6 250 6 250 

(1) Avgiften som skal betales, skal bestå av den faste avgiften basert på antall berørte ansatte pluss de(n) faste avgiften(e) basert på 

teknisk klassifisering. 

(2) For organisasjoner med flere A-klassifiseringer, skal bare den høyeste avgiften faktureres. 

Tabell 12 

Aksept av godkjenninger som tilsvarer del 145- og 147-godkjenninger i henhold til relevante bilaterale avtaler 

(euro) 

Nye godkjenninger, per søknad og per første tolvmånedersperiode 1 700 

Fornyelse av eksisterende godkjenninger, per tolvmånedersperiode 850 

DEL II 

Sertifiseringsoppgaver eller tjenester som faktureres på timebasis 

1. Timesats 

Gjeldende timesats (euro/t) 233(*) 

(*) Herunder reisekostnader innenfor medlemsstatene 

Timegrunnlag for de enkelte oppgavene(1):  

Produksjon uten godkjenning Faktisk antall timer 

Alternative metoder for å overholde luftdyktighetspåbud Faktisk antall timer 

Valideringsstøtte (godkjenning fra utenlandske 

myndigheter av EASA-sertifisering) 

Faktisk antall timer 

EASA-godkjenning av rapporter fra utvalget for 

vedlikeholdsettersyn 

Faktisk antall timer 

Overføring av sertifikater Faktisk antall timer 

Sertifikat for godkjent opplæringsinstitusjon Faktisk antall timer 

Sertifikat for flymedisinsk senter Faktisk antall timer 

Sertifikat som ATM-ANS-organisasjon Faktisk antall timer 

Sertifikat for utdanningsorganisasjon for flygeledere Faktisk antall timer 
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Driftsdata knyttet til typesertifikat, endring av 

typesertifikat og supplerende typesertifikat 

Faktisk antall timer 

EASA-godkjenning av rapporter fra utvalget for 

evaluering av virksomheten 

Faktisk antall timer 

Kvalifikasjonssertifikat for opplæringsinnretninger for 

flysimulering 

Faktisk antall timer 

Godkjenning av ferdsvilkår for flygetillatelse 3 timer 

Administrativ nyutstedelse av dokument 1 time 

Eksportbevis for luftdyktighet (E-CoA) for luftfartøyer 

sertifisert til CS 25 

6 timer 

Eksportbevis for luftdyktighet (E-CoA) for andre 

luftfartøyer 

2 timer 

(1) Listen over oppgaver er ikke uttømmende. Listen over oppgaver i denne delen revideres jevnlig. Det at en oppgave ikke er 

oppført i denne delen, bør ikke automatisk tolkes som at oppgaven ikke kan utføres av Det europeiske flysikkerhetsbyrå. 

2. Timesats for andre tjenester enn de tjenestene som er angitt i nr. 1 

Gjeldende timesats (euro/t) 221(*) 

(*) Unntatt reisekostnader 

DEL III 

Klagegebyrer 

Klagegebyrer skal beregnes på følgende måte: Det faste gebyret skal multipliseres med koeffisienten angitt for 

tilsvarende gebyrkategori for den aktuelle personen eller organisasjonen. 

Fast gebyr 10 000 euro 

 

Gebyrkategori for fysiske personer Koeffisient 

 0,1 

 

Gebyrkategori for juridiske personer i henhold til klagerens 

omsetning i euro 
Koeffisient 

Under 100 001 0,25 

Mellom 100 001 og 1 200 000 0,5 

Mellom 1 200 001 og 2 500 000 0,75 

Mellom 2 500 001 og 5 000 000 1 

Mellom 5 000 001 og 50 000 000 2,5 



Nr. 49/658 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

Gebyrkategori for juridiske personer i henhold til klagerens 

omsetning i euro 
Koeffisient 

Mellom 50 000 001 og 500 000 000 5 

Mellom 500 000 001 og 1 000 000 000 7,5 

Over 1 000 000 000 10 

DEL IV 

Årlig inflasjonstakt 

Årlig inflasjonstakt som skal brukes: Eurostat HICP (alle poster) – EU 27 (2005 = 100) 

Prosentvis endring / tolv måneders gjennomsnitt 

Verdi av takten som det skal tas hensyn til: Verdi av takten tre måneder før indeksreguleringen er 

gjennomført 

DEL V 

Forklarende merknad 

1) «Sertifiseringsspesifikasjoner» eller «(CS)» nevnt i dette vedlegg er de som er vedtatt i henhold til artikkel 19 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008 og kunngjort i Byråets offisielle publikasjon i samsvar med EASA-beslutning 

2003/8/EF av 30. oktober 2003 (www.easa.europa.eu). 

2) «Store rotorluftfartøyer» gjelder CS 29 og CS 27 kat. A, «Små rotorluftfartøyer» gjelder CS 27 med maksimal 

startvekt (MTOW) på under 3 175 kg og begrenset til fire seter, herunder pilotens, «Mellomstore 

rotorluftfartøyer» gjelder andre CS 27. 

3) I tabell 1, 2 og 6 i del I viser verdien av «deler og utstyr» til den berørte produsentens listepris. 

4) Maksimal startvekt i henhold til det første typesertifikatet og deretter for flertallet (mer enn 50 %) av lignende 

modeller som dekkes av dette typesertifikatet, avgjør hvilken MTOW-kategori som gjelder. 

5) Luftfartøyer med høy ytelse i vektkategorien opptil 5 700 kg (12 500 lbs) er fly med en Mmo som overstiger 0,6 

og/eller en marsjhøyde på over 25 000 fot. De skal faktureres som definert i kategoriene «over 5 700 kg (12 500 

lbs) opptil 22 000 kg». 

6) Med «avledet produkt» menes et endret typesertifikat som definert og søkt om av innehaveren av typesertifikatet. 

7) I tabell 3 og 4 i del I menes med «enkel», «standard» og «kompleks» følgende: 

 Enkel Standard Kompleks 

EASA supplerende 

typesertifikat (STC) 

EASA større 

konstruksjons-

endringer 

EASA større 

reparasjoner 

STC, større 

konstruksjonsendringer eller 

reparasjoner, som bare omfatter 

gjeldende og gjennomprøvde 

kontrollmetoder, som det finnes 

fullstendige opplysninger om 

(beskrivelse, kontrolliste for 

samsvar og 

samsvarsdokumenter) som kan 

sendes på søknadstidspunktet, og 

som søkeren har dokumentert 

erfaring med, og som kan 

vurderes av 

produktsertifiseringslederen 

alene eller med begrenset bistand 

av en enkelt sakkyndig på 

området 

Alle andre STC-er, 

større 

konstruksjons-

endringer eller 

reparasjoner 

Betydelig(*) STC eller større 

konstruksjonsendring. 
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Validert STC i 

henhold til en 

bilateral avtale 

Grunnleggende(**) Ikke-

grunnleggende(**) 

Ikke-grunnleggende STC(**) når 

sertifiseringsmyndigheten(**) har 

klassifisert endringen som 

«betydelig»(*) 

Validert større 

konstruksjonsendrin

g i henhold til en 

bilateral avtale 

Nivå 2(**) større 

konstruksjonsendringer, når disse 

ikke godkjennes automatisk(***) 

Nivå 1(**) Nivå 1(**) større 

konstruksjonsendring, når 

sertifiseringsmyndigheten(**) har 

klassifisert endringen som 

«betydelig»(*) 

Validert større 

reparasjon i henhold 

til en bilateral avtale 

Ikke relevant 

(automatisk godkjenning) 

Reparasjoner av 

kritiske 

komponenter(**) 

Ikke relevant 

(*) «Betydelig» er definert i nr. 21.A.101 bokstav b) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 748/2012 (og likeledes 

i FAA 14CFR 21.101 bokstav b)). 

(**) «Grunnleggende», «ikke-grunnleggende», «nivå 1», «nivå 2», «kritisk komponent» og 

«sertifiseringsmyndighet» defineres i den bilaterale avtalen som valideringen skjer i henhold til. 

(***) Kriterier for automatisk godkjenning hos EASA for større endinger av nivå 2 er definert i den bilaterale 

avtalen som valideringen skjer i henhold til. 

8) I tabell 7A i del I inndeles konstruksjonsorganisasjonene i følgende kategorier: 

Konstruksjonsorganisas

jon, avtaleområde 
Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

DOA 1 

Type 

sertifikatinnehavere 

Svært komplekse / store Komplekse / små-

mellomstore 

Mindre komplekse / svært små 

DOA 2 

STC/endringer/repara

sjoner 

Ubegrenset Begrenset 

(tekniske områder) 

Begrenset 

(luftfartøyets størrelse) 

DOA 3 

Mindre endringer / 

reparasjoner 

9) I tabell 7, 9 og 10 i del I tas det hensyn til det antallet ansatte som er tilknyttet former for virksomhet som 

omfattes av avtalens virkeområde. 

10) Sertifisering av produkter i henhold til særlige spesifikasjoner for luftdyktighet samt tilhørende endringer, 

reparasjoner og produktenes kontinuerlige luftdyktighet skal faktureres som definert i tabell 1–6. 

11) Frittstående revisjoner og/eller endringer av luftfartøyets flygehåndbok skal faktureres som en endring i det 

tilsvarende produktet. 

12) «Små luftskip» gjelder 

— alle varmluftsskip uavhengig av størrelse, 

— gassfylte luftskip opp til et volum på 2 000 m3. 

«Mellomstore luftskip» gjelder gassfylte luftskip med et volum på minst 2 000 m3 opptil 15 000 m3. 

«Store luftskip» gjelder gassfylte luftskip med et volum på minst 15 000 m3. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 390/2013 

av 3. mai 2013 

om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverksfunksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammefor-

ordningen)(1), som endret ved europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1070/2009(2), særlig artikkel 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

(1)  Forordning (EF) nr. 549/2004 krever at det etableres en 

ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverks-

funksjoner. Kommisjonen bør vedta gjennom-

føringsregler for ytelsesordningens nærmere virkemåte. 

2)  Ytelsesordningen bør bidra til bærekraftig utvikling av 

lufttransportsystemet ved å forbedre flysikrings-

tjenestenes generelle effektivitet på sentrale ytelses-

områder som sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnads-

effektivitet i samsvar med ytelsesrammen i den 

europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring (ATM), 

samtidig som det tas behørig hensyn til overordnede 

sikkerhetsmål. 

3)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikrings-

tjenester i Det felles europeiske luftrom (tjenesteytings-

forordningen)(3), som endret ved forordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 9.5.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 291/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 26.11.2015, s. 43. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 34. 

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

nr. 1070/2009, etableres det en avgiftsordning og felles 

prosjekter for gjennomføring av den europeiske ATM-

hovedplanen. Både avgiftsordningen og de felles 

prosjektene er avgjørende for en vellykket gjennom-

føring av ytelsesordningen. 

4)  I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 549/2004 får denne forordning anvendelse på 

lufttrafikkstyringens nettverksfunksjoner omhandlet i 

artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 551/2004 om organisering og bruk av Det felles 

europeiske luftrom (luftromsforordningen)(4), som 

endret ved forordning (EF) nr. 1070/2009. 

5)  Kommisjonen kan bistås ved gjennomføringen av 

ytelsesordningen av et organ for ytelsesvurdering. Dette 

organet bør kunne gi uavhengig råd til Kommisjonen på 

alle områder som påvirker ytelsen av flysikrings-

tjenester og nettverksfunksjoner. 

6)  Med tanke på det faktum at nasjonale til-

synsmyndigheter spiller en sentral rolle i gjennom-

føringen av ytelsesordningen, bør medlemsstatene sikre 

at de har forutsetninger for å oppfylle forpliktelsene sine 

på en effektiv måte. 

7)  For å kunne garantere langsiktige forbedringer i forhold 

til de videre samfunnsmessige mål, som angitt i den 

europeiske ATM-hovedplanen, bør ytelsesordningen 

forvaltes med et perspektiv som går utover én enkelt 

referanseperiode. 

8)  Ytelsesordningen bør utformes slik at flysikrings-

tjenester betraktes i et «gate-to-gate»-perspektiv som 

omfatter flysikringstjenester underveis og på terminal-

området, med sikte på å forbedre nettverkets samlede 

ytelse. 

9)  Ytelsesordningen bør for alle sentrale ytelsesområder ha 

indikatorer og bindende mål der påkrevde sikkerhets-

nivåer oppnås og opprettholdes.  

  

(4) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

2022/EØS/49/56 
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10)  Når Kommisjonen vedtar felles ytelsesmål for Unionen, 

skal den ta behørig hensyn til ytelsesnivået som er 

oppnådd i foregående referanseperiode(r). 

11)  Med tanke på de sterke forbindelsene mellom de ulike 

sentrale ytelsesområdene bør det tas behørig hensyn til 

den gjensidige avhengigheten mellom ytelsesmål, som 

alle berører overordnede sikkerhetsmål, når ytelses-

ordningen utarbeides og overvåkes. 

12)  Det bør utarbeides ytelsesplaner i de funksjonelle 

luftromsblokkene som av hensyn til åpenheten viser 

hvordan hver yter av flysikringstjenester innenfor en 

funksjonell luftromsblokk bidrar til å nå målene, 

overvåket på det mest hensiktsmessige plan. 

13)  Ytelsesplanene bør inneholde en beskrivelse av 

tiltakene, for eksempel premieringsordninger, som skal 

få de berørte parter til å forbedre ytelsen på alle plan. På 

grunn av sin overordnede karakter bør sikkerheten ikke 

omfattes av stimuleringstiltak. 

14)  For at de berørte parter skal få gi uttrykk for sine 

synspunkter, bør effektive samråd gjennomføres på 

nasjonalt plan, i de funksjonelle luftromsblokkene og på 

unionsplan. 

15)  Det bør opprettes egnede varslingsordninger for 

situasjoner som ikke kunne forutses da ytelsesplanene 

ble vedtatt, og som verken kan avhjelpes eller 

kontrolleres av medlemsstatene eller av enhetene som 

berøres av ytelsesmålene, slik at det kan gjennomføres 

hensiktsmessige tiltak med sikte på å opprettholde 

sikkerhetskravene og kontinuiteten i tjenestene, som kan 

omfatte revisjon av felles ytelsesmål for Unionen eller 

lokale ytelsesmål. 

16)  Sivil-militært samarbeid og koordinering er av største 

betydning for å nå målene i ytelsesordningen, samtidig 

som det tas behørig hensyn til effektiviteten i militære 

operasjoner. 

17)  Ytelsesordningen berører ikke bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 549/2004, som har til formål å verne 

vesentlige sikkerhetsinteresser eller forsvarspolitiske 

interesser. 

18)  Det bør velges spesifikke og målbare sentrale ytelses-

indikatorer som gjør det mulig å fordele ansvaret for å 

nå ytelsesmålene. De tilhørende målene bør være 

oppnåelige, realistiske og ha en tidsfrist samt ta sikte på 

å styre den bærekraftige utøvelsen av flysikrings-

tjenester på en effektiv måte. 

19)  Gjennomføringen av de bindende ytelsesmålene som 

støttes av stimuleringstiltak av økonomisk art, må være 

hensiktsmessig forbundet med Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om 

fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikrings-

tjenester(1). 

  

(1) Se EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31. 

20)  Sentrale ytelsesindikatorer og ytelsesmål må etableres 

og gjennomføres i samsvar med sikkerhetsmålene og  

-standardene fastsatt i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 216/2008(2), og forordningens gjen-

nomføringsregler samt de tiltakene som er vedtatt av 

Unionen for å nå og opprettholde disse målene. 

21)  Kommisjonen skal vurdere ytelsesplanene og 

ytelsesmålene og fastslå om de er i samsvar med og 

bidrar tilstrekkelig til de felles ytelsesmålene for 

Unionen og den samlede ytelsen for Det europeiske 

neverket for lufttrafikkstyring. Dersom det ikke er mulig 

å oppnå dette samsvaret og tilstrekkelige bidraget, bør 

Kommisjonen be om at ytelsesplan(er) og mål revideres 

og/eller det treffes korrigerende tiltak. 

22)  I referanseperiodene bør det innføres en effektiv 

ytelsesovervåkingsprosess, herunder datainnsamling og 

-formidling, for å sikre at ytelsen utvikler seg slik at det 

blir mulig å nå målene og om nødvendig innføre 

korrigerende tiltak. 

23)  Når Kommisjonen på grunnlag av overvåkingsresultater 

har omfattende dokumentasjon på at de opprinnelige 

dataene, forutsetningene og begrunnelsene som ble 

brukt til å fastsette de opprinnelige målene, ikke lenger 

gjelder, kan Kommisjonen beslutte å revidere de felles 

ytelsesmålene for Unionen eller på anmodning fra en 

medlemsstat tillate at lokale mål blir revidert. 

24)  For utførelsen av nettverksfunksjoner bør det fastsettes 

ytelsesmål. Derfor bør denne forordning få anvendelse 

på nettverksforvalteren som er opprettet i samsvar med 

artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 

7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikk-

styring (ATM) og om endring av forordning (EU) 

nr. 691/2010(3). Kommisjonsforordning (EU) 

nr. 677/2011 bør derfor endres. 

25)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010 av  

29. juli 2010 om fastsettelse av en ytelsesordning for 

flysikringstjenester og nettverksfunksjoner og om 

endring av forordning (EF) nr. 2096/2005 om fast-

settelse av felles krav til yting av flysikringstjenester(4), 

artikkel 26 i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 

og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1216/2011 av 24. november 2011 om endring av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010 om fast-

settelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og 

nettverksfunksjoner(5) bør oppheves med virkning fra 

1. januar 2015. 

26)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom.  

  

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(3) EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1. 

(4) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 

(5) EUT L 310 av 25.11.2011, s. 3. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning fastsetter tiltak for å forbedre 

flysikringstjenestenes og nettverksfunksjonenes overordnede 

ytelse i den allmenne lufttrafikken innenfor Den internasjonale 

organisasjon for sivil luftfarts (ICAO) europeiske (EUR) og 

afrikanske (AFI) regioner der medlemsstatene har ansvar for å 

yte flysikringstjenester med henblikk på å oppfylle kravene fra 

alle luftromsbrukere. 

2.  Ved fastsettelse av mål og ved ytelsesovervåking får 

denne forordning anvendelse på flysikringstjenester som ytes av 

a)  ytere av lufttrafikktjenester som er utpekt i samsvar med 

artikkel 8 i forordning (EF) nr. 550/2004, 

b)  ytere av flyværtjenester dersom de er utpekt i samsvar med 

artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 550/2004, 

c)  nettverksforvalteren som er opprettet i samsvar med 

artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011. 

Den får også anvendelse på fastsettelse av mål og ytelses-

overvåking knyttet til kostnadseffektivitet for myndigheter eller 

enheter som pådrar seg kostnader som skal inndrives gjennom 

brukeravgifter, som angitt i artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 6 nr. 2 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 391/2013. 

3.  Med forbehold for nr. 4 kan medlemsstatene beslutte at 

denne forordning ikke får anvendelse på terminalflysik-

ringstjenester som ytes på noen eller alle lufthavner med færre 

enn 70 000 IFR-flybevegelser i året. De skal underrette 

Kommisjonen om dette. 

4.  Dersom ingen av lufthavnene i en medlemsstat har over 

70 000 IFR-flybevegelser i året, gjelder denne forordning som 

et minimum for den lufthavnen som har høyest antall IFR-

flybevegelser. 

5.  Fastsettelse av mål for kostnadseffektivitet får anvendelse 

på de faste kostnadene som er definert i artikkel 15 nr. 2 

bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 550/2004. 

6.  Medlemsstatene kan også anvende denne forordning 

a)  i luftrom under deres ansvarsområde i andre ICAO-

områder, under forutsetning av at de underretter Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om dette, og uten at det 

berører medlemsstatenes rettigheter og forpliktelser i 

henhold til Chicago-konvensjonen av 1944 om inter-

nasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen), 

b)  på ytere av flysikringstjenester som har tillatelse til å yte 

flysikringstjenester uten sertifisering, i samsvar med 

artikkel 7 nr. 5 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

7.  Uten hensyn til bestemmelsene om vern av opplysninger i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(1) og direktivets 

gjennomføringsforordninger, kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1321/2007(2) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1330/ 

2007(3) får kravene om innberetning av data som definert i 

kapittel V, anvendelse på nasjonale myndigheter, ytere av 

flysikringstjenester, lufthavnoperatører, lufthavnkoordinatorer 

og luftfartsselskaper. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «lufthavnoperatør» lufthavnadministrasjonen som, også i 

forbindelse med annen virksomhet, i henhold til nasjonale 

lover og forskrifter har som oppgave å administrere og 

forvalte lufthavnanlegg og koordinere og kontrollere 

virksomheten til de ulike operatørene ved lufthavnen eller 

i det berørte lufthavnsystemet, 

2) «data» alle kvalitative, kvantitative og andre relevante 

opplysninger knyttet til ytelsen av flysikringstjenester 

som samles inn og behandles systematisk av, eller på 

vegne av, Kommisjonen med henblikk på gjennomføring 

av ytelsesordningen, 

3) «ytelsesindikatorer» indikatorene som brukes til over-

våking, referansemåling og vurdering av ytelsen, 

4) «sentrale ytelsesindikatorer» ytelsesindikatorer som 

brukes for å fastsette ytelsesmål, 

5) «IFR-flybevegelser» det samlede antall avganger og 

landinger utført i samsvar med instrumentflygereglene, 

beregnet som et gjennomsnitt over de tre kalenderårene 

forut for framleggelsen av ytelsesplanene, 

6) «bindende mål» et ytelsesmål vedtatt av medlemsstater 

som ledd i en ytelsesplan, og som omfattes av en 

premieringsordning og/eller korrigerende handlings-

planer, 

7) «luftfartsselskap» et luftfartsselskap med gyldig lisens 

utstedt av en medlemsstat i samsvar med Den europeiske 

unions regelverk, 

8) «faste kostnader» kostnadene som er definert i artikkel 15 

nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 550/2004,  

  

(1) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 

(2) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

(3) EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7. 
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9) «nasjonal myndighet» regulerings- og/eller tilsyns-

myndigheten på nasjonalt plan eller innenfor den 

funksjonelle luftromsblokken, hvis kostnader kan 

inndrives fra luftromsbrukere når de oppstår i forbindelse 

med ytingen av flysikringstjenester i henhold til artikkel 6 

nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013, 

10) «rettferdighetskultur» en kultur der operatører og andre i 

fremste linje ikke straffes for handlinger, unnlatelser eller 

beslutninger som står i rimelig forhold til deres erfaring og 

utdanning, men der grov uaktsomhet, forsettlige over-

tredelser og destruktive handlinger ikke tolereres, 

11) «lufthavnkoordinator» den fysiske eller juridiske person 

som er utnevnt av en medlemsstat til å utføre koordine-

ringsoppgaver ved koordinerte lufthavner som fastsatt i 

rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om 

fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på 

lufthavnene i Fellesskapet(1), 

12) «ytelsesovervåking» den løpende prosessen med å samle 

inn og analysere data for å måle et systems faktiske 

resultat i forhold til de relevante (sentrale) ytelsesmålene 

og ytelsesplanene ved hjelp av de (sentrale) ytelses-

indikatorene fastsatt i artikkel 9 og vedlegg I, 

13) «referanseperiode» gyldighets- og anvendelsesperioden 

for de felles ytelsesmålene i Unionen og for ytelses-

planene, som fastsatt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d) i 

forordning (EF) nr. 549/2004, 

14) «rullebaneinntrenging» enhver hendelse på en flyplass når 

et luftfartøy, et kjøretøy eller en person feilaktig befinner 

seg på det beskyttede arealet av et område som er beregnet 

på luftfartøyers landing og avgang, 

15) «enhet for lufttrafikktjenester» (ATS-enhet) en sivil eller 

militær enhet med ansvar for å yte lufttrafikktjenester, 

16) «CNS- MET- og AIS-tjenester» kommunikasjons-, 

navigasjons- og overvåkingstjenester, værvarslings-

tjenester for flysikring og luftfartsinformasjonstjenester, 

17) «ekstraordinær hendelse» omstendigheter der ATM-

kapasiteten er unormalt lav slik at nivået på ATFM-

forsinkelser er unormalt høyt som følge av: en planlagt 

begrensning som skyldes en driftsmessig eller teknisk 

endring, svært dårlige værforhold, manglende tilgjen-

gelighet i store deler av luftrommet enten av naturlige 

eller politiske årsaker, eller streik og nettverksforvalterens 

aktivering av EACCC som følge av en eller flere av disse 

årsakene, 

18) «omstruktureringskostnader» betydelige engangskostnader 

som ytere av flysikringstjenester pådrar seg i omstrukture-

ringsprosessen ved å innføre ny teknologi og nye 

framgangsmåter og tilknyttede forretningsmodeller for å 

stimulere til integrert tjenesteyting, der medlemsstaten 

ønsker å inndrive kostnadene i én eller flere referanse-

perioder. Dette kan omfatte utgifter i forbindelse med 

  

(1) EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1. 

lønnskostnader, nedleggelse av flygekontrollsentraler, 

flytting av virksomhet til nye steder og avskriving av 

eiendeler og/eller kjøp av strategiske andeler i andre ytere 

av flysikringstjenester. 

Artikkel 3 

Organ for ytelsesvurdering 

1.  Dersom Kommisjonen beslutter å utpeke et organ for 

ytelsesvurdering som skal bistå dem ved gjennomføringen av 

ytelsesordningen, skal en slik utpeking være tidsbestemt og 

falle sammen med referanseperiodene. Kommisjonen skal 

utnevne lederen og medlemmene i organet for ytelsesvurdering. 

2.  Organet for ytelsesvurdering skal ha hensiktsmessig 

kompetanse og være upartisk, slik at det kan utføre selvstendig 

oppgavene det tildeles av Kommisjonen, særlig innenfor de 

sentrale ytelsesområdene. 

3.  Organet for ytelsesvurdering skal bistå Kommisjonen i 

gjennomføringen av ytelsesordningen, særlig med følgende 

oppgaver: 

a)  samle inn, undersøke, validere og formidle ytelsesrelaterte 

data, 

b)  definere eller tilpasse sentrale ytelsesområder i samsvar 

med områdene fastsatt i ytelsesrammen i ATM-hoved-

planen, som omhandlet i artikkel 9 nr. 1, og tilhørende 

sentrale ytelsesindikatorer, 

c)  fastsette hensiktsmessige sentrale ytelsesindikatorer som på 

alle de sentrale ytelsesområdene omfatter nettverks-

funksjonenes og flysikringstjenestenes ytelse både ved 

underveistjenester og terminaltjenester, 

d)  fastsette og revidere felles ytelsesmål for Unionen, 

e)  fastsette varslingstersklene nevnt i artikkel 10 nr. 4 for å 

aktivere varslingsordningene angitt i artikkel 19, 

f)  vurdere samsvaret mellom vedtatte ytelsesplaner, herunder 

ytelsesmål, og de felles målene for Unionen, 

g)  der det er relevant, vurdere samsvaret mellom varslings-

tersklene vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 og de felles 

varslingstersklene for EU nevnt i artikkel 10 nr. 4, 

h)  der det er relevant, vurdere reviderte ytelsesmål eller 

korrigerende tiltak som berørte medlemsstater har vedtatt, 

i)  overvåke, utføre referansemålinger og vurdere flysikrings-

tjenestenes ytelse, herunder investerings- og kapitalutgifter, 

på lokalt plan og på unionsplan, 

j)  overvåke, utføre referansemålinger og vurdere nettverks-

funksjonenes ytelse,  
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k)  overvåke det europeiske ATM-nettets samlede ytelse, 

herunder utarbeide årsrapporter til Komiteen for det felles 

luftrom, 

l)  vurdere i hvilken grad ytelsesmålene er nådd på slutten av 

hver referanseperiode med sikte på å forberede følgende 

periode, 

m)  vurdere nettverksforvalterens ytelsesplan, herunder dens 

samsvar med de felles ytelsesmålene for Unionen, 

n)  vedlikeholde og bidra til koordineringen av en tidsplan for 

samråd med de berørte parter om ytelsesplaner og 

samrådspliktene nevnt i artikkel 9 nr. 1 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 391/2013. 

4.  På anmodning fra Kommisjonen skal organet for 

ytelsesvurdering legge fram tilleggsopplysninger eller  

-rapporter om ytelsesrelaterte spørsmål. 

5.  Organet for ytelsesvurdering kan rapportere og komme 

med anbefalinger til Kommisjonen for å forbedre ordningen. 

6.  Forbindelsene med nasjonale tilsynsmyndigheter: 

a)  Med sikte på å overvåke det europeiske ATM-nettets 

samlede ytelse skal organet for ytelsesvurdering innhente 

nødvendige opplysninger fra de nasjonale til-

synsmyndighetene om ytelsesplanene. 

b)  Organet for ytelsesvurdering skal på anmodning bistå 

nasjonale tilsynsmyndigheter ved å gi uavhengige 

synspunkter på spørsmål som vedrører ytelsen, herunder 

faktabaserte sammenligninger mellom ytere av flysik-

ringstjenester som arbeider under tilsvarende forhold 

(referansemåling), analyser av ytelsesendringer de siste fem 

årene eller analyser av prognoser. 

c)  Nasjonale tilsynsmyndigheter kan be om bistand fra organet 

for ytelsesvurdering for å bestemme de ulike intervallene 

for veiledende verdier ved fastsettelsen av mål, på bakgrunn 

av de felles målene for Unionen. Disse verdiene skal være 

tilgjengelige for nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av 

flysikringstjenester, lufthavnoperatører og luftromsbrukere. 

7.  For å sikre samsvar med målene og standardene som 

fastsettes og gjennomføres i samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008, skal organet for ytelsesvurdering samarbeide ved 

behov med Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) om 

utførelsen av oppgavene nevnt i nr. 3 når de gjelder sikkerhet. 

8.  Med sikte på å overvåke det europeiske ATM-nettets 

samlede ytelse skal organet for ytelsesvurdering utarbeide 

ordninger for samarbeid med ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører, lufthavnkoordinatorer og luftfartsselskaper. 

Artikkel 4 

Nasjonale tilsynsmyndigheter 

1.  De nasjonale tilsynsmyndighetene skal ha ansvar for å 

utarbeide ytelsesplaner, føre tilsyn med ytelsen samt overvåke 

ytelsesplaner og -mål. Tilsynsmyndighetene skal utføre disse 

oppgavene på en upartisk, uavhengig og åpen måte. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale til-

synsmyndighetene har, eller har tilgang til, ressursene og 

kompetansen innenfor alle de sentrale ytelsesområdene som er 

nødvendig for å utføre oppgavene fastsatt i denne forordning, 

herunder inspeksjonsfullmakten til å utføre oppgavene 

omhandlet i artikkel 20. 

3.  Dersom en medlemsstat har mer enn én nasjonal 

tilsynsmyndighet, skal den underrette Kommisjonen om 

hvilken nasjonal tilsynsmyndighet som har ansvar for den 

nasjonale samordningen når det gjelder gjennomføringen av 

denne forordning. 

Artikkel 5 

Funksjonelle luftromsblokker 

1.  Medlemsstatene skal fastsette ytelsesplaner for de 

funksjonelle luftromsblokkene. 

2.  Medlemsstatene skal oppfylle forpliktelsen i nr. 1 ved å: 

a)  sikre at ytelsesplanen er i samsvar med malen fastsatt i 

vedlegg II, 

b)  underrette Kommisjonen om hvilken nasjonal 

tilsynsmyndighet eller hvilket nasjonalt organ som har 

ansvar for samordningen innenfor den funksjonelle 

luftromsblokken og for relasjonene med Kommisjonen når 

det gjelder gjennomføringen av ytelsesplanen, 

c)  treffe egnede tiltak for å sikre at: 

i) ett enkelt mål fastsettes for hver sentrale 

ytelsesindikator, med forbehold for bestemmelsene i 

bokstav e) og vedlegg I, 

ii) bidraget til hver yter av flysikringstjenester innenfor 

den funksjonelle luftromsblokken rettet mot å nå 

ytelsesmålene som er fastsatt for den funksjonelle 

luftromsblokken, overvåket på det mest hensikts-

messige plan, av hensyn til åpenheten fastslås i 

ytelsesplanen, 

iii) tiltakene omhandlet i artikkel 11 nr. 3 bokstav d) i 

forordning (EF) nr. 549/2004 defineres og iverksettes i 

referanseperioden når målene ikke nås. Til dette 

formål anvendes de årlige verdiene i ytelsesplanen, 

d)  være ansvarlig for å bestemme og nå ytelsesmålene som er 

fastsatt på lokalt plan, det vil si for den funksjonelle 

luftromsblokken, nasjonalt, for avgiftssone og lufthavn, 

e)  der det ikke er fastsatt en felles underveisavgiftssone i 

henhold til artikkel 4 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 391/2013, og dersom det derfor fastsettes underveiskost-

nadseffektivitetsmål for mer enn én avgiftssone innenfor 

den funksjonelle luftromsblokken, legge disse målene 

sammen til én samlet verdi for underveisflysikringstjenester 
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og i informasjonsøyemed legge fram et samlet tall som 

viser innsatsen som er gjort for å øke kostnadseffektiviteten 

innenfor den funksjonelle luftromsblokken, 

f)  der en avgiftssone endres i løpet av referanseperioden, vise 

at det med denne endringen likevel er mulig å nå 

ytelsesmålene som er vedtatt for perioden, 

g)  sikre at ytelsesplanen er forenlig med denne forordnings 

virkeområde i samsvar med artikkel 1 nr. 6 i denne 

forordning og artikkel 7 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

Artikkel 6 

Nettverksforvalteren 

Nettverksforvalteren opprettet ved artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 551/2004(1) og artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 677/2011 skal utføre følgende oppgaver i forbindelse med 

ytelsesordningen: 

a)  støtte Kommisjonen ved å gi relevante innspill til 

utarbeidelsen av de felles ytelsesmålene for Unionen før 

referanseperiodene og til overvåkingen av at ytelsesmålene 

nås, i referanseperioden. Nettverksforvalteren skal særlig 

gjøre Kommisjonen oppmerksom på alle vesentlige og 

vedvarende fall i driftsytelsene, 

b)  i henhold til artikkel 21 nr. 5 gi Kommisjonen tilgang til 

alle opplysninger angitt i vedlegg V, 

c)  bistå funksjonelle luftromsblokker og deres ytere av 

flysikringstjenester med å nå ytelsesmålene i løpet av 

referanseperiodene ved å sikre samsvar mellom 

ytelsesplaner, strategiplanen for nettverket og driftsplanen 

for nettverket, 

d)  utarbeide en ytelsesplan, ytelsesplanen for nettverket, i 

samsvar med artikkel 5 nr. 1 og artikkel 16 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EU) nr. 677/2011, som skal framlegges for 

Kommisjonen senest seks måneder før begynnelsen av hver 

referanseperiode og vedtas av Kommisjonen før 

begynnelsen av hver referanseperiode. Denne ytelsesplanen 

skal offentliggjøres og skal: 

i) inneholde ytelsesmål for alle sentrale ytelsesområder 

og for alle indikatorer, som skal være i tråd med de 

felles ytelsesmålene for Unionen for hele 

referanseperioden, med årlige verdier som skal brukes 

til overvåkingsformål, 

ii) inneholde en beskrivelse av de tiltak som er planlagt 

for å nå målene, 

iii) inneholde, om nødvendig eller dersom Kommisjonen 

bestemmer det, ytterligere sentrale ytelsesindikatorer 

og -mål. 

  

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

Artikkel 7 

Samordning med Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 

I henhold til artikkel 13a i forordning (EF) nr. 549/2004 og i 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 skal medlems-

statene og Kommisjonen, der det er relevant, samordne med 

EASA for å sikre at det tas behørig hensyn til følgende 

aspekter:  

a)  ytelsesordningens sikkerhetsaspekter, herunder etablering, 

revisjon og gjennomføring av sentrale ytelsesindikatorer for 

sikkerhet og felles ytelsesmål for Unionen samt fram-

leggingen av forslag til hensiktsmessige handlinger og tiltak 

etter aktivering av en varslingsordning, 

b)  samsvaret mellom de sentrale ytelsesindikatorene for 

sikkerhet og målene og gjennomføringen av det europeiske 

flysikkerhetsprogram. 

Artikkel 8 

Referanseperiodens varighet 

1.  Ytelsesordningens første referanseperiode skal omfatte 

kalenderårene 2012-2014. Den andre referanseperioden skal 

omfatte kalenderårene 2015-2019. De etterfølgende 

referanseperiodene skal omfatte fem kalenderår, med mindre 

annet fastsettes ved endring av denne forordning. 

2.  Den samme referanseperioden skal gjelde for felles 

ytelsesmål for Unionen og for ytelsesplaner og -mål. 

Artikkel 9 

Sentrale ytelsesområder og ytelsesindikatorer 

1.  I forbindelse med fastsettelsen av målene skal 

Kommisjonen beslutte om andre sentrale ytelsesområder skal 

legges til eller tilpasses i henhold til artikkel 11 nr. 4 bokstav b) 

i forordning (EF) nr. 549/2004 etter framgangsmåten omhandlet 

i artikkel 5 nr. 3 i nevnte forordning. 

2.  I forbindelse med fastsettelsen av målene skal én eller et 

begrenset antall sentrale ytelsesindikatorer tilsvare hvert 

sentrale ytelsesområde. Flysikringstjenestenes ytelse skal 

vurderes i forhold til bindende mål for hver enkelt sentrale 

ytelsesindikator. 

3.  I vedlegg I avsnitt 1 fastsettes de sentrale ytelses-

indikatorene for fastsettelse av mål og ytelsesindikatorene på 

unionsplan, valgt for hvert sentrale ytelsesområde. 

4.  I vedlegg I avsnitt 2 fastsettes de lokale sentrale ytelses-

indikatorene for fastsettelse av lokale mål og ytelses-

indikatorene på lokalt plan som brukes til å fastsette 

ytelsesmålene. Det lokale planet, det vil si funksjonell 

luftromsblokk, nasjonalt, avgiftssone og lufthavn, er angitt i 

vedlegg I avsnitt 2.  
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5.  De sentrale ytelsesindikatorene skal ikke endres i løpet av 

en referanseperiode. Endringer skal vedtas gjennom endring av 

denne forordning senest seks måneder før nye felles ytelsesmål 

for Unionen vedtas. 

6.  I tillegg til de sentrale ytelsesområdene og de sentrale 

ytelsesindikatorene omhandlet i denne artikkel og fastsatt i 

vedlegg I avsnitt 2, kan medlemsstatene beslutte å etablere 

ytelsesindikatorer med tilhørende mål i forbindelse med sin 

egen ytelsesovervåking og/eller som ledd i ytelsesplanen. Disse 

ytterligere indikatorene og målene skal bidra til å nå de felles 

målene for Unionen og de resulterende målene på lokalt plan. 

De kan for eksempel omfatte og beskrive ytelsesplanens sivil-

militære eller meteorologiske aspekter og kan ledsages av 

hensiktsmessige premieringsordninger. 

7.  For å lette gjennomføringen og målingen av de (sentrale) 

ytelsesindikatorene for sikkerhet skal EASA, i samråd med 

organet for ytelsesvurdering, vedta akseptable samsvarskriterier 

og veiledende materiale etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 52 i forordning (EF) nr. 216/2008, før den andre 

referanseperioden begynner. 

KAPITTEL II 

UTARBEIDING AV YTELSESPLANER 

Artikkel 10 

Ytelsesmål på unionsplan 

1.  Kommisjonen skal vedta felles ytelsesmål for Unionen 

etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 549/2004, på bakgrunn av relevante innspill fra 

nettverksforvalteren og de nasjonale tilsynsmyndighetene og 

etter samråd med de berørte parter omhandlet i artikkel 10 i 

nevnte forordning, øvrige relevante organisasjoner og EASA 

når det gjelder sikkerhetsaspekter forbundet med ytelsen. 

2.  Med forbehold for artikkel 9 nr. 3 skal Kommisjonen 

legge fram forslag om felles mål for Unionen senest 

15 måneder før referanseperiodens begynnelse og skal vedta 

disse senest 12 måneder før referanseperiodens begynnelse. 

3.  Fastsettelse av felles mål for Unionen når det gjelder den 

sentrale ytelsesindikatoren fastsatt i vedlegg I avsnitt 1 nr. 4.1 

bokstav b), skal påbegynnes i det tredje året av den andre 

referanseperioden etter framgangsmåten nevnt i nr. 1, med 

forbehold for en kommisjonsbeslutning. 

4.  Samtidig som Kommisjonen vedtar de felles 

ytelsesmålene for Unionen, skal den fastsette varslingsterskler. 

Dersom tersklene overskrides, kan varslingsordningene 

omhandlet i artikkel 19 aktiveres. 

5.  Kommisjonen skal underbygge hvert felles ytelsesmål for 

Unionen med en beskrivelse av forutsetningene og 

begrunnelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av disse 

målene, herunder bruken av innspill fra nettverksforvalteren, 

nasjonale tilsynsmyndigheter og andre faktabaserte data, 

trafikkprognoser og sammensetningen av gruppene av ytere av 

flysikringstjenester eller funksjonelle luftromsblokker som har 

et lignende operasjonelt og økonomisk miljø. 

Artikkel 11 

Utarbeiding av ytelsesplaner 

1.  De nasjonale tilsynsmyndighetene skal innenfor den 

funksjonelle luftromsblokken utarbeide ytelsesplaner med mål 

som er i samsvar med de felles ytelsesmålene for Unionen og 

vurderingskriteriene fastsatt i vedlegg IV. 

Uten at det berører malen som er fastsatt i vedlegg II, kan 

ytelsesplanen omfatte ulike avsnitt som gjelder det lokale plan, 

det vil si funksjonell luftromsblokk, nasjonalt, avgiftssone og 

lufthavn, 

2.  Som støtte for utarbeidingen av ytelsesplanene skal de 

nasjonale tilsynsmyndighetene sikre at: 

a)  ytere av flysikringstjenester framlegger sine virksomhets-

planer for de nasjonale tilsynsmyndighetene, 

b)  berørte parter blir rådspurt om ytelsesplanen og målene i 

samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

Berørte parter skal motta relevant informasjon senest tre 

uker før samrådsmøtet. 

3.  Ytelsesplanene skal særlig inneholde: 

a)  trafikkprognoser uttrykt i tjenesteenheter som skal fastsettes 

for hvert år i referanseperioden innenfor den funksjonelle 

luftromsblokken og for hver avgiftssone i den funksjonelle 

luftromsblokken, sammen med en begrunnelse for tallene 

som brukes, 

b)  de faste kostnadene for flysikringstjenester for hvert år i 

referanseperioden og for hver avgiftssone i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EF) nr. 550/2004, 

c)  en beskrivelse av investeringene, herunder investeringer 

som er nødvendige for å nå ytelsesmålene, sammen med en 

beskrivelse av målenes relevans i forhold til den europeiske 

ATM-hovedplanen, strategiplanen for nettverket og de 

felles prosjektene nevnt i artikkel 15a nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 550/2004. Denne beskrivelsen skal framheve 

fordelene og synergiene som er oppnådd innenfor den 

funksjonelle luftromsblokken, 

d)  ytelsesmål for hvert relevante sentrale ytelsesområde, 

fastsatt med henvisning til hver sentrale ytelsesindikator, 

for hele referanseperioden, med årlige verdier som brukes 

til overvåking og i stimuleringsøyemed, 

e)  en vurdering av avhengigheten mellom sentrale 

ytelsesområder, herunder en evaluering av ytelsesplanens 

innvirkning på sikkerheten samt eventuell forbedring som 

er nødvendig for å opprettholde sikkerhetsbekreftelsen, 

f)  en beskrivelse av planens sivil-militære aspekter som 

beskriver ytelsen når det gjelder fleksibel bruk av 

luftrommet med henblikk på å øke kapasiteten samtidig 

som det tas behørig hensyn til de militære oppdragenes 
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effektivitet, og dersom det anses som hensiktsmessig, 

relevante ytelsesindikatorer og -mål i samsvar med 

ytelsesplanens øvrige indikatorer og mål, 

g)  en beskrivelse av hvordan og en begrunnelse for hvorfor 

ytelsesmålene omhandlet i bokstav d) er i samsvar med og 

bidrar til de felles ytelsesmålene for Unionen og ytelsen til 

det europeiske ATM-nettet, 

h)  en identifikasjon av hver berørte yter av flysikringstjenester 

og dens spesifikke bidrag til å nå målene, overvåket av 

hensyn til åpenheten på det mest hensiktsmessige plan som 

nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) ii), 

i)  en beskrivelse av premieringsordningene som skal gjelde 

for de berørte yterne av flysikringstjenester for å oppmuntre 

dem til å nå målene i referanseperioden, 

j)  de nasjonale tilsynsmyndighetenes tiltak for å overvåke at 

ytelsesmålene nås, 

k)  en beskrivelse av resultatet av samrådet med de berørte 

parter, herunder spørsmål reist av deltakerne og vedtatte 

tiltak. 

4.  Ytelsesplanene skal baseres på malen i vedlegg II og kan, 

dersom medlemsstatene beslutter det i henhold til artikkel 9 

nr. 6, omfatte ytterligere indikatorer med tilhørende mål. 

5.  Nettverksforvalteren skal utarbeide en ytelsesplan for 

nettverket med mål som er i samsvar med de felles 

ytelsesmålene for Unionen, og vurderingskriteriene fastsatt i 

vedlegg IV gjelder tilsvarende med nødvendig endringer. 

6.  I arbeidet med å utarbeide ytelsesplanen for nettverket 

skal nettverksforvalteren: 

a)  sikre samråd i samsvar med artikkel 14 i kommisjons-

forordning (EU) nr. 677/2011, 

b)  bruke malen som er fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 12 

Premieringsordninger 

1.  Premieringsordningene som medlemsstatene innfører som 

ledd i ytelsesplanen, skal overholde følgende generelle 

prinsipper: 

a)  De skal være effektive og forholdsmessige og ikke endres i 

løpet av referanseperioden. 

b)  De skal gjennomføres på en ikke-diskriminerende og åpen 

måte for å bidra til å forbedre ytingen av tjenester. 

c)  De skal være en del av rammereglene som alle berørte 

parter på forhånd kjenner, og de skal anvendes gjennom 

hele referanseperioden. 

d)  De skal sørge for at enheter som berøres av målfastsettelsen 

oppnår et høyt ytelsesnivå og når de tilhørende målene. 

2.  Stimuleringstiltakene knyttet til mål for kostnads-

effektivitet skal være av økonomisk art og forvaltes i henhold 

til relevante bestemmelser fastsatt i artikkel 13 og 14 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013. De skal bestå av 

en risikodelingsordning på nasjonalt plan eller innenfor den 

funksjonelle luftromsblokken. 

3.  Stimuleringstiltakene knyttet til kapasitetsmål skal være 

av økonomisk art og forvaltes i henhold til bestemmelsene i 

artikkel 15 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013. De 

kan utfylles med stimuleringstiltak av annen art, herunder 

korrigerende handlingsplaner med tidsfrister og tilhørende 

tiltak, vedtatt av nasjonale tilsynsmyndigheter ut fra lokale 

forhold. 

4.  Stimuleringstiltakene knyttet til miljømål skal være av 

økonomisk art og forvaltes i henhold til bestemmelsene i 

artikkel 15 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013. De 

kan utfylles med stimuleringstiltak av annen art, herunder 

korrigerende handlingsplaner med tidsfrister og tilhørende 

tiltak, vedtatt av nasjonale tilsynsmyndigheter ut fra lokale 

forhold. 

5.  I tillegg kan medlemsstatene på lokalt plan tilpasse 

flysikringsavgiftene, som fastsatt i artikkel 16 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 391/2013. 

KAPITTEL III 

VEDTAKELSE AV YTELSESPLANER 

Artikkel 13 

Innledende vedtakelse av ytelsesplaner 

Etter forslag fra de nasjonale tilsynsmyndighetene skal 

medlemsstatene vedta ytelsesplaner med bindende ytelsesmål 

og framlegge dem for Kommisjonen senest seks måneder før 

begynnelsen av referanseperioden. 

Artikkel 14 

Vurdering og revisjon av ytelsesplaner og mål 

1.  Kommisjonen skal vurdere ytelsesplanene, målene i 

planene og særlig hvorvidt planene er i samsvar med og bidrar 

tilstrekkelig til de felles ytelsesmålene for Unionen, samt med 

kriteriene fastsatt i vedlegg IV, samtidig som det tas hensyn til 

situasjonen slik den har utviklet seg fra datoen for vedtakelse av 

de felles målene for Unionen til datoen for vurdering av 

ytelsesplanen. Dersom målene fastsettes på lokalt plan uten 

henvisning til et felles ytelsesmål for Unionen, skal vurderingen 

baseres på kriteriene fastsatt i vedlegg IV. 

2.  Dersom Kommisjonen finner at en ytelsesplan, eller deler 

av denne, og målene i planen er i samsvar med og bidrar 

tilstrekkelig til de felles målene for Unionen og er i samsvar 

med alle kriteriene fastsatt i vedlegg IV, skal den underrette 

de(n) berørte medlemsstaten(e) om dette innen fem måneder 

etter at ytelsesplanen er mottatt. 

3.  Dersom Kommisjonen finner at en ytelsesplan, eller deler 

av denne, og noen av eller alle målene i planen ikke er i 

samsvar med og ikke bidrar tilstrekkelig til de felles målene for 



Nr. 49/668 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

Unionen og/eller ikke er i samsvar med ett eller flere av 

kriteriene fastsatt i vedlegg IV, skal den innen fem måneder 

etter at ytelsesplanen er mottatt og etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004, utstede 

en anbefaling til de(n) berørte medlemsstaten(e) om å vedta en 

revidert ytelsesplan, eller en del av denne, og/eller reviderte 

mål. Denne anbefalingen skal utstedes etter samråd med de(n) 

berørte medlemsstaten(e) og skal angi nøyaktig hvilke deler av 

ytelsesplanen og/eller målene som skal revideres, samt 

begrunnelsen for Kommisjonens vurdering. 

4.  I slike tilfeller skal de(n) berørte medlemsstaten(e) vedta 

en revidert ytelsesplan, eller en del av denne, og/eller reviderte 

mål som tar behørig hensyn til Kommisjonens synspunkter, 

sammen med hensiktsmessige tiltak for å nå disse målene, og 

skal underrette Kommisjonen om dette innen fire måneder etter 

at det er gitt underretning om anbefalingen. 

Artikkel 15 

Vurdering av reviderte ytelsesplaner og mål og vedtakelse 

av korrigerende tiltak 

1.  Kommisjonen skal vurdere hver reviderte ytelsesplan eller 

deler av denne og planens ytelsesmål på grunnlag av kriteriene 

fastsatt i vedlegg IV. 

2.  Dersom Kommisjonen finner at en ytelsesplan, eller deler 

av denne, og ytelsesmålene i planen er i samsvar med og bidrar 

tilstrekkelig til de felles målene for Unionen og er i samsvar 

med alle kriteriene fastsatt i vedlegg IV, skal den underrette 

de(n) berørte medlemsstaten(e) om dette innen fem måneder 

etter at den reviderte ytelsesplanen er mottatt. 

3.  Dersom Kommisjonen finner at en ytelsesplan, eller deler 

av denne, og noen av eller alle ytelsesmålene i planen ennå ikke 

er i samsvar med og ikke bidrar tilstrekkelig til de felles målene 

for Unionen og/eller ennå ikke er i samsvar med ett eller flere 

av kriteriene fastsatt i vedlegg IV, skal Kommisjonen innen fem 

måneder etter at den reviderte ytelsesplanen, eller en del av 

denne, er mottatt og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004, beslutte at de(n) berørte 

medlemsstaten(e) skal treffe korrigerende tiltak. 

4.  En slik beslutning skal angi nøyaktig, i forhold til 

kriteriene fastsatt i vedlegg IV, hvilken del av planen og 

hvilke(t) mål som skal revideres, samt begrunnelsen for 

Kommisjonens vurdering. Den kan fastsette hvilket ytelsesnivå 

som forventes for disse målene, slik at de(n) berørte medlems-

staten(e) kan treffe hensiktsmessige korrigerende tiltak, og/eller 

inneholde forslag til slike korrigerende tiltak. 

5.  Innen to måneder etter Kommisjonens beslutning skal de 

korrigerende tiltakene som er vedtatt av de(n) berørte 

medlemsstaten(e), meddeles Kommisjonen, sammen med 

elementene som viser tiltakenes samsvar med Kommisjonens 

beslutning. 

Artikkel 16 

Ytelsesplaner eller korrigerende tiltak som vedtas etter 

referanseperiodens begynnelse 

Ytelsesplaner og korrigerende tiltak som vedtas etter 

referanseperiodens begynnelse som et resultat av gjennom-

føringen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 14 og 15, skal 

ha tilbakevirkende kraft fra og med referanseperiodens første 

dag. 

Artikkel 17 

Revisjon av målene 

1.  Kommisjonen kan etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004 beslutte å revidere de felles 

målene for Unionen og/eller, på anmodning fra en medlemsstat, 

tillate at ett eller flere lokale mål kan revideres: 

a)  når den på grunnlag av rapporten nevnt i artikkel 18 nr. 4 

har omfattende dokumentasjon på at de opprinnelige 

dataene, forutsetningene og begrunnelsene som ble brukt til 

å fastsette de opprinnelige målene, ikke lenger gjelder, eller 

b)  dersom en varslingsordning omhandlet i artikkel 19 er 

aktivert, eller 

c)  etter en kommisjonsbeslutning i samsvar med artikkel 10 

nr. 3 om den sentrale ytelsesindikatoren fastsatt i vedlegg I 

avsnitt 1 nr. 4.1 bokstav b). 

2.  En revisjon av de felles målene for Unionen kan føre til 

endringer av eksisterende ytelsesplaner. I slike tilfeller kan 

Kommisjonen beslutte å foreta en hensiktsmessig justering av 

tidsplanen fastsatt i kapittel II og III i denne forordning. 

KAPITTEL IV 

OVERVÅKING AV YTELSESRESULTATENE 

Artikkel 18 

Løpende overvåking og rapportering 

1.  De nasjonale tilsynsmyndighetene og Kommisjonen skal 

overvåke gjennomføringen av ytelsesplanene. Til dette formål 

anvendes de årlige verdiene i ytelsesplanen. Dersom målene 

ikke nås i løpet av referanseperioden, skal de(n) berørte 

medlemsstaten(e) fastsette og iverksette korrigerende tiltak 

beregnet på å avhjelpe situasjonen og skal underrette 

Kommisjonen om disse. Dersom Kommisjonen finner at de 

korrigerende tiltakene ikke er tilstrekkelige til å avhjelpe 

situasjonen, skal den innen fem måneder etter at tiltakene er 

mottatt og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, underrette de(n) berørte 

medlemsstaten(e) om dette og foreslå korrigerende tiltak. 

2.  Dersom Kommisjonen er vitne til en vesentlig og 

vedvarende forringelse av ytelsen på lokalt plan eller i en 

funksjonell luftromsblokk som påvirker andre stater som er 

parter i det felles europeiske luftrom og/eller hele det 

europeiske luftrom, kan den anmode de(n) berørte 
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medlemsstaten(e) om å fastsette og iverksette korrigerende 

tiltak beregnet på å nå målene fastsatt i ytelsesplanen, og om å 

underrette Kommisjonen om slike tiltak. Dersom Kommisjonen 

finner at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige til å avhjelpe 

situasjonen, skal den innen fem måneder etter at tiltakene er 

mottatt og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, underrette de(n) berørte 

medlemsstaten(e) om dette og foreslå korrigerende tiltak. 

3.  Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av 

nettverksforvalterens ytelsesplan for nettverket. Til dette formål 

anvendes de årlige verdiene i ytelsesplanen. Dersom målene 

ikke nås i referanseperioden, skal Kommisjonen anmode 

nettverksforvalteren om å fastsette og iverksette korrigerende 

tiltak beregnet på å nå målene som er fastsatt i ytelsesplanen for 

nettverket, og om å underrette Kommisjonen om slike tiltak. 

Kommisjonen skal underrette de nasjonale tilsynsmyndighetene 

eller -organene som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b), om 

slike korrigerende tiltak. 

4.  Senest 1. juni hvert år og når ytelsesmål står i fare for ikke 

å nås, skal de nasjonale tilsynsmyndighetene eller -organene 

som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b), rapportere til 

Kommisjonen om overvåkingen av ytelsesplaner og ytelsesmål. 

Rapportene skal være basert på anbefalinger som vil bli 

utarbeidet av Kommisjonen før begynnelsen av referanse-

perioden. Kommisjonen skal minst en gang i året rapportere til 

Komiteen for det felles luftrom om graden av oppnåelse av 

ytelsesmålene. 

Artikkel 19 

Varslingsordninger 

1.  Dersom varslingstersklene i artikkel 10 nr. 4 nås på 

unionsplan i løpet av et kalenderår som følge av omstendigheter 

som ikke kunne forutses da ytelsesplanene ble vedtatt, og som 

verken kan avhjelpes eller kontrolleres av medlemsstatene, 

yterne av flysikringstjenester og nettverksforvalteren, skal 

Kommisjonen vurdere situasjonen i samråd med medlems-

statene i Komiteen for det felles luftrom og komme med forslag 

til hensiktsmessige tiltak innen fire måneder. Dette kan 

innebære revisjon av de felles ytelsesmålene for Unionen og 

dermed revisjon av de lokale ytelsesmålene. 

2.  Dersom varslingstersklene i artikkel 10 nr. 4 overskrides 

på lokalt plan i løpet av et kalenderår som følge av 

omstendigheter som ikke kunne forutses da ytelsesplanene ble 

vedtatt, og som verken kan avhjelpes eller kontrolleres av 

medlemsstatene, yterne av flysikringstjenester og nettverks-

forvalteren, skal vedkommende nasjonale myndigheter innen 

fire måneder vurdere situasjonen i samarbeid med Kommi-

sjonen og komme med forslag til hensiktsmessige tiltak. Dette 

kan innebære revisjon av de lokale ytelsesmålene. 

3.  Medlemsstatene kan beslutte å vedta andre varslings-

terskler enn tersklene i artikkel 10 nr. 4 for å ta hensyn til lokale 

forhold og særtrekk. I slike tilfeller skal disse tersklene angis i 

ytelsesplanen og være i samsvar med tersklene vedtatt i henhold 

til artikkel 10 nr. 4. Avvik skal begrunnes i detalj. Dersom disse 

tersklene aktiveres, får framgangsmåten i nr. 1 anvendelse. 

4.  Dersom gjennomføringen av en varslingsordning 

innebærer revisjon av ytelsesplaner og -mål, skal Kommisjonen 

lette slik revisjon gjennom en hensiktsmessig justering av 

tidsplanen som anvendes i samsvar med framgangsmåten i 

kapittel II og III. 

Artikkel 20 

Tilrettelegging av samsvarskontroll 

1.  Ytere av flysikringstjenester og nettverksforvalteren skal 

lette inspeksjoner og undersøkelser, herunder kontroll på stedet, 

som foretas av Kommisjonen og vedkommende nasjonale 

tilsynsmyndighet eller av en godkjent organisasjon som opptrer 

på dennes vegne, eller dersom det er relevant, av EASA. Uten 

at det berører tilsynsfullmaktene som er gitt nasjonale 

tilsynsmyndigheter og EASA, skal personer med autorisasjon 

ha fullmakt til å: 

a)  undersøke, innenfor alle sentrale ytelsesområder, 

dokumenter og alt annet materiell som har betydning for 

fastsettelsen av ytelsesplaner og -mål, 

b)  ta kopier av slike dokumenter eller deler av dem, 

c)  be om muntlige forklaringer på stedet. 

2.  Inspeksjonene og undersøkelsene i nr. 1 skal utføres i 

samsvar med gjeldende framgangsmåter i medlemsstaten der de 

skal gjennomføres. 

3.  De nasjonale tilsynsmyndighetene skal overvåke 

gjennomføringen av denne forordning på ytelsesområdet 

sikkerhet i samsvar med tilsynsprosedyrene for sikkerhet 

fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1034/2011(1). 

4.  I forbindelse med standardiseringsinspeksjonene skal 

EASA overvåke medlemsstatenes gjennomføring av denne 

forordning på ytelsesområdet sikkerhet i samsvar med 

arbeidsmetodene fastsatt i artikkel 24 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 216/2008(2). 

KAPITTEL V 

INNSAMLING, VALIDERING, UNDERSØKELSE, VURDERING 

OG FORMIDLING AV OPPLYSNINGER OM YTELSEN PÅ 

FLYSIKRINGSOMRÅDET I DET FELLES EUROPEISKE 

LUFTROM 

Artikkel 21 

Innsamling og validering av data i forbindelse med 

ytelsesvurderinger 

1.  I tillegg til de data som Kommisjonen allerede har samlet 

inn gjennom andre unionsordninger, og som også kan brukes til 

ytelsesvurdering, skal nasjonale myndigheter, ytere av 

flysikringstjenester, lufthavnoperatører, lufthavnkoordinatorer 

og luftfartsselskaper sikre at dataene omhandlet i vedlegg V 

innberettes til Kommisjonen i samsvar med kravene fastsatt i 

nevnte vedlegg.  

  

(1) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 
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2.  Nasjonale myndigheter kan helt eller delvis delegere eller 

omorganisere oppgaven med å innberette data mellom 

nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer for å ta høyde for 

situasjonens lokale forhold og eksisterende rapporte-

ringskanaler. 

3.  De som innberetter data, skal treffe de tiltak som er 

nødvendige for å sikre kvaliteten og valideringen av dataene og 

for at de sendes inn i god tid sammen med dokumentasjon på 

kvalitetskontrollene og valideringsprosessene, forklaringer på 

konkrete forespørsler fra Kommisjonen om dataenes kvalitet og 

om nødvendig, handlingsplaner for å forbedre datakvaliteten. 

Dataene skal innberettes vederlagsfritt og om mulig elektronisk 

i formatet angitt av Kommisjonen. 

4.  Kommisjonen skal vurdere kvaliteten og validere dataene 

som sendes inn i samsvar med nr. 1. Dersom dataene ikke egner 

seg til en ytelsesvurdering, kan Kommisjonen treffe hensikts-

messige tiltak for å vurdere og forbedre datakvaliteten i 

samarbeid med medlemsstatene og særlig de nasjonale 

tilsynsmyndighetene. 

5.  I denne forordning skal data som er nevnt i nr. 1, og som 

allerede er sendt inn til Eurocontrol, anses som innberettet til 

Kommisjonen. Dersom data ikke allerede er sendt inn til 

Eurocontrol, skal Kommisjonen og Eurocontrol ta nødvendige 

forholdsregler for å sikre at slike data stilles til Kommisjonens 

rådighet i henhold til kravene fastsatt i nr. 3. 

6.  Når det påvises vesentlige, nye behov for data, eller 

dersom kvaliteten på dataene forventes å være utilstrekkelig, 

kan Kommisjonen gjennomføre forundersøkelser som skal 

utføres på frivillig basis av medlemsstatene eller de berørte 

parter før nye datakrav innføres ved endring av denne 

forordning. Forundersøkelsene gjennomføres for å vurdere om 

det er mulig å samle inn relevante data, ut fra en avveining 

mellom fordelene ved å ha tilgang til dataene og kostnadene 

ved innsamlingen og byrden som pålegges oppgavegiverne. 

Artikkel 22 

Formidling av opplysninger 

1.  Kommisjonen skal formidle opplysninger for å oppfylle 

målene fastsatt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004 i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til 

Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter(1), 

særlig artikkel 4, og artikkel 18 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

2.  Opplysningene i artikkel 3 nr. 3 bokstav a) skal 

offentliggjøres, særlig i elektronisk form. For dette formål skal 

Kommisjonen ta en beslutning om strategien for behandling, 

  

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

vern, fortrolighet og formidling av data som samles inn for 

ytelsesformål i henhold til artikkel 21, og de tilhørende 

immaterialrettighetene. 

3.  Kommisjonens rapporter nevnt i artikkel 18 nr. 4 skal 

offentliggjøres, og en henvisning til dem skal kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. Kommisjonen kan beslutte å stille 

andre generelle opplysninger regelmessig til rådighet for de 

berørte parter, særlig i elektronisk form. 

4.  De felles målene for Unionen omhandlet i artikkel 10 og 

en henvisning til de vedtatte ytelsesplanene omhandlet i 

kapittel III skal offentliggjøres og kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende. 

5.  Den som innberetter data og som berøres direkte av 

opplysningene og virksomheten, skal ha individuell tilgang til 

konkrete opplysninger, herunder validerte data og statistikk. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Unntak 

Dersom det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 fastslås at noen 

av eller alle terminalflysikringstjenestene og/eller CNS-, MET- 

og AIS-tjenestene i en medlemsstat er underlagt markedsvilkår, 

og medlemsstaten i henhold til nevnte forordning har besluttet 

ikke å beregne faste kostnader for disse tjenestene, ikke å 

beregne og fastsette terminalavgifter og ikke å anvende 

økonomiske stimuleringstiltak for disse tjenestene, får 

kostnadseffektivitetsmål ikke anvendelse på disse tjenestene. 

Artikkel 24 

Klageadgang 

Medlemsstatene skal sikre at beslutninger som treffes i henhold 

til denne forordning, er behørig begrunnet og er gjenstand for 

en effektiv overprøvings- og/eller klagebehandling. 

Artikkel 25 

Vurdering av ordningen 

Innen utgangen av hver referanseperiode skal Kommisjonen 

vurdere ytelsesordningen og særlig analysere ordningens 

virkning, effektivitet og omfang med behørig hensyn til det 

arbeidet som ICAO utfører på området. 

Artikkel 26 

Endringer av forordning (EU) nr. 677/2011 

I forordning (EU) nr. 677/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Betraktning 28 oppheves.  
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2)  I artikkel 5 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Nettverksforvalteren skal utarbeide, opprettholde og 

gjennomføre en strategiplan for nettverket, som skal være 

veiledende for virksomheten på lang sikt og tilpasset 

referanseperioden fastsatt i artikkel 8 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013(*).» 

___________ 

(*) EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1. 

3)  I artikkel 5 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Strategiplanen for nettverket skal ajourføres 

regelmessig, minst tolv måneder før hver referanseperiode 

begynner.» 

4)  I artikkel 20 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Nettverksforvalteren skal hvert år framlegge en 

rapport for Kommisjonen og Byrået om de tiltak 

vedkommende har truffet for å utføre sine oppgaver. 

Rapporten skal behandle både de enkelte nettverks-

funksjonene og den samlede situasjonen for nettverket, og 

den skal være nært knyttet til innholdet i strategiplanen for 

nettverket, driftsplanen for nettverket og ytelsesplanen for 

nettverket, nevnt i artikkel 6 bokstav d) i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 390/2013. Kommisjonen skal 

underrette Komiteen for det felles luftrom. 

5)  Vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

MAL FOR STRATEGIPLANEN FOR NETTVERKET 

Strategiplanen for nettverket skal ha følgende struktur: 

1. INNLEDNING 

1.1.  Anvendelsesområde for strategiplanen for nettverket (geografisk og tidsperiode) 

1.2.  Utarbeidelse av plan og framgangsmåte for validering 

2. GENERELL SAMMENHENG OG KRAV 

2.1.  Beskrivelse av den foreliggende og den planlagte nettverkssituasjonen, herunder med hensyn til ERND, ATFM, 

lufthavner og knappe ressurser 

2.2  Utfordringer og muligheter knyttet til planens tidsperiode (herunder forventet trafikketterspørsel og global 

utvikling) 

2.3  Ytelsesmål og forretningsmessige krav slik disse er uttrykt av de ulike berørte parter, og de felles ytelsesmål for 

Unionen 

3. STRATEGISK VISJON 

3.1  Beskrivelse av strategien for utvikling av og framdriften i nettverket for å nå ytelsesmålene og oppfylle de 

forretningsmessige kravene 

3.2  Samsvar med ytelsesordningen 

3.3.  Samsvar med den europeiske ATM-hovedplanen 

4. STRATEGISKE MÅL 

4.1  Beskrivelse av de strategiske målene for nettverket: 

a)  herunder aspekter vedrørende samarbeidet med de operative berørte parter som deltar, når det gjelder deres 

roller og ansvarsområder, 

b)  med angivelse av hvordan de strategiske målene vil oppfylle kravene, 

c)  med angivelse av hvordan framdriften mot disse målene skal måles, 

d)  med angivelse av hvordan de strategiske målene vil påvirke bransjen og andre berørte områder. 

5. STRATEGISK PLANLEGGING 

5.1.  Beskrivelse av planleggingen på kort og mellomlang sikt, med angivelse av 

a)  prioriteringene for hvert enkelt av de strategiske mål,  
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b)  oppfyllelse av hvert enkelt av de strategiske målene med hensyn til utvikling av nødvendig teknologi, 

innvirkning på arkitekturen, menneskelige aspekter, kostnader, fordeler og nødvendig styring, ressurser og 

regulering, 

c)  nødvendig deltakelse av de berørte parter i hver del av planen, herunder deres roller og ansvarsområder, 

d)  Avtalt nivå for nettverksforvalterens deltakelse i arbeidet for å støtte gjennomføringen av hver del av planen 

for hver enkelt funksjon. 

5.2.  Beskrivelse av planleggingen på lang sikt, med angivelse av 

a)  hensikten om å nå alle de strategiske mål med hensyn til nødvendig teknologi og tilsvarende FoU-aspekter, 

innvirkning på arkitekturen, menneskelige aspekter, lønnsomhetsanalyse, nødvendig styring og regulering 

samt tilhørende sikkerhetsmessig og økonomisk begrunnelse for disse investeringer, 

b)  nødvendig deltakelse av de berørte parter i hver del av planen, herunder deres roller og ansvarsområder. 

6. RISIKOVURDERING 

6.1.  Beskrivelse av de risikoer som er forbundet med gjennomføringen av planen 

6.2.  Beskrivelse av framgangsmåten for overvåking (herunder potensielle avvik fra de opprinnelige mål) 

7. ANBEFALINGER 

7.1.  Identifikasjon av de tiltak som Unionen og medlemsstatene skal treffe for å støtte gjennomføringen av planen.» 

Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Denne forordning får anvendelse fra andre referanse-

periode som fastsatt i artikkel 8, og i denne perioden. Når det 

gjelder anvendelse av ytelsesordningen, og for å muliggjøre 

anvendelse av felles mål for Unionen i henhold til artikkel 10 

nr. 2 før begynnelsen av den andre referanseperioden og 

utarbeiding og vedtakelse av ytelsesplaner i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning, får artikkel 1 nr. 3 og 4, 

artikkel 3 nr. 3 bokstav i) og n), artikkel 5 og 6, artikkel 9 nr. 3 

og 4, artikkel 26, kapittel II, kapittel III samt vedlegg I, II, III, 

IV og V anvendelse når denne forordning trer i kraft. 

Artikkel 28 

Oppheving 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010, artikkel 26 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1216/2011 skal oppheves 

med virkning fra 1. januar 2015, uten at det berører medlems-

statenes forpliktelse til å gjennomføre ytelsesordningen i første 

referanseperiode som fastsatt i artikkel 8. 

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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VEDLEGG I 

SENTRALE YTELSESINDIKATORER (KPI) OG YTELSESINDIKATORER (PI) 

AVSNITT 1 

Fastsettelse av felles mål for Unionen og ytelsesovervåking på unionsplan 

1.  SIKKERHET 

1.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a)  Minstenivået på sikkerhetsstyringens effektivitet som definert i avsnitt 2 nr. 1.1 bokstav a). 

b)  Prosentsatsen for anvendelse av alvorlighetsklassifiseringen på grunnlag av risikoanalyseverktøyet for 

rapportering av minst tre kategorier av hendelser: manglende overholdelse av minsteavstanden, 

rullebaneinntrenging og ATM-spesifikke hendelser i alle enheter for lufttrafikktjenester som definert i 

avsnitt 2 nr. 1.1 bokstav b). 

2.  MILJØ 

2.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a)  Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske ruten, definert som følger: 

i) indikatoren er sammenligningen mellom lengden på underveisdelen av den faktiske ruten på grunnlag av 

overvåkingsdata og den tilsvarende delen av storsirkelavstanden, sammenlagt for alle IFR-flyginger i 

eller gjennom europeisk luftrom, 

ii) med «underveis» menes avstanden som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene, 

iii) når en flyging forlater eller ankommer et sted utenfor europeisk luftrom, tas bare delen innenfor 

europeisk luftrom i betraktning. 

b)  Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den siste ruten ifølge den innleverte reiseplanen, 

definert som følger: 

i) forskjellen mellom lengden på underveisdelen av den siste ruten ifølge den innleverte reiseplanen og den 

tilsvarende delen av storsirkelavstanden, sammenlagt for alle IFR-flyginger i eller gjennom europeisk 

luftrom, 

ii) med «underveis» menes avstanden som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene, 

iii) når en flyging forlater eller ankommer et sted utenfor europeisk luftrom, tas bare delen innenfor 

europeisk luftrom i betraktning. 

2.2. Ytelsesindikatorer 

a)  Effektiviteten for framgangsmåter ved reservasjon for fleksibel bruk av luftrommet, definert som følger: 

i) indikatoren er forholdet mellom tiden som luftrommet ble tildelt for reservasjon eller atskillelse fra 

allmenn lufttrafikk, og tiden da luftrommet ble brukt til virksomhet som krever slik atskillelse eller 

reservasjon, 

ii) indikatoren beregnes separat for fordeling av luftrommet på pretaktisk og taktisk grunnlag og omfatter all 

fordeling som er meddelt nettverksforvalteren. 

b)  Graden av planlegging av ruter underlagt særlige vilkår (CDR-er) definert som forholdet mellom luftfartøyer 

som leverer reiseplaner via CDR-er, og antallet luftfartøyer som kunne ha planlagt dem. 

c)  Effektiv bruk av CDR-er definert som forholdet mellom luftfartøyer som bruker CDR-er, og antallet 

luftfartøyer som kunne ha planlagt dem. 

3.  KAPASITET 

3.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-forsinkelse underveis per flyging som skyldes flysikringstjenester, 

definert som følger: 

i) ATFM-forsinkelsen underveis er forsinkelsen beregnet av den sentrale ATFM-enheten som definert i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 om fastsettelse av felles regler for lufttrafikkstyring(1) og uttrykt 

som forskjellen mellom den anslåtte avgangstiden luftfartøyoperatøren har anmodet om i den siste 

reiseplanen, og beregnet avgangstid tildelt av den sentrale ATFM-enheten,  

  

(1) EUT L 80 av 26.3.2010, s. 10. 
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ii) indikatoren omfatter alle IFR-flyginger i europeisk luftrom og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, unntatt 

ekstraordinære hendelser, 

iii) indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

3.2. Ytelsesindikator 

Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-forsinkelse ved ankomst per flyging som kan tilskrives flysikrings-

tjenester for terminalområdet og lufthavnområdet, og som er forårsaket av landingsrestriksjoner i bestemmel-

seslufthavnen, definert som følger: 

i) indikatoren er den gjennomsnittlige genererte ATFM-forsinkelsen ved ankomst per inngående IFR-flyging, 

ii) indikatoren omfatter alle IFR-flyginger som lander i bestemmelseslufthavnen, og omfatter alle årsaker til 

ATFM-forsinkelser, unntatt ekstraordinære hendelser, 

iii) indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

4.  KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a)  Den gjennomsnittlige faste enhetskostnaden for Unionen for flysikringstjenester underveis, definert som 

følger: 

i) indikatoren er forholdet mellom faste kostnader underveis og trafikk underveis som forventes i perioden 

på unionsplan, uttrykt i underveistjenesteenheter, i henhold til Kommisjonens forutsetninger for 

fastsettelse av felles mål for Unionen i henhold til artikkel 10 nr. 5, 

ii) indikatoren uttrykkes i euro og i faste priser, 

iii) indikatoren fastsettes for hvert år i referanseperioden. 

b)  Den gjennomsnittlige faste enhetskostnaden for Unionen for flysikringstjenester på terminalområdet, definert 

som følger: 

i) indikatoren er resultatet av forholdet mellom faste kostnader og forventet trafikk, uttrykt i 

terminaltjenesteenheter, i henhold til Kommisjonens forutsetninger for fastsettelse av felles mål for 

Unionen i henhold til artikkel 10 nr. 5, 

ii) indikatoren uttrykkes i euro og i faste priser, 

iii) indikatoren fastsettes for hvert år i referanseperioden, 

iv) indikatoren gjelder fra begynnelsen av det tredje året i den andre referanseperioden, med forbehold for 

beslutningen nevnt i artikkel 10 nr. 3. 

4.2. Ytelsesindikator 

Eurocontrols kostnader og særlig utviklingen av disse kostnadene i forhold til utviklingen av de sentrale 

ytelsesindikatorene fastsatt i nr. 4.1 bokstav a). For dette formål skal medlemsstatene sørge for at Eurocontrol 

underretter Kommisjonen om det vedtatte budsjettet og det faktiske budsjettet og kostnadsgrunnlaget i 

referanseperioden samt om utviklingen av enhetskostnaden som følge av forholdet mellom det vedtatte 

kostnadsgrunnlaget og den forventede trafikkutviklingen, med en fordeling som viser utviklingen av de ulike 

elementene og angir de ulike formene for virksomhet i forbindelse med tjenesteyting hver for seg. 

AVSNITT 2 

Fastsettelse av lokale mål og ytelsesovervåking på lokalt plan 

1.  SIKKERHET 

1.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a)  Sikkerhetsstyringens effektivitet når det gjelder medlemsstatene og deres nasjonale tilsynsmyndigheter og 

ytere av flysikringstjenester, som er sertifisert til å yte lufttrafikktjenester eller kommunikasjons-, navigasjons 

og overvåkingstjenester. Denne sentrale ytelsesindikatoren skal måles ut fra nivået av gjennomføring av 

følgende driftsmålsettinger: 

i) retningslinjer og mål for sikkerhet, 

ii) håndtering av sikkerhetsrisiko, 

iii) sikkerhetsbekreftelse, 

iv) sikkerhetsfremmende tiltak,  
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v) sikkerhetskultur. 

b)  Anvendelsen av alvorlighetsklassifiseringen på grunnlag av risikoanalyseverktøyet for rapportering av minst 

manglende overholdelse av minsteavstanden, rullebaneinntrenging og ATM-spesifikke hendelser i alle 

enheter for lufttrafikktjenester. Ved rapportering av ovennevnte hendelser skal medlemsstatene og ytere av 

flysikringstjenester anvende følgende alvorlighetsklasser: 

i) alvorlig hendelse, 

ii) stor hendelse, 

iii) betydelig hendelse, 

iv) ingen innvirkning. 

v) ikke fastsatt; eksempelvis fordi det ikke finnes tilstrekkelige opplysninger, eller fordi bevismaterialet er 

ufullstendig eller innbyrdes motstridende. 

Rapportering om anvendelsen av metode skal skje ved enkelthendelser. 

c)  Rapportering fra medlemsstatene og deres ytere av flysikringstjenester om graden av nærvær og tilsvarende 

fravær av rettferdighetskultur. 

Når det gjelder disse indikatorene, betyr lokal innenfor den funksjonelle luftromsblokken med en angivelse av 

bidraget på nasjonalt plan for overvåkingsformål. 

1.2. Ytelsesindikatorer 

a)  Anvendelsen fra ytere av flysikringstjenester av automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, når 

slike er tilgjengelige, som skal omfatte minst overvåking av manglende overholdelse av minsteavstanden og 

rullebaneinntrenging. 

b)  Rapportering fra medlemsstatene og deres ytere av flysikringstjenester om graden av hendelsesrapportering, 

på årsbasis, med sikte på å måle rapporteringsgraden og behandle spørsmålet om forbedring av 

rapporteringskulturen. 

c)  Minst antallet manglende overholdelser av minsteavstanden, rullebaneinntrenginger, krenkelser av luftrommet 

og ATM-spesifikke hendelser i alle enheter for lufttrafikktjenester. 

Når det gjelder disse indikatorene, betyr lokal innenfor den funksjonelle luftromsblokken med en angivelse av 

bidraget på nasjonalt plan for overvåkingsformål. 

2.  MILJØ 

2.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske ruten, definert som følger: 

i) indikatoren er sammenligningen mellom lengden på underveisdelen av den faktiske ruten på grunnlag av 

overvåkingsdata og den tilbakelagte avstanden, sammenlagt for alle IFR-flyginger i eller gjennom lokalt 

luftrom, 

ii) med «underveis» menes avstanden som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene, 

iii) når en flyging forlater eller ankommer et sted utenfor lokalt luftrom, tas bare delen innenfor lokalt luftrom i 

betraktning, 

iv) «tilbakelagt avstand» er en funksjon av innflygings- og utflygingspunktenes posisjon ved flyging inn og ut 

av det lokale luftrommet. Tilbakelagt avstand utgjør disse punktenes bidrag til avstanden som brukes i 

indikatoren for Unionen. Summen av disse avstandene over alle lokale luftrom som gjennomflys, tilsvarer 

avstanden som brukes i indikatoren for Unionen. 

Når det gjelder denne indikatoren, betyr lokal innenfor den funksjonelle luftromsblokken. 

2.2. Ytelsesindikatorer 

a)  Tilleggstid i uttaksefasen, definert som følger: 

i) indikatoren er forskjellen mellom faktisk uttaksetid og uhindret tid basert på uttaksetider i perioder med 

liten trafikk, 

ii) indikatoren uttrykkes i minutter per avgang for hele kalenderåret. 

b)  Tilleggstid i terminalluftrommet, definert som følger: 

i) indikatoren er forskjellen mellom transittid for ASMA (område for sekvensering og måling av 

effektivitet i trafikkavviklingen) og uhindret tid basert på transittider for ASMA i perioder med liten 

trafikk, 

ii) indikatoren uttrykkes i minutter per ankomst for hele kalenderåret, 

iii) ASMA defineres som en virtuell sylinder med en radius på 40 NM rundt ankomstlufthavnen.  
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c)  Indikatorene som definert i avsnitt 1 nr. 2.2. 

Når det gjelder indikator a) og b), betyr lokal på nasjonalt plan fordelt på lufthavn. Når det gjelder indikator c), 

betyr lokal på nasjonalt plan. 

3.  KAPASITET 

3.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a)  Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-forsinkelser underveis per flyging, definert som følger: 

i) ATFM-forsinkelsen underveis er forsinkelsen beregnet av den sentrale ATFM-enheten som definert i 

forordning (EU) nr. 255/2010 og uttrykt som forskjellen mellom den anslåtte avgangstiden 

luftfartøyoperatøren har anmodet om i den siste reiseplanen, og beregnet avgangstid tildelt av den 

sentrale ATFM-enheten. 

ii) indikatoren omfatter alle IFR-flyginger i lokalt luftrom og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, unntatt 

ekstraordinære hendelser, 

iii) indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

Når det gjelder denne indikatoren, betyr lokal innenfor den funksjonelle luftromsblokken med en fordeling 

som av åpenhetshensyn overvåkes på det mest hensiktsmessige plan. 

b)  Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-forsinkelse ved ankomst per flyging som kan tilskrives flysikrings-

tjenester for terminalområdet og lufthavnområdet, og som er forårsaket av landingsrestriksjoner i bestemmel-

seslufthavnen, definert som følger: 

i) indikatoren er den gjennomsnittlige genererte ATFM-forsinkelsen ved ankomst per inngående IFR-

flyging, 

ii) indikatoren omfatter alle IFR-flyginger som lander i bestemmelseslufthavnen, og alle årsaker til ATFM-

forsinkelser, unntatt ekstraordinære hendelser, 

iii) indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

Når det gjelder denne indikatoren, betyr lokal på nasjonalt plan fordelt på lufthavn for overvåkingsformål. 

3.2. Ytelsesindikatorer 

a)  Overholdelse av ATFM-tidsluker slik det kreves i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 255/2010. 

b)  Gjennomsnittlig antall minutter forsinkelse før avgang per flyging på grunn av flygekontroll som skyldes 

avgangsrestriksjoner i avgangslufthavnen, definert som følger: 

i) indikatoren er den gjennomsnittlige forsinkelse før avgang på grunn av flygekontroll per utgående IFR-

flyging, 

ii) indikatoren omfatter alle IFR-flyginger med avgang fra avgangslufthavnen og omfatter forsinkelser i 

avgangen på grunn av flygekontrollbegrensninger når luftfartøyet er klart til å forlate oppstillingsplassen 

ved avgang, 

iii) indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

Når det gjelder denne indikatoren, betyr lokal på nasjonalt plan fordelt på lufthavn for overvåkingsformål. 

4.  KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a)  Den faste enhetskostnaden for flysikringstjenester underveis, definert som følger: 

i) indikatoren er forholdet mellom faste kostnader underveis og trafikk i avgiftssonen som forventes i 

perioden på lokalt plan, uttrykt i underveistjenesteenheter, som inngår i ytelsesplanene i samsvar med 

artikkel 11 nr. 3 bokstav a) og b), 

ii) indikatoren uttrykkes i faste priser og i nasjonal valuta, 

iii) indikatoren fastsettes for hvert år i referanseperioden. 

b)  Den faste enhetskostnaden for flysikringstjenester på terminalområdet, definert som følger: 

i) indikatoren er resultatet av forholdet mellom faste kostnader og forventet trafikk, uttrykt i terminal-

tjenesteenheter, som inngår i ytelsesplanene i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav a) og b),  
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ii) indikatoren uttrykkes i faste priser og i nasjonal valuta, 

iii) indikatoren fastsettes for hvert år i referanseperioden. 

Når det gjelder disse to indikatorene, betyr lokal for avgiftssonen. 
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VEDLEGG II 

MAL FOR YTELSESPLANER 

Ytelsesplanene skal ha følgende struktur: 

1. INNLEDNING 

1.1.  Beskrivelse av situasjonen (planens virkeområde, liste over berørte ytere av flysikringstjenester osv.). 

1.2.  Beskrivelse av det makroøkonomiske scenarioet for referanseperioden, herunder generelle forutsetninger 

(trafikkprognoser osv.) 

1.3.  Beskrivelse av resultatet av samrådet med de berørte parter med henblikk på utarbeidelse av ytelsesplanen og 

inngåtte kompromisser samt punkter det var uenighet om og årsaker til uenigheten. 

1.4.  Beskrivelse av tiltakene som yterne av flysikringstjenester treffer med sikte på å gjennomføre strategiplanen for 

nettverket innenfor den funksjonelle luftromsblokken og andre veiledende prinsipper for driften av den 

funksjonelle luftromsblokken på lang sikt. 

1.5.  Liste over lufthavner som er omfattet av ytelsesordningen i henhold til artikkel 1 i denne forordning, samt det 

gjennomsnittlige antallet IFR-flybevegelser for hver lufthavn. 

1.6.  Liste over unntatte lufthavner i henhold til artikkel 1 nr. 5 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 samt 

det gjennomsnittlige antallet IFR-flybevegelser for hver lufthavn. 

2. INVESTERING 

2.1.  Beskrivelse av og begrunnelse for kostnadene ved, arten av og bidraget til å nå ytelsesmålene for investeringer i 

nye ATM-systemer og i omfattende ettersyn av eksisterende ATM-systemer, herunder i hvilken grad de er 

relevante for og i samsvar med den europeiske ATM-hovedplanen, de felles prosjektene nevnt i artikkel 15a i 

forordning (EF) nr. 550/2004, og der det er relevant, strategiplanen for nettverket. 

2.2  Beskrivelsen og begrunnelsen nevnt i nr. 2.1 skal særlig: 

i) knytte investeringsbeløpet, som er beskrevet og begrunnet i henhold til nr. 2.1, til det samlede 

investeringsbeløpet, 

ii) skille mellom investeringer i nye systemer, ettersyn av eksisterende systemer og utskiftningsinvesteringer, 

iii) knytte hver investering i nye ATM-systemer og i omfattende ettersyn av eksisterende ATM-systemer til den 

europeiske ATM-hovedplanen, de felles prosjektene nevnt i artikkel 15a i forordning (EF) nr. 550/2004, og 

der det er relevant, strategiplanen for nettverket, 

iv) beskrive synergiene som er oppnådd innenfor den funksjonelle luftromsblokken, eller dersom det er 

relevant, sammen med andre medlemsstater eller luftromsblokker, særlig når det gjelder felles infrastruktur 

og felles innkjøp, 

v) beskrive fordelene som disse investeringene forventes å gi når det gjelder ytelse på de fire sentrale 

ytelsesområdene, og fordele dem på flygingsfasene underveis og i terminal/lufthavn, og angi datoen som 

fordelene forventes fra, 

vi) framlegge opplysninger om beslutningsprosessen som ligger til grunn for investeringen, for eksempel en 

dokumentert nytte- og kostnadsanalyse, samråd med brukerne, resultatene av dette og eventuelle 

meningsforskjeller. 

3. YTELSESMÅL PÅ LOKALT PLAN 

3.1.  Ytelsesmål for hvert sentrale ytelsesområde, fastsatt med henvisning til hver sentrale ytelsesindikator som fastsatt 

i vedlegg I avsnitt 2 for hele referanseperioden, med årlige verdier som brukes til overvåking og 

stimuleringstiltak. 

a)  Sikkerhet 

i) nivå på sikkerhetsstyringens effektivitet: lokale mål for hvert år i referanseperioden, 

ii) anvendelse av alvorlighetsklassifiseringen på grunnlag av risikoanalyseverktøyet: lokale mål for hvert år 

i referanseperioden (prosent), 

iii) rettferdighetskultur: lokale mål for siste år i referanseperioden.  
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b)  Miljø 

i) beskrivelse av prosessen for å bedre utformingen av rutene, 

ii) gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske ruten. 

c)  Kapasitet 

i) gjennomsnittlig antall minutter ATFM-forsinkelser underveis per flyging, 

ii) gjennomsnittlig antall minutter ATFM-forsinkelser på terminalområdet per flyging, 

iii) kapasitetsplanen som yteren eller yterne av flysikringstjenester har utarbeidet. 

d)  Kostnadseffektivitet 

i) faste kostnader for flysikringstjenester underveis og på terminalområdet fastsatt i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 550/2004 og i henhold til 

bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 for hvert år i referanseperioden, 

ii) prognose for tjenesteenheter underveis og på terminalområdet for hvert år i referanseperioden, 

iii) faste enhetskostnader for referanseperioden fastsatt på dette grunnlag, 

iv) beskrivelse av og begrunnelse for avkastningen på egenkapital for de berørte yterne av 

flysikringstjenester samt for gjeldsgraden og nivået/sammensetningen av eiendelene som brukes til å 

beregne kapitalkostnaden som inngår i de faste kostnadene, 

v) beskrivelse av og forklaring på overføringer fra årene før referanseperioden, 

vi) beskrivelse av økonomiske forutsetninger, herunder 

— inflasjonsforutsetninger som brukes i planen, sammenlignet med en internasjonal kilde som Det 

internasjonale valutafonds (IMF) konsumprisindeks for prognosene og Eurostats harmoniserte 

konsumprisindeks for de faktiske tallene. Begrunnelse for eventuelle avvik fra disse kildene, 

— forutsetninger som ligger til grunn for beregningen av pensjonskostnader som inngår i de faste 

kostnadene, herunder en beskrivelse av de relevante nasjonale reglene for pensjoner og 

pensjonsregnskap som forutsetningene er basert på, samt opplysninger om hvorvidt det forventes 

endringer i disse reglene, 

— forutsetninger om rente på lån som finansierer ytingen av flysikringstjenester, herunder relevante 

opplysninger om lån (beløp, løpetid osv.) og forklaring av det (veide) gjennomsnittet av 

gjeldsrenten som brukes til å beregne kapitalkostnaden før skatt og kapitalkostnaden som inngår i de 

faste kostnadene, 

— justeringer som går ut over bestemmelsene i internasjonale regnskapsstandarder, 

vii) dersom det er relevant, en beskrivelse i forhold til den forrige referanseperioden av relevante hendelser 

og forhold som er fastsatt i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013, 

ved hjelp av kriteriene fastsatt i artikkel 14 nr. 2 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 391/2013, herunder en vurdering av nivået på, sammensetningen av og begrunnelsen for kostnader 

som er unntatt fra anvendelsen av artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og b) i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 391/2013, 

viii) dersom det er relevant, en beskrivelse av enhver betydelig omstrukturering som er planlagt i 

referanseperioden, herunder nivået på omstruktureringskostnadene og en begrunnelse for disse 

kostnadene i forhold til nettofordelene for luftromsbrukerne over tid, 

ix) dersom det er relevant, omstruktureringskostnader som er godkjent fra tidligere referanseperioder og 

skal inndrives. 

3.2.  Beskrivelse av og forklaring på hvordan ytelsesmålene er i samsvar med de relevante felles ytelsesmålene for 

Unionen. Når det ikke finnes et felles ytelsesmål for Unionen, beskrivelse og forklaring av målene i planen og 

hvordan de bidrar til å forbedre ytelsen til det europeiske ATM-nettet. 

3.3.  Beskrivelse og forklaring av den gjensidige avhengigheten og kompromissene mellom de sentrale 

ytelsesområdene, herunder forutsetninger som brukes til å vurdere kompromissene. 

3.4.  Bidraget fra hver berørte yter av flysikringstjenester til å nå ytelsesmålene som er fastsatt for den funksjonelle 

luftromsblokken i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav c) ii).  
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4. PREMIERINGSORDNINGER 

4.1.  Beskrivelse og forklaring av premieringsordninger som skal anvendes på ytere av flysikringstjenester. 

5. PLANENS MILITÆRE DIMENSJON 

Beskrivelse av planens sivil-militære dimensjon med angivelse av ytelsen når det gjelder fleksibel bruk av 

luftrommet med henblikk på å øke kapasiteten, samtidig som det tas behørig hensyn til de militære operasjonenes 

effektivitet og, der det vurderes som hensiktsmessig, relevante ytelsesindikatorer og -mål i samsvar med 

ytelsesplanens indikatorer og mål. 

6. ANALYSE AV FØLSOMHET OG SAMMENLIGNING MED FOREGÅENDE YTELSESPLAN 

6.1.  Følsomhet overfor eksterne forutsetninger. 

6.2.  Sammenligning med foregående ytelsesplan. 

7. GJENNOMFØRING AV YTELSESPLAN 

Beskrivelse av tiltakene som er iverksatt av de nasjonale tilsynsmyndighetene for å nå ytelsesmålene, herunder: 

i) overvåkingsordninger for å sikre at flysikringstjenestenes sikkerhetsprogrammer og virksomhetsplaner 

gjennomføres, 

ii) tiltak for å overvåke og rapportere om gjennomføringen av ytelsesplanene, herunder hvordan situasjonen 

skal håndteres dersom målene ikke nås i referanseperioden. 
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VEDLEGG III 

MAL FOR YTELSESPLANEN FOR NETTVERKET 

Ytelsesplanen for nettverksforvalteren skal ha følgende struktur: 

1. INNLEDNING 

1.1.  Beskrivelse av situasjonen (planens anvendelsesområde, funksjoner som dekkes osv.) 

1.2.  Beskrivelse av det makroøkonomiske scenarioet for referanseperioden, herunder generelle forutsetninger 

(trafikkprognoser osv.) 

1.3.  Beskrivelse av hvordan ytelsesplanen samsvarer med strategiplanen for nettverket 

1.4.  Beskrivelse av resultatet av samrådet med de berørte parter med henblikk på utarbeidelse av ytelsesplanen 

(deltakernes viktigste spørsmål og om mulig inngåtte kompromisser) 

2. YTELSESMÅL 

2.1.  Beskrivelse av de sentrale ytelsesindikatorene på hvert relevante sentrale ytelsesområde 

2.2  Ytelsesmål for hvert relevant sentralt ytelsesområde, som skal være fastsatt med henvisning til den aktuelle 

ytelsesindikator, for hele referanseperioden, med årlige verdier som skal brukes til overvåkings- og 

stimuleringsformål. 

2.3  Beskrivelse og forklaring av bidraget og innvirkningen som ytelsesmålene har på de felles ytelsesmålene for 

Unionen 

2.4.  Beskrivelse og forklaring av bidraget og innvirkningen som ytelsesmålene har på de funksjonelle 

luftromsblokkene 

3. HVER FUNKSJONS BIDRAG 

3.1.  Individuelle ytelsesmål for hver funksjon (ATFM, ERND, SSR-transponderkoder, frekvenser) 

4. MILITÆR DIMENSJON 

4.1.  Beskrivelse av planens sivil-militære dimensjon med angivelse av ytelsen når det gjelder fleksibel bruk av 

luftrommet med henblikk på å øke kapasiteten, samtidig som det tas behørig hensyn til de militære oppdragenes 

effektivitet og, der det vurderes som hensiktsmessig, relevante ytelsesindikatorer og -mål i samsvar med 

ytelsesplanens indikatorer og mål 

5. ANALYSE AV FØLSOMHET OG SAMMENLIGNING MED FOREGÅENDE YTELSESPLAN 

5.1.  Følsomhet overfor eksterne forutsetninger 

5.2.  Sammenligning med foregående ytelsesplan 

6. GJENNOMFØRING AV YTELSESPLAN 

6.1.  Beskrivelse av tiltakene som er iverksatt for å nå ytelsesmålene, herunder: 

— overvåkingsordninger for å sikre at sikkerhetsvirksomheten og virksomhetsplanene gjennomføres, 

— tiltak for å overvåke og rapportere om gjennomføringen av ytelsesplanene, herunder hvordan situasjonen skal 

håndteres dersom ikke målene oppfylles i referanseperioden. 
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VEDLEGG IV 

PRINSIPPER FOR VURDERING AV YTELSESPLANER OG -MÅL 

Kommisjonen skal bruke følgende vurderingskriterier: 

1. GENERELLE KRITERIER 

a)  Samsvar med kravene til utarbeidelse og vedtakelse av ytelsesplanen, og særlig vurderingen av 

begrunnelsene som framsettes i ytelsesplanen. 

b)  Faktabasert analyse som tar høyde for den generelle situasjonen i hver enkelt stat, herunder den siste 

økonomiske utviklingen og trafikkprognosen. 

c)  Ytelsesnivået ved referanseperiodens begynnelse og mulighetene for ytterligere forbedringer. 

d)  Ytelsesnivået som er oppnådd i foregående referanseperiode. 

e)  Investeringenes og kapitalutgiftenes relevans når det gjelder den europeiske ATM-hovedplanen, de felles 

prosjektene nevnt i artikkel 15a i forordning (EF) nr. 550/2004, og der det er relevant, strategiplanen for 

nettverket samt synergier som er oppnådd innenfor den funksjonelle luftromsblokken eller på regionalt plan. 

f)  Resultatene av samrådet med de berørte parter om de foreslåtte målene. 

2. SIKKERHET 

a)  Sammenligning av nivået på sikkerhetsstyringens effektivitet på lokalt plan med de felles ytelsesmålene for 

Unionen. 

b)  Sammenligning av resultatene av anvendelse av alvorlighetsklassifiseringen på grunnlag av 

risikoanalyseverktøyet på lokalt plan med de felles ytelsesmålene for Unionen. 

c)  Graden av nærvær av rettferdighetskultur på lokalt plan. 

3. MILJØ 

Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske ruten: 

a)  sammenligning med ytelsesresultater som er oppnådd i foregående år, 

b)  sammenligning med en referanseverdi som er basert på opplysninger fra nettverksforvalteren, 

c)  samsvar med forbedringsplanen for det europeiske rutenettet som er utarbeidet av nettverksforvalteren. 

4. KAPASITET 

Forsinkelsesnivå underveis. Sammenligning av det forventede nivået for ATFM-forsinkelse underveis som 

brukes i ytelsesplanene, med: 

a)  en referanseverdi som er basert på opplysninger fra nettverksforvalterens driftsplan for nettverket, 

b)  kapasitetsplanen som er utarbeidet av yteren eller yterne av flysikringstjenester underveis som angitt i 

nettverksforvalterens driftsplan for nettverket. 

Gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse ved ankomst på nasjonalt plan. Vurdering av begrunnelsen som framsettes i 

ytelsesplanen, særlig: 

a)  sammenligning med ytelsesresultater som er oppnådd de siste fem årene, 

b)  de enkelte lufthavnenes bidrag til det lokale målet og sammenligning av ytelsen med andre lignende 

lufthavner, 

c)  driftsfordeler som forventes som følge av planlagte tiltak. 

5. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

a)  Utvikling av faste enhetskostnader: vurdering av hvorvidt de innsendte fastsatte enhetssatsene forventes å 

utvikle seg i tråd med det felles målet for kostnadseffektivitet for Unionen, og hvorvidt de bidrar tilstrekkelig 

til at dette målet nås i løpet av hele referanseperioden samt for hvert enkelt år, samtidig som det tas hensyn 

til omstruktureringskostnader der det er relevant.  
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b)  Utvikling av terminalenhetskostnader: vurdering av hvorvidt de innsendte fastsatte enhetssatsene forventes å 

utvikle seg i tråd med det felles målet for kostnadseffektivitet for Unionen, og hvorvidt de bidrar tilstrekkelig 

til at dette målet nås i løpet av hele referanseperioden samt for hvert enkelt år. I tillegg brukes følgende 

kriterier i vurderingen: 

i) samsvar med utviklingen av de faste enhetskostnadene underveis, i betraktning av alle fellestrekkene 

mellom disse kostnadene, 

ii) samsvar med forutsetningene som brukes ved fastsettelse av mål for kostnadseffektivitet underveis (for 

eksempel inflasjon, økonomiske forutsetninger, trafikkutvikling), 

iii) planlagt innsats sammenlignet med den historiske kostnadsutviklingen for flysikringstjenester på 

terminalområdet, 

iv) utviklingen av samlede faste kostnader for flysikringstjenester «gate-to-gate», 

v) beskrivelse av og begrunnelse for enhver endring i fordelingen av kostnader mellom flysikrings-

tjenester underveis og på terminalområdet, sammenlignet med den foregående referanseperioden og i 

løpet av den gjeldende referanseperioden, og 

vi) eventuelle særlige lokale forhold. 

c)  Nivå på faste enhetskostnader: sammenligning av de innsendte lokale enhetskostnadene med gjennomsnittlig 

enhetskostnad i medlemsstatene eller i funksjonelle luftromsblokker som har et lignende operasjonelt og 

økonomisk miljø, som definert av Kommisjonen i henhold til artikkel 10 nr. 5. 

d)  Kapitalkostnader: 

i) nivået/sammensetningen av eiendelene som brukes til å beregne kapitalkostnaden, 

ii) kapitalkostnaden før skatt som omfatter gjeldsrenten og egenkapitalavkastningen, og 

iii) egenkapitalavkastningen for ytere av flysikringstjenester. 

e)  Nivået/sammensetningen av kostnader som påløper i henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b) i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 og inngår i de faste kostnadene. 

f)  Forutsetninger om trafikkprognoser: sammenligning av prognosene for lokale tjenesteenheter som brukes i 

ytelsesplanen, med trafikkprognoser fra Eurocontrols statistikk- og prognosetjeneste (STATFOR) som er 

tilgjengelige tre måneder før ytelsesplanen framlegges. 

g)  Økonomiske forutsetninger: 

i) Kontroll med at inflasjonsforutsetninger som brukes i ytelsesplanen, er i tråd med Det internasjonale 

valutafonds (IMF) KPI-referanseprognose og kontroll av begrunnelsene for eventuelle avvik. 

ii) Kontroll av beskrivelsen av og begrunnelsen for forutsetningene som ligger til grunn for beregningen 

av pensjonskostnader som inngår i de faste kostnadene. 

iii) Kontroll av beskrivelsen av de relevante gjeldende nasjonale reglene for pensjoner og pensjons-

regnskap som pensjonsforutsetningene er basert på. 

iv) Kontroll av beskrivelsen av og begrunnelsen for forutsetninger om rente på lån som finansierer ytingen 

av flysikringstjenester, herunder relevante opplysninger om lån (beløp, løpetid osv.) og avstemming 

med det (veide) gjennomsnittet av gjeldsrenten som brukes til å beregne kapitalkostnaden før skatt og 

kapitalkostnaden som inngår i de faste kostnadene. 

v) Kontroll av beskrivelsen av og begrunnelsen for mulige justeringer som går ut over bestemmelsene i 

internasjonale regnskapsstandarder. 

h)  Nivået på, sammensetningen av og begrunnelsen for kostnader som er unntatt fra anvendelsen av artikkel 14 

nr. 1 bokstav a) og b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013. 

i)  Dersom det er relevant, etter at omstruktureringen er fullført, nettofordel til luftromsbrukere over tid i 

forhold til omstruktureringskostnader som inndrives. 
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VEDLEGG V 

LISTE OVER DATA SOM SKAL INNBERETTES I HENHOLD TIL DENNE FORORDNING 

I forbindelse med ytelsesvurderingen skal følgende data innberettes og gjøres tilgjengelige: 

1. AV NASJONALE TILSYNSMYNDIGHETER 

1.1. Datasettspesifikasjon 

Nasjonale tilsynsmyndigheter skal innberette følgende data: 

a)  opplysninger som kreves for de sentrale ytelsesindikatorene for sikkerhet omhandlet i vedlegg I, 

Dessuten skal nasjonale tilsynsmyndigheter sikre at følgende data er tilgjengelige: 

b)  data som brukes og beregnes av den sentrale ATFM-enheten i henhold til definisjonen i forordning (EU) 

nr. 255/2010 om ATFM, herunder reiseplaner for allmenn lufttrafikk etter instrumentflygereglene, faktiske 

flygeruter, overvåkingsdata basert på 30 sekunders rapporteringsintervall, ATM-forsinkelser underveis og i 

lufthavner, unntak fra ATFM-tiltak, overholdelse av ATM-tidsluker, hvor hyppig ruter underlagt særlige 

vilkår brukes, 

c)  ATFM-relaterte sikkerhetshendelser, 

d)  opplysninger om sikkerhetsanbefalinger og korrigerende tiltak som iverksettes på grunnlag av 

analyser/undersøkelser av ATM-relaterte hendelser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 996/2010/EF(1) om undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og direktiv 

2003/42/EF(2) om rapportering av hendelser innen sivil luftfart, 

e)  opplysninger om hvilke elementer som brukes for å fremme anvendelsen av en rettferdighetskultur, 

f)  data som utgjør underlag for oppgavene omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav m) og n) i kommisjons-

forordning (EF) nr. 2150/2005 om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet (FUA)(3). 

g)  data som utgjør underlag for oppgavene omhandlet i artikkel 8 i vedlegg V til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 677/2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring (ATM). 

Nasjonale tilsynsmyndigheter skal sikre at det er obligatorisk å bruke en felles liste over årsaksfaktorer/ 

medvirkende faktorer i analysen av hendelsene. 

Nasjonale tilsynsmyndigheter skal samle inn og gjøre tilgjengelig følgende: 

h)  opplysninger som ytere av flysikringstjenester har samlet inn gjennom automatiske systemer for 

registrering av sikkerhetsdata, dersom slike er tilgjengelige, 

i)  utviklingstrekk for minst manglende overholdelser av minsteavstanden, rullebaneinntrenginger, krenkelser 

av luftrommet og ATM-spesifikke hendelser i alle enheter for lufttrafikktjenester, 

j)  opplysninger om hvordan de nasjonale myndighetene/myndighetene for funksjonelle luftromsblokker 

anvender modellen for fleksibel bruk av luftrommet for å oppnå størst mulig nytte for både sivile og 

militære luftromsbrukere. 

1.2. Innberetningshyppighet og -frister 

Data omhandlet i nr. 1.1 bokstav a), c), d), e), f), h) og i) skal innberettes en gang i året. Før 1. februar hvert år 

skal de nasjonale tilsynsmyndighetene rapportere til EASA den årlige målingen i spørreskjemaer om 

effektiviteten av sikkerhetsstyring (nr. 1.1 bokstav a)) og rettferdighetskultur (nr. 1.1 bokstav e)) for foregående 

år. Dersom det oppstår endringer i de årlige målingene av sentrale ytelsesindikatorer, skal de nasjonale 

tilsynsmyndighetene legge fram disse før tidsfristen for neste årlige rapport. 

Data omhandlet i nr. 1.1 bokstav b) og g) skal sendes inn en gang i måneden. 

Før 1. februar hvert år skal de nasjonale tilsynsmyndighetene framlegge den årlige undersøkelsen av 

anvendelsen av modellen for fleksibel bruk av luftrommet, som nevnt i nr. 1.1 bokstav j), for foregående år.  

  

(1) EFT L 319 av 12. 12.1994, s. 14. 

(2) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 

(3) EUT L 342 av 24.12.2005, s. 20. 
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2. AV YTERE AV FLYSIKRINGSTJENESTER 

Dette avsnitt gjelder ytere av flysikringstjenester som tilbyr tjenestene omhandlet i artikkel 1 nr. 2. De nasjonale 

myndigheter kan i enkeltstående tilfeller inkludere ytere av flysikringstjenester som faller under grensene 

fastsatt i artikkel 1 nr. 3. De skal underrette Kommisjonen om dette. 

2.1. Datasettspesifikasjon 

Ytere av flysikringstjenester skal gjøre følgende tilgjengelig: 

a)  data som omhandles i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «EUROCONTROL Specification for 

Economic Information Disclosure», versjon 2.6 av 31. desember 2008 med referansen EUROCONTROL-

SPEC-0117, for innberetning av data til og med 2013 og versjon 3.0 av 4. desember 2012 fra og med 2014, 

b)  årsrapporter og den ytelsesrelaterte delen av virksomhetsplanene og årsplanen som yteren av flysikrings-

tjenester har utarbeidet i samsvar med vedlegg I avsnitt 2.2 og 9 i forordning (EU) nr. 1035/2011, 

c)  investeringsplanen for referanseperioden, 

d)  opplysninger som kreves for den sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet omhandlet i vedlegg I avsnitt 2 

nr. 1.1 bokstav a), 

e)  opplysninger om hvilke elementer som brukes for å fremme anvendelsen av en rettferdighetskultur, 

Ytere av flysikringstjenester skal samle inn og innberette følgende data: 

f)  opplysninger som er samlet inn gjennom automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, dersom 

slike er tilgjengelige, 

g)  utviklingstrekk for minst manglende overholdelser av minsteavstanden, rullebaneinntrenginger, krenkelser 

av luftrommet og ATM-spesifikke hendelser i alle enheter for lufttrafikktjenester. 

2.2. Innberetningshyppighet og -frister 

Data for år n omhandlet i artikkel 2.1 bokstav a) skal innberettes en gang i året før 15. juli i år n + 1, med 

unntak av prognosedata, som skal innberettes innen 1. november i år n + 1). 

Data omhandlet i nr. 2.1 bokstav b), c), d), e) og f) skal innberettes en gang i året. 

Før 1. februar hvert år skal yterne av flysikringstjenester rapportere til EASA den årlige målingen i 

spørreskjemaer om effektiviteten av sikkerhetsstyring (nr. 1.1 bokstav a)) og rettferdighetskultur (nr. 1.1 

bokstav e)) for foregående år. Dersom det oppstår endringer i de årlige målingene av sentrale ytelsesindikatorer, 

skal de nasjonale tilsynsmyndighetene legge fram disse før tidsfristen for neste årlige rapport. 

Data omhandlet i artikkel 2.1 bokstav g) skal innberettes en gang i året. 

3. AV LUFTHAVNOPERATØRER 

Dette avsnitt får anvendelse på lufthavnoperatører som omfattes av virkeområdet for artikkel 1 i denne 

forordning. 

3.1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med: 

a) «lufthavnkode» beskrivelsen av lufthavnen ved hjelp av ICAOs standardkode på fire bokstaver som 

definert i ICAO Doc. 7910), 

b) «koordineringsparametrer» enhver koordinering av parametrer definert i forordning (EØF) nr. 95/93, 

c) «lufthavnens oppgitte kapasitet» koordineringsparametrer uttrykt som høyeste antall tidsluker per tidsenhet 

(blokkperiode) som kan tildeles av koordinatoren, 

d) «luftfartøyets registreringsnummer» de alfanumeriske tegnene som tilsvarer luftfartøyets aktuelle 

registreringsnummer, 

e) «luftfartøytype» enhver betegnelse for en luftfartøytype (inntil fire tegn) i henhold til ICAO Doc. 8543, 

f) «flygingens identifikasjonsnummer» enhver gruppe av alfanumeriske tegn som brukes til å identifisere en 

flyging. Punkt 7 i ICAO-reiseplanen,  
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g) «kode for avgangsflyplass» og «kode for bestemmelsesflyplass» enhver kode for lufthavnen angitt med 

ICAO-betegnelsen på fire bokstaver eller IATA-betegnelsen på tre bokstaver, 

h) «tidsstemplene Out, Off, On, In» følgende data: 

i) faktisk utkjøringstid (ute av klossene), 

ii) faktisk avgangstid, 

iii) faktisk landingstid, 

iv) faktisk innkjøringstid (i klossene), 

i) «beregnet utkjøringstid (ute av klossene)» dato og klokkeslett for en flygings beregnede avgang fra 

oppstillingsplass ved avgang, 

j) «faktisk utkjøringstid (ute av klossene)» faktisk dato og klokkeslett da et luftfartøy forlot parkerings-

posisjonen (assistert eller av egen kraft), 

k) «faktisk avgangstid» dato og klokkeslett da et luftfartøy lettet fra rullebanen (hjulene opp), 

l) «faktisk landingstid» faktisk dato og klokkeslett da luftfartøyet landet (tatt bakken), 

m) «beregnet innkjøringstid (i klossene)» dato og klokkeslett for en flygings beregnede ankomst på 

oppstillingsplass ved ankomst, 

n) «faktisk innkjøringstid (i klossene)» faktisk dato og klokkeslett da parkeringsbremsene ble aktivert på 

oppstillingsplass ved ankomst, 

o) «flygeregler» reglene som brukes under en flyging. «IFR» for flyginger i henhold til instrumentflyreglene 

som definert i vedlegg 2 i Chicago-konvensjonen eller «VFR» for flyginger i henhold til visuell-

flygereglene som definert i samme vedlegg. Militær operasjonell lufttrafikk (OAT) for statlige luftfartøyer 

som ikke følger reglene i henhold til vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen. Punkt 8 i ICAO-reiseplanen, 

p) «type flyging» typen flyging i henhold til definisjonen i tillegg 2 i ICAO Doc. 4444 (15. utgave – juni 2007), 

q) «lufthavntidsluke for ankomst» og «lufthavntidsluke for avgang» enhver lufthavntidsluke som er tildelt en 

ankommende eller avgående flyging i henhold til forordning (EØF) nr. 95/93, 

r) «betegnelse på landingsbane» og «betegnelse på startbane» enhver ICAO-betegnelse for rullebanen som 

brukes til avgang (f.eks. 10L), 

s) «oppstillingsplass ved ankomst» betegnelsen for den første parkeringsposisjonen der luftfartøyet parkeres 

ved ankomst, 

t) «oppstillingsplass ved avgang» betegnelsen for den siste parkeringsposisjonen der luftfartøyet stod parkert 

før avgang fra lufthavnen, 

u) «forsinkelsesårsaker» standard IATA-forsinkelseskoder i henhold til definisjonen i avsnitt F i «CODA 

Digest Annual 2011 Delays to Air Transport in Europe»(1) med forsinkelsens varighet. Dersom flere 

årsaker kan tilskrives forsinkelser, oppgis en liste over disse årsakene, 

v) «informasjon om avising» angivelse av avisningstiltak eller tiltak knyttet til forebyggende frostbehandling 

som har funnet sted, og i så fall hvor (før luftfartøyet forlot oppstillingsplassen ved avgang eller på et 

fjerntliggende sted etter å ha forlatt plassen, dvs. etter utkjøring fra klossene), 

w) «operasjonell innstilling» en flyging med beregnet ankomst eller avgang som omfattes av følgende vilkår: 

i) flygingen er tildelt en lufthavntidsluke, og  

  

(1) http://www.eurocontrol.int/documents/coda-digest-annual-2011 
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ii) flygingen ble bekreftet av luftfartsselskapet dagen før operasjonene og/eller den var oppført på den 

daglige listen over planlagte flyginger som lufthavnoperatøren utarbeidet dagen før operasjonene, 

men 

iii) den faktiske landingen eller avgangen fant ikke sted, 

x) «faktisk innstillingstidspunkt» faktisk dato og klokkeslett da en flyging med beregnet ankomst eller avgang 

ble innstilt. 

3.2. Datasettspesifikasjon 

3.2.1.  Lufthavnoperatører skal innberette følgende data: 

a)  lufthavnkode, 

b)  lufthavnens oppgitte kapasitet, 

c)  alle koordineringsparametrer som er relevante for flysikringstjenestene, 

d)  planlagt kvalitetsnivå for tjenesten (forsinkelse, punktlighet osv.) tilknyttet lufthavnens oppgitte kapasitet, 

når denne er fastsatt, 

e)  detaljert beskrivelse av indikatorene som brukes til å fastsette det planlagte kvalitetsnivået for tjenestene. 

3.2.2.  Lufthavnoperatører skal innberette følgende løpende operasjonelle data for hver flyging ved landing eller 

avgang: 

a)  luftfartøyets registrering, 

b)  luftfartøyets type, 

c)  flygingens identifikasjonsnummer, 

d)  kode for avgangs- og bestemmelsesflyplass, 

e)  beregnet utkjøringstid (ute av klossene), 

f)  beregnet innkjøringstid (i klossene), 

g)  tidsstemplene Out, Off, On, In, 

h)  flygeregler og type flyging, 

i)  lufthavntidsluke for ankomst og avgang, når disse er tilgjengelige, 

j)  betegnelse på landings- og startbane, 

k)  oppstillingsplass ved ankomst og avgang, 

l)  forsinkelsesårsaker, når disse foreligger (bare for avgående flyginger), 

m)  informasjon om avising, når dette foreligger. 

3.2.3.  Lufthavnoperatører skal innberette følgende operasjonelle data for hver operasjonelle innstilling: 

a)  flygingens identifikasjonsnummer, 

b)  luftfartøyets type, 

c)  beregnet utkjøringstid (ute av klossene), 

d)  beregnet innkjøringstid (i klossene), 

e)  beregnet avgangs- og bestemmelseslufthavn, 

f)  lufthavntidsluker for ankomst og avgang, når disse foreligger, 

g)  årsak til innstilling, 

h)  faktisk innstillingstidspunkt. 

3.2.4.  Lufthavnoperatører kan framlegge: 

a)  frivillige rapporter om forringelse eller forstyrrelse av flysikringstjenester på lufthavner, 

b)  frivillige rapporter om sikkerhetshendelser i flysikringstjenesten, 

c)  frivillige rapporter om manglende terminalkapasitet,  



Nr. 49/688 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

d)  frivillige rapporter om samrådsmøter mellom ytere av flysikringstjenester og statene. 

3.2.5.  Lufthavnoperatører skal samle inn og framlegge opplysninger som er innhentet fra automatiske systemer for 

registrering av sikkerhetsdata, når slike er tilgjengelige, minst om rullebaneinntrenging. 

3.3. Innberetningshyppighet og -frister 

Data omhandlet i nr. 3.2.1 skal innberettes to ganger i året, i henhold til tidsplanen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EØF) nr. 95/93. 

Når dataene omhandlet i nr. 3.2.2 og 3.2.3 innberettes, skal dette skje månedlig senest en måned etter 

flygemånedens utgang. 

Når dataene omhandlet i nr. 3.2.4 innberettes, skal dette skje en gang i året. 

Rapporter omhandlet i nr. 3.2.4 kan innberettes når som helst. 

4. AV LUFTHAVNKOORDINATORER 

4.1. Datasettspesifikasjon 

Lufthavnkoordinatorer skal innberette dataene omhandlet i artikkel 4 nr. 8 i forordning (EØS) nr. 95/93. 

4.2. Innberetningshyppighet og -frister 

Data skal sendes inn to ganger i året, i henhold til tidsplanen fastsatt i artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 95/93. 

5. AV LUFTTRANSPORTOPERATØRER 

Dette avsnittet gjelder lufttransportoperatører som driver virksomhet i det europeiske luftrom med mer enn 

35 000 flyginger per år beregnet som et gjennomsnitt for de tre foregående årene. 

5.1. Definisjoner 

5.1.1.  I dette vedlegg får definisjonene i nr. 3.1 anvendelse. Videre menes med: 

a) «drivstofforbrenning» den faktiske mengden drivstoff som er forbrent under flygingen («gate-to-gate»), 

b) «faktisk rampevekt» luftfartøyets faktiske vekt i tonn før motorstart. 

5.2. Datasettspesifikasjon 

5.2.1.  Lufttransportoperatører skal innberette følgende data for hver flyging de opererer innenfor denne forordnings 

geografiske virkeområde: 

a)  luftfartøyets registrering, 

b)  luftfartøyets type, 

c)  flygingens identifikasjonsnummer, 

d)  flygeregler og type flyging, 

e)  kode for avgangs- og bestemmelseslufthavn, 

f)  betegnelse for landings- og startbane, når det foreligger, 

g)  oppstillingsplass ved ankomst og avgang, når dette foreligger, 

h)  beregnet utkjøringstid (ute av klossene), 

i)  beregnet innkjøringstid (i klossene), 

j)  tidsstemplene Out, Off, On, In, både beregnede og faktiske, 

k)  forsinkelsesårsaker, 

l)  informasjon om avising, når dette foreligger. 

5.2.2  Lufttransportoperatører skal innberette dataene omhandlet i nr. 3.2.3 for hver operasjonelle innstilling innenfor 

denne forordnings geografiske virkeområde.  
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5.2.3.  I tillegg til dataene som kreves i henhold til i del B i vedlegg IV til europaparlaments- og råds-

direktiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), kan lufttransportoperatører innberette 

følgende data til Kommisjonen for hver flyging de opererer innenfor denne forordnings geografiske 

virkeområde: 

a)  drivstofforbrenning, 

b)  faktisk rampevekt. 

5.2.4.  Lufttransportoperatører kan framlegge: 

a)  frivillige rapporter om tilgangen til luftrom, 

b)  frivillige rapporter om forringelse eller forstyrrelse av flysikringstjenester på lufthavner, 

c)  frivillige rapporter om sikkerhetshendelser i flysikringstjenesten, 

d)  frivillige rapporter om manglende underveiskapasitet, begrensning av flygehøyde eller omruting, 

e)  frivillige rapporter om samrådsmøter mellom ytere av flysikringstjenester og statene. 

5.5.2  Lufttransportoperatører skal samle inn og framlegge opplysninger som er innhentet fra automatiske systemer 

for registrering av sikkerhetsdata, når slike er tilgjengelige, minst om manglende overholdelse av minsteav-

standen og rullebaneinntrenging. 

5.3. Innberetningshyppighet 

Data omhandlet i nr. 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3 skal innberettes en gang i måneden. 

Rapporter omhandlet i nr. 5.2.4 kan innberettes når som helst. 

Data omhandlet i nr. 5.2.5 skal innberettes en gang i året. 

 ____________  

  

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 448/2014 

av 2. mai 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 ved ajourføring av 

henvisninger til vedleggene til Chicago-konvensjonen(*) 

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 (tjenesteytingsforordningen)(1), særlig artikkel 4, 6 og 7, 

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(2), særlig artikkel 8b nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011(3) er det fastsatt gjennomføringsregler for yting av 

flysikringstjenester. Disse gjennomføringsreglene setter i kraft standardene og forpliktelsene fastsatt i konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart, som ble undertegnet i Chicago 7. desember 1944 (Chicago-konvensjonen), i samsvar med 

målene fastsatt i artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(4) og artikkel 2 nr. 2 bokstav 

d) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(5). 

2) Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) har nylig endret vedlegg 3, 4, 10, 11, 14 og 15 til Chicago-

konvensjonen. Endringene i vedlegg 3, 4, 10 og 11 samt endring 11-A i vedlegg 14 og 15 trådte i kraft  

14. november 2013, mens endring 11-B i vedlegg 14 trer i kraft 14. november 2014. 

3) Som angitt i betraktning 14 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, og i påvente av at relevante ICAO-

standarder innarbeides i unionsretten, bør ytere av flysikringstjenester utøve sin virksomhet i samsvar med relevante 

ICAO-standarder. Dette gjelder også med hensyn til de reviderte standardene som følger av de siste endringene i 

vedleggene til Chicago-konvensjonen. Henvisninger til konvensjonen i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 

bør derfor ajourføres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 

5 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedleggene til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 3.5.2014, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 292/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 45. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 av 17. oktober 2011 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikrings-

tjenester og om endring av forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF 

(EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1). 

2022/EØS/49/57 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  I vedlegg I nr. 2.2.1 skal andre ledd lyde: 

 «Opplysningene i bokstav a) og b) skal være i samsvar med den nasjonale ytelsesplanen eller ytelsesplanen for den 

funksjonelle luftromsblokken nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, og når det gjelder sikkerhetsdataene, med 

det statlige sikkerhetsprogrammet nevnt i standard 3.1.1 i vedlegg 19 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, alt 

etter hva som er relevant.» 

2.  I vedlegg II skal nr. 4 bokstav b) og c) lyde: 

«b) vedlegg 10 om luftfartstelekommunikasjon, bind 2 om framgangsmåter for kommunikasjon, herunder framgangsmåter 

med PANS-status (sjette utgave av oktober 2001, herunder alle endringer til og med nr. 88-A), 

c)  vedlegg 11 om lufttrafikktjenester (13. utgave av juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 49) og gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 923/2012(*), alt etter hva som er relevant. 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles 

lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF)  

nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 av 13.10.2012, s. 1).» 

3.  I vedlegg III skal nr. 2 bokstav a), b) og c) lyde: 

«a) Uten at det berører gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, vedlegg 3 om flyværtjenester for internasjonal 

luftfart (18. utgave av juli 2013, herunder alle endringer til og med nr. 76). 

b)  Vedlegg 11 om flysikringstjenester (13. utgave av juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 49) og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, alt etter hva som er relevant. 

c)  Uten at det berører forordning (EU) nr. 139/2014(**), vedlegg 14 om flyplasser i følgende versjoner: 

i)  Bind I om utforming og drift av flyplasser (sjette utgave av juli 2013, herunder alle endringer til og med nr. 11-A 

og fra og med 13. november 2014 også endring 11-B). 

ii)  Bind II om helikopterdekk (fjerde utgave av juli 2013, herunder alle endringer til og med nr. 5). 

  

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative fram-

gangsmåter for flyplasser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 av 

14.2.2014, s. 1).» 

4.  I vedlegg IV skal nr. 2 bokstav b) lyde: 

«b) følgende vedlegg til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, i den grad de er relevante for yting av luftfarts-

informasjonstjenester i det berørte luftrommet: 

i)  Vedlegg 3 om flyværtjenester for internasjonal luftfart (18. utgave av juli 2013, herunder alle endringer til og med 

nr. 76). 

ii) Vedlegg 4 om luftfartskart (ellevte utgave av juli 2009, herunder alle endringer til og med nr. 57). 

iii)  Uten at det berører forordning (EU) nr. 73/2010, vedlegg 15 om luftfartsinformasjonstjenester (14. utgave av juli 

2013, herunder alle endringer til og med nr. 37).» 

5.  I vedlegg V skal nr. 3 bokstav a)–e) lyde: 

«a) Bind I om radionavigasjonshjelpemidler (sjette utgave av juli 2006, herunder alle endringer til og med nr. 88-A). 

b)  Bind II om framgangsmåter for kommunikasjon, herunder framgangsmåter med PANS-status (sjette utgave av oktober 

2001, herunder alle endringer til og med nr. 88-A).  
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c)  Bind III om kommunikasjonssystemer (andre utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 88-A). 

d)  Bind IV om overvåkingsradar- og antikollisjonssystemer (fjerde utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og med 

nr. 88-A). 

e)  Bind V om radiofrekvensspekteret for luftfarten (tredje utgave av juli 2013, herunder alle endringer til og med nr. 88-

A).» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 316/2014 

av 21. mars 2014 

om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på grupper av 

teknologioverføringsavtaler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning nr. 19/65/EØF av  

2. mars 1965 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på 

visse grupper av avtaler og samordnet opptreden(1), særlig 

artikkel 1, 

etter offentliggjøring av utkast til denne forordningen, 

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning nr. 19/65/EØF gir Kommisjonen myndighet 

til gjennom en forordning å anvende artikkel 101 nr. 3 i 

traktaten på visse grupper av teknologioverførings-

avtaler og tilsvarende samordnet opptreden der bare to 

foretak er parter som faller inn under artikkel 101 nr. 1 i 

traktaten. 

2) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF har Kommisjo-

nen særlig vedtatt kommisjonsforordning (EF)  

nr. 772/2004(2). I forordning (EF) nr. 772/2004 

defineres grupper av teknologioverføringsavtaler som 

Kommisjonen anså for normalt å oppfylle vilkårene i 

artikkel 101 nr. 3 i traktaten. I betraktning av de generelt 

positive erfaringene med anvendelsen av nevnte 

forordning, som opphører å gjelde 30. april 2014, og 

idet det tas hensyn til ytterligere erfaringer som er gjort 

siden forordningen ble vedtatt, bør det vedtas en ny 

gruppeunntaksforordning. 

3) Denne forordningen bør både sikre effektiv beskyttelse 

av konkurransen og gi tilfredsstillende rettssikkerhet for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 28.3.2014, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 293/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 

(Konkurranseregler), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 46. 

(1) EFT 36 av 6.3.1965, s. 533/65. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004 av 7. april 2004 om 

anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper av 

teknologioverføringsavtaler (EUT L 123 av 27.4.2004, s. 11). 

foretakene. I arbeidet med å nå disse målene bør det tas 

hensyn til behovet for i størst mulig grad å forenkle den 

administrative kontrollen og den rettslige rammen. 

4) Teknologioverføringsavtaler gjelder lisensiering av 

teknologirettigheter. Slike avtaler vil vanligvis forbedre 

den økonomiske effektiviteten og virke konkur-

ransefremmende ettersom de kan bidra til å unngå 

overlappende forskning og utvikling, stimulere til 

innledende forskning og utvikling, fremme en trinnvis 

økende nyskaping, legge til rette for spredning og skape 

konkurranse på produktmarkedene. 

5) Sannsynligheten for at slike effektivitetsøkende og 

konkurransefremmende virkninger oppveier eventuelle 

konkurransebegrensende virkninger som skyldes 

begrensninger i teknologioverføringsavtalene, avhenger 

av de berørte foretakenes markedsmakt, og dermed av i 

hvilken grad foretakene møter konkurranse fra foretak 

som eier erstatningsteknologi eller foretak som 

produserer erstatningsprodukter. 

6) Denne forordningen bør bare omfatte teknologi-

overføringsavtaler mellom en lisensgiver og en 

lisenstaker. Den bør omfatte slike avtaler også der 

avtalen inneholder vilkår som gjelder for mer enn ett 

omsetningsledd, for eksempel ved at den krever at 

lisenstakeren oppretter et særskilt distribusjonssystem, 

og ved at den angir hvilke forpliktelser lisenstakeren må 

eller kan pålegge videreforhandlere av produktene som 

produseres på lisens. Imidlertid bør slike vilkår og 

forpliktelser være i samsvar med de konkurransereglene 

som gjelder for leverings- og distribusjonsavtaler i 

henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010(3). 

Leverings- og distribusjonsavtaler som inngås mellom 

en lisenstaker og kjøperne av dens avtaleprodukter, bør 

ikke omfattes av unntak ved denne forordningen.  

  

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 330/2010 av 20. april 2010 om 

anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte på grupper av vertikale avtaler og samordnet 

opptreden (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 1). 

2022/EØS/49/58 
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7) Denne forordningen bør bare omfatte avtaler der lisens-

giver gir lisenstaker og/eller en eller flere av dennes 

underleverandører tillatelse til å utnytte de lisensierte 

teknologirettighetene, eventuelt etter at lisenstaker eller 

dennes underleverandører har utført videre forsknings- 

og utviklingsarbeid med henblikk på å produsere varer 

eller tjenester. Den bør ikke få anvendelse på lisensie-

ring innenfor rammen av forsknings- og utviklingsavta-

ler som omfattes av kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1217/2010(1), eller på lisensiering innenfor rammen 

av spesialiseringsavtaler som omfattes av kommisjons-

forordning (EU) nr. 1218/2010(2). Den bør heller ikke få 

anvendelse på avtaler hvis formål er ren reproduksjon 

og distribusjon av opphavsrettsbeskyttede programvare-

produkter, ettersom slike avtaler ikke gjelder lisensie-

ring av en produksjonsteknologi, men har mer til felles 

med distribusjonsavtaler. Den bør heller ikke få anven-

delse på avtaler om opprettelse av teknologifellesskap, 

det vil si avtaler om felles utnytting av teknologi med 

henblikk på lisensiering til tredjepart av teknologi 

omfattet av avtalen, eller på avtaler der teknologien som 

inngår i fellesskapet, lisensieres til disse tredjepartene. 

8) For anvendelsen av traktatens artikkel 101 nr. 3 ved 

forordning er det ikke nødvendig å definere hvilke tek-

nologioverføringsavtaler som kan omfattes av traktatens 

artikkel 101 nr. 1. Ved den individuelle vurderingen av 

avtaler i henhold til artikkel 101 nr. 1 må det tas hensyn 

til flere faktorer, særlig strukturen og dynamikken på de 

berørte teknologi- og produktmarkedene. 

9) Fordelen ved gruppeunntaket fastsatt ved denne forord-

ningen bør begrenses til de avtalene som med tilstrek-

kelig sikkerhet kan antas å oppfylle vilkårene i 

traktatens artikkel 101 nr. 3. For å oppnå fordelene ved 

og målene for teknologioverføring bør denne forordnin-

gen ikke bare omfatte teknologioverføring som sådan, 

men også andre bestemmelser i teknologioverførings-

avtaler, dersom og i den utstrekning disse bestemmel-

sene er direkte knyttet til produksjon eller salg av 

avtaleproduktene. 

10) For teknologioverføringsavtaler mellom konkurrenter 

kan det antas at når partenes samlede andel av de 

relevante markedene ikke overstiger 20 % og avtalene 

ikke inneholder visse alvorlige konkurransebegrens-

ninger, vil avtalene som regel bidra til å forbedre 

produksjonen eller distribusjonen og gi forbrukerne en 

rimelig andel av de fordelene som oppnås. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1217/2010 av 14. desember 2010 

om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte på visse grupper av forsknings- og utviklings-

avtaler (EUT L 335 av 18.12.2010, s. 36). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1218/2010 av 14. desember 2010 

om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler (EUT 

L 335 av 18.12.2010, s. 43). 

11) For teknologioverføringsavtaler mellom ikke-konkur-

rerende foretak kan det antas at dersom ingen av par-

tenes andel av de relevante markedene overstiger 30 % 

og avtalene ikke inneholder visse alvorlige kon-

kurransebegrensninger, vil avtalene som regel bidra til å 

forbedre produksjonen eller distribusjonen og gi forbru-

kerne en rimelig andel av de fordelene som oppnås. 

12) Dersom den relevante markedsandelsgrensen overskri-

des på ett eller flere produkt- eller teknologimarkeder, 

bør avtalen ikke omfattes av gruppeunntaket med 

hensyn til de berørte relevante markedene. 

13) Det kan ikke formodes at teknologioverføringsavtaler 

omfattes av traktatens artikkel 101 nr. 1 når disse 

markedsandelsgrensene er overskredet. For eksempel 

faller enelisensavtaler mellom to ikke-konkurrerende 

foretak ofte utenfor virkeområdet til artikkel 101 nr. 1. 

Det kan heller ikke formodes at teknologioverførings-

avtaler som omfattes av traktatens artikkel 101 nr. 1, 

ikke vil oppfylle vilkårene for unntak når disse mar-

kedsandelsgrensene er overskredet. Det kan imidlertid 

heller ikke formodes at de vanligvis vil medføre objekti-

ve fordeler av en slik art og et slikt omfang at de 

oppveier for de ulempene de skaper for konkurransen. 

14) Denne forordningen bør ikke unnta teknologioverfø-

ringsavtaler som inneholder begrensninger som ikke er 

absolutt nødvendige for å forbedre produksjonen eller 

distribusjonen. Særlig bør teknologioverføringsavtaler 

som inneholder visse alvorlige konkurransebegrens-

ninger, som fastsettelse av priser overfor tredjepart, 

utelukkes fra gruppeunntaket gitt ved denne forordning, 

uavhengig av de berørte foretakenes markedsandel. Ved 

slike særlig alvorlige begrensninger bør hele avtalen 

utelukkes fra gruppeunntaket. 

15) For å beskytte tiltakene som skal stimulere til nyskaping 

og sikre korrekt anvendelse av immaterialrettigheter, 

bør visse begrensninger utelukkes fra gruppeunntaket. 

Særlig bør visse tilbakeføringsforpliktelser og klausuler 

om ikke å bestride immaterialrettigheter utelukkes. 

Dersom en slik begrensning inngår i en lisensavtale, bør 

bare den aktuelle begrensningen utelukkes fra gruppe-

unntaket.  
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16) Markedsandelsgrensene og det faktum at teknologi-

overføringsavtaler som inneholder alvorlige kon-

kurransebegrensninger, ikke unntas, samt de utelukkede 

begrensningene fastsatt i denne forordningen, vil 

normalt sikre at de avtalene som omfattes av gruppe-

unntaket, ikke gir de deltakende foretakene mulighet til 

å utelukke konkurransen for en vesentlig del av de 

aktuelle produktene. 

17) I henhold til artikkel 29 nr. 1 i rådsforordning (EF) 

nr. 1/2003(1) kan Kommisjonen trekke tilbake fordelen 

gitt ved denne forordningen, dersom den i et bestemt 

tilfelle fastslår at en avtale som som fattes av unntaket i 

denne forordningen , likevel har virkninger som er ufor-

enlige med traktatens artikkel 101 nr. 3. Dette kan 

særlig være tilfelle dersom tiltakene som skal stimulere 

til nyskaping, svekkes eller markedsadgangen hindres. 

18) I henhold til artikkel 29 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1/2003 kan en medlemsstats konkurransemyndighet 

trekke tilbake fordelen gitt ved denne forordningen for 

medlemsstatens territorium, eller en del av det, dersom 

en avtale som omfattes av unntaket i denne forordnin-

gen, i et bestemt tilfelle likevel har virkninger som er 

uforenlige med traktatens artikkel 101 nr. 3 på med-

lemsstatens territorium, eller en del av det, og som har 

alle kjennetegn på et særskilt geografisk marked. 

19) For å styrke overvåkingen av parallelle nett av 

teknologioverføringsavtaler som har lignende 

begrensende virkninger, og som omfatter mer enn 50 % 

av et gitt marked, kan Kommisjonen ved forordning 

erklære at denne forordningen ikke får anvendelse på 

teknologioverføringsavtaler som inneholder bestemte 

begrensninger med hensyn til det relevante markedet, og 

på den måten sørge for at traktatens artikkel 101 igjen 

anvendes fullt ut på slike avtaler. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med 

a) «avtale» en avtale, en beslutning truffet av en sammen-

slutning av foretak, eller en samordnet opptreden, 

b) «teknologirettigheter» knowhow og følgende rettigheter 

eller en kombinasjon av dem, herunder søknader om nevnte 

rettigheter eller om registrering av nevnte rettigheter, 

i) patenter, 

ii) bruksmønstre, 

iii) mønsterrettigheter, 

iv) halvlederprodukters kretsmønstre, 

v) supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler 

eller andre produkter som det kan utstedes 

supplerende beskyttelsessertifikater for, 

vi) planteforedlersertifikater og 

vii) opphavsrett til programvare, 

c) «teknologioverføringsavtale» 

i) en avtale om lisensiering av teknologirettigheter 

inngått mellom to foretak for at lisenstaker og/eller 

dennes underleverandør(er) skal produsere 

produktene som omfattes av avtalen, 

ii) en overdragelse av teknologirettigheter mellom to 

foretak med henblikk på produksjon av avtale-

produktene, der overdrageren beholder en del av den 

risikoen som er forbundet med utnyttingen av 

teknologien, 

d) «gjensidig avtale» en teknologioverføringsavtale der to 

foretak, i den samme eller forskjellige avtaler, gir hverandre 

en lisens på teknologirettigheter, og der disse lisensene 

gjelder konkurrerende teknologier eller kan brukes til 

produksjon av konkurrerende produkter, 

e) «ensidig avtale» en teknologioverføringsavtale der et 

foretak gir et annet foretak en lisens på teknologirettigheter, 

eller der to foretak gir hverandre en slik lisens, men der 

disse lisensene ikke gjelder konkurrerende teknologier og 

ikke kan brukes til produksjon av konkurrerende produkter, 

f) «produkt» en vare eller en tjeneste, herunder både innsats-

varer og tjenester i mellomleddet og ferdige varer og tjenes-

ter, 

g) «avtaleprodukt» et produkt som er produsert, direkte eller 

indirekte, på grunnlag av de lisensierte teknologiret-

tighetene, 

h) «immaterialrettigheter» industrielle eiendomsretter, særlig 

patenter og varemerker, opphavsretter og nærstående ret-

tigheter,  

                                                                                                       
(1) Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om 

gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 

81 og 82 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1). 



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/697 

 

i) «knowhow» en helhet av praktisk viten som følger av 

erfaring og prøving, og som er 

i) hemmelig, det vil si ikke allment kjent eller lett tilgjen-

gelig, 

ii) betydelig, det vil si vesentlig og nyttig for produk-

sjonen av avtaleproduktene, og 

iii) identifisert, det vil si beskrevet på en tilstrekkelig 

omfattende måte til at det er mulig å få bekreftet at den 

oppfyller hemmelighets- og betydelighetskriteriet, 

j) «relevant produktmarked» markedet for avtaleproduktene 

og deres erstatningsprodukter, det vil si alle produkter hvis 

egenskaper, pris og tiltenkte bruksområde gjør at kjøperen 

anser at produktene kan brukes om hverandre eller erstatte 

hverandre, 

k) «relevant teknologimarked» markedet for avtaleproduktene 

og deres erstatningsprodukter, det vil si alle teknologiret-

tigheter hvis egenskaper, pris og tiltenkte bruksområde gjør 

at lisenstakeren anser at teknologirettighetene kan brukes 

om hverandre eller erstatte hverandre, 

l) «relevant geografisk marked» det området der de berørte 

foretak tilbyr og etterspør produkter eller lisensierer tekno-

logirettigheter, der konkurransevilkårene er tilstrekkelig 

ensartede, og som skiller seg fra tilgrensende områder fordi 

konkurransevilkårene i disse områdene er vesentlig for-

skjellige, 

m) «relevant marked» kombinasjonen av det relevante 

produkt- eller teknologimarkedet og det relevante geo-

grafiske markedet, 

n) «konkurrerende foretak» foretak som konkurrerer på det 

relevante markedet, det vil si 

i) konkurrerende foretak på det relevante markedet der 

teknologirettighetene er lisensiert, det vil si foretak 

som gir lisens på konkurrerende teknologirettigheter 

(faktiske konkurrenter på det relevante markedet), 

ii) konkurrerende foretak på det relevante markedet der 

avtaleproduktene selges, det vil si foretak som uten 

teknologioverføringsavtalen begge ville vært aktive på 

det eller de relevante markedene der avtaleproduktene 

selges (faktiske konkurrenter på det relevante marke-

dene), eller som uten teknologioverføringsavtalen på et 

realistisk grunnlag og ikke bare som en teoretisk mu-

lighet, ved en liten, men varig økning i de relative 

prisene, innen kort tid sannsynligvis vil kunne foreta 

de nødvendige tilleggsinvesteringene eller påta seg 

andre nødvendige byttekostnader for å komme inn på 

det eller de relevante markedene (potensielle 

konkurrenter på det relevante markedet), 

o) «selektivt distribusjonssystem» et distribusjonssystem der 

lisensgiver påtar seg å lisensiere produksjonen av avtale-

produktene, enten direkte eller indirekte, bare til lisensta-

kere som er utvalgt på grunnlag av bestemte kriterier, og 

der disse lisenstakerne påtar seg å ikke selge avtale-

produktene til distributører som ikke er godkjent innenfor 

det området som lisensgiver har forbeholdt driften av dette 

systemet, 

p) «enelisens» en lisens der lisensgiver selv ikke kan 

produsere på grunnlag av de lisensierte teknologiret-

tighetene og ikke kan gi tredjepart lisens på de lisensierte 

teknologirettighetene, generelt, for et visst bruksområde 

eller på et bestemt område, 

q) «eneområde» et gitt område der bare ett foretak kan 

produsere avtaleproduktene, men der det allikevel er mulig 

å tillate en annen lisenstaker å produsere avtaleproduktene 

på dette området, men bare for en bestemt kunde, dersom 

den andre lisensen ble gitt for å skape en alternativ 

forsyningskilde for denne kunden, 

r) «eksklusiv kundegruppe» en gruppe kunder til hvilken bare 

en av partene i teknologioverføringsavtalen aktivt kan selge 

avtaleproduktene som er produsert med den lisensierte 

teknologien. 

2.  I denne forordningen skal betegnelsene «foretak», 

«lisensgiver» og «lisenstaker» omfatte deres respektive tilknyt-

tede foretak. 

Med «tilknyttede foretak» menes: 

a)  Foretak der en part i teknologioverføringsavtalen, direkte 

eller indirekte, 

i) har myndighet til å utøve mer enn halvparten av 

stemmerettene, eller 

ii) har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av 

medlemmene i kontrollorganet, styret eller de organene 

som rettslig representerer foretaket, eller 

iii) har rett til å lede foretakets forretninger.  
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b) Foretak som overfor en part i teknologioverføringsavtalen 

direkte eller indirekte har de rettighetene eller den 

myndigheten som er oppført i bokstav a). 

c) Foretak der et foretak nevnt i bokstav b) direkte eller 

indirekte har de rettighetene eller den myndigheten som er 

oppført i bokstav a). 

d) Foretak der en part i teknologioverføringsavtalen sammen 

med ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a), b) eller 

c) eller foretak der to eller flere av de sistnevnte foretakene 

i fellesskap har de rettighetene eller den myndighet som er 

oppført i bokstav a). 

e) Foretak der de rettighetene eller den myndigheten som er 

oppført i bokstav a) i fellesskap innehas av 

i) partene i teknologioverføringsavtalen eller deres 

respektive tilknyttede foretak nevnt i bokstav a)–d), 

eller 

ii) en eller flere av partene i teknologioverføringsavtalen 

eller ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i 

bokstav a)–d) og en eller flere tredjeparter. 

Artikkel 2 

Unntak 

1.  I henhold til traktatens artikkel 101 nr. 3 og med 

forbehold om bestemmelsene i denne forordningen får 

traktatens artikkel 101 nr. 1 ikke anvendelse på teknologi-

overføringsavtaler. 

2.  Unntaket fastsatt i nr. 1 får anvendelse i den utstrekning 

teknologioverføringsavtalene inneholder konkurransebegrens-

ninger som faller inn under virkeområdet for traktatens 

artikkel 101 nr. 1. Unntaket skal gjelde så lenge de lisensierte 

teknologirettighetene ikke er utløpt, bortfalt eller kjent 

ugyldige, eller, når det gjelder knowhow, så lenge den aktuelle 

knowhowen forblir hemmelig. Dersom den aktuelle know-

howen blir allment kjent som følge av lisenstakers handlinger, 

skal unntaket gjelde i avtalens løpetid. 

3.  Unntaket fastsatt i nr. 1 får også anvendelse på 

bestemmelser i teknologioverføringsavtaler som gjelder lisens-

takers kjøp av produkter eller lisensiering eller overdragelse av 

andre immaterialrettigheter eller knowhow til lisenstaker, der-

som og i den utstrekning nevnte bestemmelser er direkte knyttet 

til produksjon eller salg av avtaleproduktene. 

Artikkel 3 

Markedsandelsgrenser 

1.  Dersom foretakene som er parter i avtalen er konkur-

rerende foretak, skal unntaket fastsatt i artikkel 2 gjelder på det 

vilkåret at partenes samlede markedsandel ikke overstiger 20 % 

av noe relevant marked. 

2.  Dersom foretakene som er parter i avtalen ikke er konkur-

rerende foretak, skal unntaket fastsatt i artikkel 2 gjelder på det 

vilkåret at ingen av partene har en markedsandel som overstiger 

30 % av noe relevant marked. 

Artikkel 4 

Særlig alvorlige begrensninger 

1.  Dersom foretakene som er parter i avtalen er konkur-

rerende foretak, skal unntaket fastsatt i artikkel 2 ikke gjelde 

avtaler som direkte eller indirekte, alene eller i kombinasjon 

med andre faktorer under partenes kontroll, har noen av 

følgende formål: 

a) Begrensning av en parts mulighet til å fastsette sine priser 

ved salg til tredjepart. 

b) Begrensning av produksjon, bortsett fra begrensninger av 

produksjonen av avtaleprodukter som pålegges lisenstaker i 

en ensidig avtale, eller som pålegges bare en av lisensta-

kerne i en gjensidig avtale. 

c) Fordeling av markeder eller kunder, med unntak av 

i) en forpliktelse for lisensgiver og/eller lisenstaker i en 

ensidig avtale til ikke å produsere med de lisensierte 

teknologirettighetene på det eneområdet som er 

forbeholdt den andre parten, og/eller til ikke aktivt 

og/eller passivt å selge på det eneområdet eller til den 

eksklusive kundegruppen som er forbeholdt den andre 

parten, 

ii) begrensning i en ensidig avtale av lisenstakers aktive 

salg på det eneområdet eller til den eksklusive kunde-

gruppen som lisensgiver har tildelt en annen lisenstaker, 

forutsatt at sistnevnte ikke var et konkurrerende foretak 

til lisensgiveren da dens egen lisens ble gitt,  

iii) forpliktelse for lisenstaker til å produsere avtale-

produktene bare til eget bruk, forutsatt at lisenstaker 

ikke er pålagt begrensninger med hensyn til aktivt eller 

passivt salg av avtaleproduktene som reservedeler for 

sine egne produkter, 

iv) forpliktelse for lisenstaker i en ensidig avtale til å 

produsere avtaleproduktene bare for en bestemt kunde, 

der lisensen ble gitt for å skape en alternativ 

forsyningskilde for samme kunde.  
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d) Begrensning av lisenstakers mulighet til å utnytte sine egne 

teknologirettigheter, eller begrensning av en av avtalepar-

tenes mulighet til å utføre forskning og utvikling, med 

mindre denne siste begrensningen er helt nødvendig for at 

den lisensierte knowhowen ikke skal bli kjent for tredjepart. 

2.  Dersom foretakene som er parter i avtalen ikke er konkur-

rerende foretak, skal unntaket fastsatt i artikkel 2 ikke gjelde 

avtaler som direkte eller indirekte, alene eller i kombinasjon 

med andre faktorer under partenes kontroll, har noen av 

følgende formål: 

a) Begrensning av en parts mulighet til å fastsette sine priser 

ved salg til tredjepart, uten at dette berører muligheten til å 

fastsette en høyeste salgspris eller en veiledende salgspris, 

forutsatt at dette ikke blir som en fast eller minste salgspris 

som følge av press eller oppmuntring fra noen av partene. 

b) Begrensning av det området eller de kundene som lisens-

taker passivt kan selge avtaleproduktene til, med unntak av 

i) begrensningen av passivt salg på et eneområde eller til 

en eksklusiv kundegruppe som er forbeholdt lisens-

giver, 

ii) forpliktelse til å produsere avtaleproduktene bare til 

eget bruk, forutsatt at lisenstakeren ikke er pålagt 

begrensninger med hensyn til aktivt eller passivt salg 

av avtaleproduktene som reservedeler for sine egne 

produkter, 

iii) forpliktelse til å produsere avtaleproduktene bare for 

en bestemt kunde, der lisensen ble gitt for å skape en 

alternativ forsyningskilde for samme kunde, 

iv) en begrensning av salg til sluttbrukere for lisenstakere 

som driver virksomhet på grossistnivå, 

v) begrensning av salg til distributører som ikke er 

godkjent, for medlemmer av et selektivt distribusjons-

system. 

c) Begrensning av aktivt eller passivt salg til sluttbrukere for 

lisenstakere som er medlemmer av et selektivt distribu-

sjonssystem, og som driver virksomhet på detaljistnivå, 

uten at det berører adgangen til å forby et medlem av 

systemet å drive virksomhet fra et ikke-godkjent etable-

ringssted. 

3.  Dersom foretakene som er parter i avtalen ikke er konkur-

rerende foretak på det tidspunktet avtalen inngås, men blir 

konkurrerende foretak i ettertid, får nr. 2 og ikke nr. 1 anven-

delse i hele avtalens løpetid med mindre avtalen senere endres i 

alle vesentlige henseender. Slike endringer omfatter inngåelse 

av en ny teknologioverføringsavtale mellom partene om kon-

kurrerende teknologirettigheter. 

Artikkel 5 

Unntatte begrensninger 

1.  Unntaket fastsatt i artikkel 2 får ikke anvendelse på 

følgende forpliktelser i teknologioverføringsavtaler: 

a) Enhver direkte eller indirekte forpliktelse for lisenstaker til 

å gi enelisens til lisensgiver eller en tredjepart utpekt av 

denne, eller tildele dem alle eller deler av rettighetene, på 

lisenstakers egne forbedringer eller nye anvendelser av den 

lisensierte teknologien. 

b) Enhver direkte eller indirekte forpliktelse for en part til ikke 

å bestride gyldigheten av immaterialrettigheter som den 

andre parten har i Unionen, uten at dette berører mulighe-

ten, når det gjelder en enelisens, til å si opp teknologi-

overføringsavtalen dersom lisenstaker bestrider gyldigheten 

av en eller flere av de lisensierte teknologirettighetene. 

2.  Dersom foretakene som er parter i avtalen, ikke er kon-

kurrerende foretak, skal unntaket i artikkel 2 ikke gjelde direkte 

eller indirekte forpliktelser som begrenser lisenstakers mulighet 

til å utnytte sine egne teknologirettigheter eller som begrenser 

en av avtalepartenes mulighet til å utføre forskning og ut-

vikling, med mindre sistnevnte begrensning er helt nødvendig 

for at ikke den lisensierte knowhowen skal bli kjent for 

tredjepart. 

Artikkel 6 

Tilbaketrekking i enkeltsaker 

1.  I henhold til artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1/2003 

kan Kommisjonen trekke tilbake fordelen gitt ved denne forord-

ningen dersom den i et bestemt tilfelle fastslår at en teknologi-

overføringsavtale som omfattes av unntaket i artikkel 2 i denne 

forordningen, likevel har virkninger som er uforenlige med 

traktatens artikkel 101 nr. 3, særlig dersom 

a) adgangen til markedet er begrenset for tredjepartsteknologi, 

for eksempel på grunn av den samlede virkningen av paral-

lelle nett av tilsvarende konkurransebegrensende avtaler 

som forbyr lisenstakere å benytte tredjepartsteknologi, 

b) adgangen til markedet er begrenset for potensielle lisens-

takere, for eksempel på grunn av den samlede virkningen 

av parallelle nett av tilsvarende konkurransebegrensende 

avtaler som forbyr lisensgivere å gi lisenser til andre lisens-

takere, eller fordi den eneste teknologieieren som 

lisensierer ut relevante teknologirettigheter, inngår en 

enelisensavtale med en lisenstaker som allerede er virksom 

på produktmarkedet på grunnlag av teknologirettigheter 

som kan erstatte hverandre.  
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2.  Dersom en teknologioverføringsavtale som omfattes 

unntaket i artikkel 2, i et bestemt tilfelle har virkninger som er 

uforenlige med traktatens artikkel 101 nr. 3 på territoriet til en 

medlemsstat, eller en del av det, som har alle kjennetegn på et 

særskilt geografisk marked, kan konkurransemyndigheten i 

nevnte medlemsstat i henhold til artikkel 29 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1/2003 trekke tilbake fordelen gitt ved denne forord-

ningen for det territoriet, på samme vilkår som dem fastsatt i 

nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 7 

Unntak fra anvendelse av forordningen 

1.  I henhold til artikkel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan 

Kommisjonen ved forordning erklære at når parallelle nett av 

lignende teknologioverføringsavtaler omfatter mer enn 50 % av 

et relevant marked, får denne forordning ikke anvendelse på 

teknologioverføringsavtaler som inneholder bestemte begrens-

ninger som gjelder det aktuelle markedet. 

2.  En forordning i henhold til nr. 1 får anvendelse først seks 

måneder etter at den er vedtatt. 

Artikkel 8 

Anvendelse av markedsandelsgrenser 

Ved anvendelsen av markedsandelsgrensene fastsatt i artikkel 3 

skal følgende regler gjelde: 

a)  Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opplysninger 

om salgsverdien på markedet; dersom det ikke foreligger 

noen opplysninger om salgsverdien på markedet, kan anslag 

basert på andre pålitelige markedsopplysninger, herunder 

opplysninger om salgsvolum på markedet, brukes til å 

beregne det berørte foretakets markedsandel. 

b)  Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opplysninger 

for foregående kalenderår. 

c)  Markedsandelen som innehas av foretakene nevnt i artik-

kel 1 nr. 2 annet ledd bokstav e), skal fordeles likt mellom 

de foretakene som har de rettigheter eller den myndigheten 

som er oppført i artikkel 1 nr. 2 andre ledd bokstav a). 

d)  Markedsandelen til en lisensgiver på et relevant marked for 

de lisensierte teknologirettighetene skal beregnes på 

grunnlag av de lisensierte teknologirettighetenes forekomst 

på det eller de relevante markedene (altså et eller flere 

produktmarkeder og et eller flere geografiske markeder) der 

avtaleproduktene selges, det vil si på grunnlag av opplys-

ninger om salget av avtaleproduktene, som til sammen 

produseres av lisensgiver og dennes lisenstakere. 

e) Dersom markedsandelen nevnt i artikkel 3 nr. 1 eller nr. 2 i 

utgangspunktet ikke er på over henholdsvis 20 % eller 

30 %, men senere stiger over disse nivåene, får unntaket 

fastsatt i artikkel 2 fortsatt anvendelse i de to påfølgende 

kalenderårene etter det året da terskelen på henholdsvis 

20 % eller 30 % første gang ble overskredet. 

Artikkel 9 

Forholdet til andre gruppeunntaksforordninger 

Denne forordningen får ikke anvendelse på lisensavtaler som er 

inngått innenfor rammen av forsknings- og utviklingsavtaler 

som faller inn under virkeområdet for forordning (EU)  

nr. 1217/2010, eller som er inngått innenfor rammen av 

spesialiseringsavtaler som faller inn under virkeområdet for 

forordning (EU) nr. 1218/2010. 

Artikkel 10 

Overgangsperiode 

Forbudet fastsatt i traktatens artikkel 101 nr. 1 får ikke anven-

delse fra 1. mai 2014 til 30. april 2015 med hensyn til avtaler 

som allerede har trådt i kraft 30. april 2014, og som ikke 

oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i denne forordningen, 

men som 30. april 2014 oppfylte vilkårene for unntak fastsatt i 

forordning (EF) nr. 772/2004. 

Artikkel 11 

Gyldighetstid 

Denne forordningen trer i kraft 1. mai 2014. 

Den opphører å gjelde 30. april 2026. 

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

Utferdiget i Brussel 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen  

 på presidentens vegne, 

 Joaquín ALMUNIA 

 Visepresident 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 23. juni 2014 

om ytterligere historiske luftfartsutslipp og ytterligere luftfartskvoter for å ta hensyn til 

Kroatias tiltredelse til Den europeiske union 

(2014/389/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia(1), særlig avsnitt 10 punkt I nr. 1 bokstav a) i vedlegg V, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I avsnitt 10 punkt I nr. 1 bokstav a) i) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia, som gjelder alle flyginger mellom to 

flyplasser på kroatisk territorium og alle flyginger mellom en flyplass på kroatisk territorium og en flyplass i en stat 

utenfor EØS-området (heretter kalt «ytterligere luftfartsvirksomhet»), er det fastsatt, som unntak fra artikkel 3c nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(2), at tidsrommet som er nevnt i artikkel 13 nr. 1 i samme direktiv og 

begynner 1. januar 2013, skal begynne 1. januar 2014 når det gjelder ytterligere luftfartsvirksomhet. 

2) I henhold til avsnitt 10 punkt I nr. 1 bokstav a) ii) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia skal Kommisjonen, som 

unntak fra artikkel 3c nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, etter framgangsmåten omhandlet i nevnte nummer fastsette de 

historiske luftfartsutslippene fra ytterligere luftfartsvirksomhet innen en frist på seks måneder fra tiltredelsesdatoen. 

3) Den samlede mengden kvoter som skal tildeles luftfartøyoperatører, er definert som en prosentandel av de historiske 

luftfartsutslippene. I artikkel 3 bokstav s) i direktiv 2003/87/EF er historiske luftfartsutslipp definert som det 

gjennomsnittlige årlige utslippet i kalenderårene 2004, 2005 og 2006 fra luftfartøyer som utfører en luftfartsvirksomhet 

nevnt i vedlegg I til nevnte direktiv. I artikkel 3c nr. 2 i nevnte direktiv er det fastsatt at den samlede mengden kvoter 

som skal tildeles luftfartøyoperatører, skal beregnes på grunnlag av dette historiske gjennomsnittet. 

4) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 18b i direktiv 2003/87/EF fått bistand fra Eurocontrol ved beregningen av 

historiske luftfartsutslipp når det gjelder ytterligere luftfartsvirksomhet. De omfattende lufttrafikkdata som finnes i 

databasene til Eurocontrols underveisavgiftskontor (Central Route Charges Office) og sentrale enhet for trafikkflyt-

styring (Central Flow Management Unit), ble ansett for å være de beste tilgjengelige data for beregning av de historiske 

utslippene. De angir hver enkelt flygings faktiske rutelengde. Hver enkelt flygings utslipp ble deretter beregnet ved hjelp 

av metoden «Abatement of Nuisances Caused by Air Transport 3» og metoden «Calculation of Emissions by Selective 

Equivalence». Denne framgangsmåten for beregning av historiske utslipp ble supplert med opplysninger om faktisk 

drivstofforbruk frivillig framlagt av et representativt antall luftfartøyoperatører for å validere resultatene. 

5) De årlige utslippene fra ytterligere luftfartsvirksomhet i kalenderåret 2004 fra luftfartøyer som utførte en luftfartsvirk-

somhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, anses å være 114 024 tonn CO2. De årlige utslippene fra slike 

luftfartøyer i kalenderåret 2005 anses å være 126 827 tonn CO2, og de årlige utslippene fra slike luftfartøyer i 

kalenderåret 2006 anses å være 127 120 tonn CO2. De historiske luftfartsutslippene er 122 657 tonn CO2. 

6) I henhold til avsnitt 10 punkt I nr. 1 bokstav a) viii) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia skal, som unntak fra 

artikkel 3e nr. 3 bokstav d) i direktiv 2003/87/EF, antallet utslippskvoter som skal tildeles vederlagsfritt ved ytterligere 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 24.6.2014, s. 135, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 294/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 47. 

(1) EUT L 112 av 24.4.2012, s. 6. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 
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luftfartsvirksomhet, beregnes ved å multiplisere referanseverdien nevnt i artikkel 3e nr. 3 bokstav e) i nevnte forordning 

med summen av tonnkilometerdata angitt i de søknadene som er inngitt til Kommisjonen i samsvar med avsnitt 10 punkt 

I nr. 1 bokstav a) vi) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia. 

7) Kommisjonen har analysert de søknadene knyttet til ytterligere luftfartsvirksomhet som Kroatia har inngitt i samsvar 

med avsnitt 10 punkt I nr. 1 bokstav a) vi) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia, og de beregningene av historiske 

luftfartsutslipp fra ytterligere luftfartsvirksomhet som Eurocontrol har framlagt, og konkludert med at referanseverdien 

nevnt i artikkel 3e nr. 3 bokstav e) i direktiv 2003/87/EF ikke bør tilpasses ved bruk av en felles korreksjonsfaktor som 

nevnt i avsnitt 10 punkt I nr. 1 bokstav a) viii) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia. 

8) I henhold til avsnitt 10 punkt I nr. 1 bokstav a) iii) skal, som unntak fra artikkel 3d nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, 

prosentandelen med kvoter som skal auksjoneres for ytterligere luftfartsvirksomhet, fra 1. januar 2014 være lik 

prosentandelen med kvoter som gjenstår etter beregning av antallet kvoter som skal tildeles vederlagsfritt i henhold til 

artikkel 3e nr. 3 bokstav d) i nevnte direktiv, og antallet kvoter som skal settes til side i en særlig reserve i henhold til 

artikkel 3f i nevnte direktiv. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er behandlet i Komiteen for klimaendringer — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De ytterligere historiske luftfartsutslippene for ytterligere luftfartsvirksomhet er 122 657 tonn CO2. 

Artikkel 2 

Det samlede antallet kvoter på unionsplan for ytterligere luftfartsvirksomhet for hvert år i tidsrommet fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2020 er 116 524. 

Artikkel 3 

Beregningene knyttet til det antallet kvoter som skal tildeles for ytterligere luftfartsvirksomhet i samsvar med referanseverdien 

nevnt i artikkel 3e nr. 3 bokstav e) i direktiv 2003/87/EF, skal avrundes nedover til nærmeste kvote. 

Artikkel 4 

Det samlede antallet kvoter på unionsplan som skal tildeles vederlagsfritt for ytterligere luftfartsvirksomhet for hvert år i 

tidsrommet fra 1. januar 2014 til 31. desember 2020, er 41 584. 

Artikkel 5 

Det samlede antallet ytterligere kvoter på unionsplan som skal settes til side i den særlige reserven, er 3 495. 

Artikkel 6 

Det samlede antallet ytterligere luftfartskvoter på unionsplan for hvert år i tidsrommet fra 1. januar 2014 til 31. desember 2020 

er 71 445. 
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Artikkel 7 

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

Utferdiget i Brussel, 23. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 743/2014 

av 9. juli 2014 

om erstatning av vedlegg VII til forordning (EU) nr. 601/2012 med hensyn til minste 

analysehyppighet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 14 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg VII til kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(2) fastsettes minste analysehyppighet for relevante brensler 

og materialer som skal anvendes av driftsansvarlige for å bestemme beregningsfaktorer. 

2)  I henhold til artikkel 35 i forordning (EU) nr. 601/2012 skal vedlegg VII til nevnte forordning gjennomgås regelmessig 

og første gang senest to år etter at forordning (EU) nr. 601/2012 har trådt i kraft. 

3)  Vedlegg VII til forordning (EU) nr. 601/2012 bør endres for avklare klassifiseringen og kategorisering av brensler og 

materialer som er oppført der, for å få en mer konsekvent anvendelse av egnede faktorer som benyttes i utslipps-

beregningen. 

4)  Av klarhetshensyn bør vedlegg VII til forordning (EU) nr. 601/2012 erstattes. 

5)  Forordning (EU) nr. 601/2012 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 601/2012 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 10.7.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 295/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 49. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 
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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, 9. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

«VEDLEGG VII 

Minste analysehyppighet (artikkel 35) 

Brensel/materiale Minste analysehyppighet 

Naturgass Minst hver uke 

Andre gasser, særlig syntesegass og prosessgasser som blandet 
raffinerigass, koksovngass, masovngass, konvertergass 

Minst hver dag — ved bruk av egnede framgangsmåter på  
forskjellige tider av dagen 

Fyringsoljer (for eksempel lett, middels eller tung fyringsolje, 
bitumen) 

Ved hvert 20 000 tonn brensel og minst seks ganger per år 

Steinkull, forkoksingskull, petroleumskoks, torv Ved hvert 20 000 tonn brensel/materiale og minst seks ganger 
per år 

Andre brensler Ved hvert 10 000 tonn brensel og minst fire ganger per år 

Ubehandlet fast avfall (rent fossilt eller blandet biomasse/ 
fossilt) 

Ved hvert 5 000 tonn avfall og minst fire ganger per år 

Flytende avfall, forbehandlet fast avfall Ved hvert 10 000 tonn avfall og minst fire ganger per år 

Karbonatmineraler (herunder kalkstein og dolomitt) Ved hvert 50 000 tonn materiale og minst fire ganger per år 

Leirer og skifer Mengde materiale som tilsvarer 50 000 tonn CO2 og minst fire 
ganger per år 

Annet materiale (primærprodukt, halvfabrikat og ferdig 
produkt) 

Avhengig av typen materiale og variasjon, mengder av  
materiale som tilsvarer 50 000 tonn CO2 og minst fire ganger 
per år» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 733/2014 

av 24. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse typer avfall 

til stater som ikke er medlem av OECD(*) 

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)  I henhold til artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1013/2006 ajourfører Kommisjonen regelmessig kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1418/2007(2) om eksport for gjenvinning av visse typer avfall til visse stater som ikke omfattes av OECD-

vedtaket om kontroll med grensekryssende transport av avfall («OECD-vedtaket»(3)). Kommisjonen har sendt en 

skriftlig anmodning til hver enkelt stat som ikke omfattes av OECD-vedtaket om en skriftlig bekreftelse på at 

blandingene av avfall som er oppført i vedlegg III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, og som ikke omfattes av 

eksportforbud i henhold til artikkel 36 i forordningen, kan eksporteres fra Den europeiske union for gjenvinning i nevnte 

stat, og om en angivelse av hvilken framgangsmåte for kontroll, om noen, som vil bli fulgt i mottakerstaten. 

Kommisjonen har mottatt svar fra 74 stater. Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 bør endres for å ta hensyn til 

disse svarene –– 

2)  OECD-rådet godkjente 13. februar 2013 den miljøpolitiske komités uttalelse om Israels overholdelse av OECD-

vedtaket. Nevnte stat omfattes derfor ikke av artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1013/2006, og Israel bør derfor utgå 

av vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007. 

3)  New Zealand er en stat som omfattes av OECD-vedtaket. Nevnte stat omfattes derfor ikke av artikkel 37 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1013/2006, og New Zealand bør derfor utgå av vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 4.7.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 296/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 50. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) 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 (EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6). 

(3) OECD-rådets vedtak C(2001)107/endelig om revisjon av vedtak C(92)39/endelig om kontroll med grensekryssende transport av avfall 

bregnet på gjenvinning. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 gjøres følgende endringer: 

1) Punktumet «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» skal lyde: 

«Når avfall er oppført både i kolonne b og kolonne d, betyr det at bestemmelsesstatens framgangsmåter for kontroll får 

anvendelse i tillegg til dem som er fastsatt i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 1013/2006.» 

2) Posten for Algerie skal lyde: 

«Algerie 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 — B1020 

B1030    

   B1031 

B1040    

   B1050 

B1070 — B1220    

   B1230 — B1240 

B1250 – B2020    

Fra B2030: 

– Keramikkbaserte fibrer som ikke 

er inkludert eller spesifisert andre 

steder 

  Fra B2030: 

– Cermetavfall og -skrap (kompositter av 

metall og keramikk) 

B2040 – B2130    

Fra B3010: 

– Plastskrap av ikke-halogenerte 

polymerer og kopolymerer, her-

under, men ikke begrenset til, 

følgende: 

 etylen 

 styren 

 polypropylen 

 polyetylentereftalat 

 akrylnitril 

 butadien 

 polyacetaler 

 polyamider 

 polybutylentereftalat 

 polykarbonater 

 polyetere 

  Fra B3010: 

– Plastskrap av polyuretan (uten KFK) 
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 polyfenylensulfider 

 akrylpolymerer 

 alkaner C10-C13 (myknere) 

 polysiloksaner 

 polymetylmetakrylat 

– Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

– Følgende former for fluorinert 

polymeravfall: 

 Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

 Perfluoralkoksylalkan 

 Tetrafluoretylen/perfluorvinyl

eter (PFA) 

 Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

 Polyvinylfluorid (PVF) 

 Polyvinylidenfluorid (PVDF) 

   

B3020    

   B3030 — B3035 

B3040 — B3065    

B3080    

B3100 — B4030    

GB040 — GC050    

   GF010 

GG030    

   GG040 

GH013 — GN010    

GN030    

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i  

vedlegg IIIA 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 til forordning 
(EF) nr. 1013/2006» 
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4) Følgende post for Anguilla tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Anguilla 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 
III og blandet avfall oppført i 
vedlegg IIIA til forordning 
(EF) nr. 1013/2006» 

   

5) Posten for Argentina skal lyde: 

«Argentina 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 

B1020    

   B1030 — B1050 

B1060    

   B1070 — B1090 

fra B1100: 

– Hardsink (varmgalvanisering) 

– Sinkholdig slagg: 

– 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 

  fra B1100: 

– 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 

   B1115 — B1130 

B1140    

   B1150 — B1230 

B1240    

   B1250 — B2110 

B2120 — B2130    
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Fra B3010: 

– Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

– Følgende former for fluorinert 

polymeravfall: 

– Perfluoretylen/propylen (FEP) 

– Perfluoralkoksylalkan 

– Tetrafluoretylen/perfluorvinylete

r (PFA) 

– Tetrafluoretylen /perfluormetyl-

vinyleter (MFA) 

– Polyvinylfluorid (PVF) 

– Polyvinylidenfluorid (PVDF) 

  Fra B3010: 

– Plastskrap av ikke-halogenerte 

polymerer og kopolymerer 

fra B3020: 

– Usortert skrap 

  fra B3020: 

– Alt annet avfall 

   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 

   Blanding av B1010 

   Blanding av B2010 

   Blanding av B2030 

   Blanding av B3010 Plastskrap av 

ikke-halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Blanding av B3010 herdet harpiksavfall 

eller kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 
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fra blanding av B3020: 

– Usortert skrap 

  fra blanding av B3020: 

– Alt annet blandet avfall 

   Blanding av B3030 

   Blanding av B3040 

   Blanding av B3050» 

6) Følgende post for Armenia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Armenia 

Enkelttypeavfall 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

IIIA til forordning (EF)  

nr. 1013/2006 

  

Blandet avfall 

Blanding av B3040    

 Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

7) Posten for Aserbajdsjan skal lyde: 

«Aserbajdsjan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 fra B1010: 
– Alt annet avfall 

 fra B1010: 
– Tinnskrap 
– Skrap av sjeldne jordmetaller 

 B1020 — B1120   

   B1130 

 B1140 — B1250   

 Fra B2010: 
– Avfall av skifer, enten grovt 

tilhogd eller bare tilskåret, 
ved saging eller på annen 
måte 

– Glimmeravfall 
– Avfall av leucitt, nefelin og 

nefelinsyenitt 
– Flusspatavfall 

 Fra B2010: 
– Avfall av naturlig grafitt 
– Feltspatavfall 
– Silisiumavfall i fast form, unntatt avfall som 

benyttes i støpeprosesser 

   B2020 — B2030 
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 fra B2040: 
– Delvis raffinert kalsiums-

ulfat 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 

– Svovel i fast form 
– Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 
– Glassavfall som inneholder 

litium-tantal eller litium-
niob 

 fra B2040: 
– Avfall av gipsplater som stammer fra riving 

av bygninger 
– Kalkstein fra kalsiumcyanamidproduksjon 

(med pH-verdi lavere enn 9) 
– Karborundum (silisiumkarbid) 
– Knust betong 

 B2060 — B2070   

   B2080 

 B2090 — B2100   

   B2110 

 B2120   

   B2130 

 B3010   

   B3020 — B3035 

 B3040   

   B3050 

 fra B3060: 
– Bunnfall fra vinproduksjon 

 fra B3060: 
– Alt annet avfall 

   B3065 — B3120 

 B3130 — B4030   

 GB040 — GC050   

   GE020 — GG040 

 GH013   

   GN010 – GN030» 
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8) Følgende post for Bahrain tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Bahrain 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

  

9) Posten for Bangladesh skal lyde: 

«Bangladesh 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

fra B1010: 

– Alt annet avfall 

  fra B1010: 

– Jern- og stålskrap 

– Aluminiumskrap 

B1020 — B1115    

Fra B1120: 

– Alt annet avfall 

  Fra B1120: 

– Brukte katalysatorer, unntatt væsker 

brukt som katalysator, som inneholder 

krom 

B1130 — B2010    

   B2020 

B2030 – B3010    

fra B3020: 

– Alt annet avfall 

  fra B3020: 

– Avfall og skrap av ubleket papir eller 

papp eller av bølgepapir eller bølgepapp 

fra B3030: 

– Alt annet avfall 

  fra B3030: 

– Brukte klær og andre slitte tekstilartikler 

B3035 — B4030    

GB040 — GN030    

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og B1050    

Blanding av B1010 og B1070    

Blanding av B3040 og B3080    
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Blanding av B1010    

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 Plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer og kopolymerer 

Blanding av B3010 herdet 

harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

   

fra blanding av B3020: 

– Alt annet blandet avfall 

  fra blanding av B3020: 

— Blandinger, herunder papir og papp 

Blanding av B3030    

Blanding av B3040    

Blanding av B3050»    

10) Posten for Hviterussland skal lyde: 

«Hviterussland 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  B1010 — B1160  

 B1170 — B1210   

  B1220  

 B1230 — B1240   

  B1250 — B3035  

Fra B3040: 

– Avfall av hardgummi (for 

eksempel ebonitt) 

Fra B3040: 

– Alt annet avfall 

  

  B3050  

 fra B3060: 

– Bunnfall fra vin-

produksjon 

fra B3060: 

– Alt annet avfall 

 

  B3065 — B3070  

 B3080   

  B3090 — B3130  

 B3140   

  B4010 — B4030  



Nr. 49/716 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

  GB040 — GG030  

 GG040   

  GH013 — 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 

Plastskrap 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»  

11) Posten for Benin skal lyde: 

«Benin 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

  

12) Følgende post for Bermuda tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Bermuda 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg III og 

blandet avfall oppført i vedlegg 

IIIA til forordning (EF) nr. 

1013/2006» 
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13) Følgende post for Bolivia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Bolivia 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

14) Posten for Brasil skal lyde: 

«Brasil 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  fra B1010: 

– Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

– Jern- og stålskrap 

– Kobberskrap 

– Aluminiumskrap 

– Tinnskrap 

– Titanskrap 

fra B1010: 

– Nikkelskrap 

– Sinkskrap 

– Wolframskrap 

– Molybdenskrap 

– Tantalskrap 

– Magnesiumskrap 

– Koboltskrap 

– Vismutskrap 

– Zirkoniumskrap 

– Manganskrap 

– Germaniumskrap 

– Vanadiumskrap 

– Skrap av hafnium, indium, niob, 

rhenium og gallium 

– Thoriumskrap 

– Skrap av sjeldne jordmetaller 

– Kromskrap 

 B1020   

  B1030  

 B1031 — B1040  B1031 — B1040 

  B1050  

 B1060   

  B1070  

 B1080 — B1090  B1080 — B1090 



Nr. 49/718 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

 fra B1100: 

– Sinkholdig slagg (dross): 

– Toppslagg (> 90 % 

Zn) 

– Bunnslagg 

(> 92 % Zn) 

– Slagg fra presstøping 

av sink (> 85 % Zn) 

– Slagg fra varm-

galvanisering med 

sink (satsvis)  

(> 92 %) 

– Avrakingsslagg 

(skimming) av sink 

– 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) 

– Avrakingsslagg av 

aluminium, unntatt 

saltslagg 

fra B1100: 

– Sinkholdig slagg (dross): 

– Toppslagg (> 90 % Zn) 

– Bunnslagg (> 92 % Zn) 

– Slagg fra presstøping av sink 

(> 85 % Zn) 

– Slagg fra varmgalvanisering 

med sink (satsvis) (> 92 %) 

– Avrakingsslagg (skimming) 

av sink 

– Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra kobberstøping 

– Slagg fra behandling av 

edelmetaller for ytterligere 

raffinering 

– Tantalholdig tinnslagg med 

mindre enn 0,5 % tinn 

  B1115  

 B1120  B1120 

  B1130  

 B1140  B1140 

  B1150  

 B1160 — B1220  B1160 — B1220 

  B1230 — B2020  

 B2030  B2030 

  B2040 — B3050  

B3060 — B3070    

  B3080 — B3130  

B3140    

  B4010 — B4030  

   GB040 — GC020 

 GC030 — GC050  GC030 — GC050 
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  GE020 — GF010  

 GG030 — GG040  GG030 — GG040 

  GH013  

GN010 — 

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 

Plastskrap 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»  

15) Posten for Burkina Faso skal lyde: 

«Burkina Faso 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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16) Følgende post for Kambodsja tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kambodsja 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

fra B1010: 

– Kobberskrap 

– Nikkelskrap 

– Sinkskrap 

– Tinnskrap 

– Koboltskrap 

– Titanskrap 

– Vanadiumskrap 

– Kromskrap 

fra B1010: 

– Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

– Jern- og stålskrap 

– Aluminiumskrap 

– Wolframskrap 

– Molybdenskrap 

– Tantalskrap 

– Magnesiumskrap 

– Vismutskrap 

– Zirkoniumskrap 

– Manganskrap 

– Germaniumskrap 

– Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium og 

gallium 

– Thoriumskrap 

– Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

 fra B1010: 

– Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

– Jern- og stålskrap 

– Aluminiumskrap 

– Wolframskrap 

– Molybdenskrap 

– Tantalskrap 

– Magnesiumskrap 

– Vismutskrap 

– Zirkoniumskrap 

– Manganskrap 

– Germaniumskrap 

– Skrap av hafnium, indium, niob, 

rhenium og gallium 

– Thoriumskrap 

– Skrap av sjeldne jordmetaller 

Fra B1020: 

– Antimonskrap 

– Berylliumskrap 

– Selenavfall 

– Tellurskrap 

Fra B1020: 

– Kadmiumskrap 

– Blyskrap (unntatt 

blybatterier) 

 Fra B1020: 

– Kadmiumskrap 

– Blyskrap (unntatt blybatterier) 

 B1030 — B1080  B1030 — B1080 

B1090    

 B1100 — B1140  B1100 — B1140 

B1150    

 B1160 — B2100  B1160 — B2100 

B2110 — B2130    

 B3010  B3010 

B3020    

 B3030 — B3035  B3030 — B3035 

B3040    

 B3050 — B3060  B3050 — B3060 
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B3065    

 B3070 — B4030  B3070 — B4030 

 GB040 — GF010  GB040 — GF010 

GG030 — GG040    

 GH013 — GN030  GH013 — 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 B2010 

 Blanding av B2030  Blanding av B2030 

Blanding av B3010 

Plastskrap 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  Blanding av B3050» 

17) Posten for Chile skal lyde: 

«Chile 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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18) Posten for Taiwan skal lyde: 

«Taiwan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 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 

Fra B1020: 

– Kadmiumskrap 

– Blyskrap (unntatt 

blybatterier) 

– Selenavfall 

Fra B1020: 

– Antimonskrap 

– Berylliumskrap 

– Tellurskrap 

  

 B1030 — B1031   

B1040    

 B1050   

B1060    

 B1070 — B1090   

 fra B1100: 

– 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) 

– 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 
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 B1115 — B1150   

B1160    

 B1170 — B1240   

B1250    

 B2010 — 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 

 B2060 — B2130   

 Fra B3010: 

– Plastskrap av polyuretan 

(uten KFK) 

– Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

 Fra B3010: 

– Annet plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer enn polyuretan (uten 

KFK) 

– Følgende former for fluorinert 

polymeravfall: 

– Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

– Perfluoralkoksylalkan 

– Tetrafluoretylen / 

perfluorvinyleter (PFA) 

– Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

– Polyvinylfluorid (PVF) 

– Polyvinylidenfluorid (PVDF) 

   B3020 

 B3030 — B3035   

   B3040 — B3050 

 B3060 — B3070   

   B3080 
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B3090 — B3100    

 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 Plastskrap 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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19) Posten for Colombia skal lyde: 

«Colombia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  B1010 — B1070  

   B1080 

  B1090  

  fra B1100: 

– Avfall av ildfaste fôringer, herunder 

digler, fra kobberstøping 

– Tantalholdig tinnslagg med mindre 

enn 0,5 % tinn 

fra B1100: 

– Hardsink (varmgalvanisering) 

– Sinkholdig slagg: 

– 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 

– Avrakingsslagg av aluminium, 

unntatt saltslagg 

– Slagg fra behandling av edelmetaller 

for ytterligere raffinering 

  B1115 — B1150  

   B1160 

  B1170 — B1190  

   B1200 

  B1210  

   B1220 

  B1230 — B1250  

  Fra B2010: 

– Alt annet avfall 

Fra B2010: 

– Glimmeravfall 

  B2020 – 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 
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  B2060 – B3020  

  fra B3030: 

– 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 fint 

dyrehår 

– avfall av grovt dyrehår 

– Bomullsavfall (herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

– Garnavfall (herunder trådavfall) 

– opprevet materiale 

– annet 

– Stry og avfall av lin 

– Stry og avfall (herunder garnavfall 

og opprevet materiale) av jute og 

andre tekstilbastfibrer (unntatt lin, 

ekte hamp og rami) 

– 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 

fra B3030: 

– Stry og avfall (herunder garnavfall 

og opprevet materiale) av ekte hamp 

(Cannabis sativa L.) 

– 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) 

– Stry, kardet ull og avfall (herunder 

garnavfall og opprevet materiale) av 

rami og andre plantetekstilfibrer som 

ikke er spesifisert eller inkludert 

andre steder 

  B3035 – B3040  

  Fra B3050: 

– Korkavfall: knust, granulert eller 

malt kork 

Fra B3050: 

– Treavfall og spon, også agglomerert i 

kubber, briketter, pelleter eller 

lignende 
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  fra B3060: 

– Bunnfall fra vinproduksjon 

– 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: 

– Alt annet avfall 

   B3065 

  fra B3070: 

Avfall av menneskehår 

Avfall av halm 

fra B3070: 

Deaktivert soppmycel fra 

penicillinproduksjon til bruk i fôr 

  B3080  

   B3090 — B3100 

  B3110 — B3130  

   B3140 — B4010 

  B4020 — B4030  

  GB040 — GC010  

   GC020 

  GC030 — GF010  

   GG030 — GG040 

  GH013  

   GN010 — GN030 

Blandet avfall 

   Blanding av B1010 og B1070 

  Alt annet blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

 

20) Posten for Costa Rica skal lyde: 

«Costa Rica 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 — B3050  B1010 — B3050 
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B3060 — B3070    

 B3080  B3080 

B3090 — B3110    

 B3120 — B4030  B3120 — B4030 

 GB040 — GH013  GB040 — GH013 

GN010 — GN030    

Blandet avfall 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

21) Posten for Elfenbenskysten skal lyde: 

«Elfenbenskysten 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

  

22) Posten for Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) skal lyde: 

«Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

23) Følgende post for Den dominikanske republikk tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Den dominikanske republikk 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/729 

 

24) Følgende post for Ecuador tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Ecuador 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

25) Posten for Egypt skal lyde: 

«Egypt 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 — B1070   

B1080 — B4030    

GB040 — GN030    

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

26) Følgende post for El Salvador tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«El Salvador 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg III og 

blandet avfall oppført i vedlegg 

IIIA til forordning (EF)  

nr. 1013/2006 

 Alt avfall oppført i vedlegg III og 

blandet avfall oppført i vedlegg IIIA 

til forordning (EF) nr. 1013/2006» 

27) Følgende post for Etiopia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Etiopia 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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28) Følgende post for Fransk Polynesia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Fransk Polynesia 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

29) Posten for Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM) skal lyde: 

«Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

  

30) Følgende post for Gambia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Gambia 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg III 

og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning  

(EF) nr. 1013/2006 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

31) Følgende post for Ghana tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Ghana 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

32) Posten for Guatemala skal lyde: 

«Guatemala 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg III 

og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning  

(EF) nr. 1013/2006» 
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33) Følgende post for Guinea (Republikken Guinea) tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Guinea (Republikken Guinea) 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

34) Posten for Guyana skal lyde: 

«Guyana 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

35) Posten for Honduras skal lyde: 

«Honduras 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

36) 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: 

– Hardsink (varmgalvanisering) 

– Sinkholdig slagg (dross): 

– Toppslagg (> 90 % Zn) 

– Bunnslagg (> 92 % Zn) 

– Slagg fra presstøping av sink 

(> 85 % Zn) 
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   – Slagg fra varmgalvanisering med 

sink (satsvis) (> 92 % Zn) 

– Avrakingsslagg (skimming) av sink 

– Avrakingsslagg av aluminium, unntatt 

saltslagg 

– Slagg fra behandling av edelmetaller for 

ytterligere raffinering 

– Tantalholdig tinnslagg med mindre enn 

0,5 % tinn 

   B1115 — B1130 

B1140 — B1190    

   B1200 

B1210 — B1240    

   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» 

37) Posten for Israel utgår.  
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38) Posten for Kuwait skal lyde: 

«Kuwait 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

39) Posten for Kirgisistan skal lyde: 

«Kirgisistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

fra B1010: 

– Thoriumskrap 

  fra B1010: 

Alt annet avfall 

B1020 — B1115    

Fra B1120: 

– Alle lantanoider (sjeldne 

jordmetaller) 

  Fra B1120: 

– Alle overgangsmetaller, unntatt 

katalysatoravfall (brukte katalysatorer, 

brukte væskekatalysatorer eller andre 

katalysatorer) oppført på liste A 

   B1130 

B1140    

   B1150 

B1160 — B1240    

   B1250 

B2010    

   B2020 

Fra B2030: 

– Keramikkbaserte fibrer som 

ikke er inkludert eller spesifisert 

andre steder 

  Fra B2030: 

– Cermetavfall og -skrap (kompositter av 

metall og keramikk) 

B2040 – B2130    

Fra B3010: 

– Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

  Fra B3010: 

– Plastskrap av ikke-halogenerte 

polymerer og kopolymerer 
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– Følgende former for fluorinert 

polymeravfall: 

– Perfluoretylen/propylen 

(FEP) 

– Perfluoralkoksylalkan 

– Tetrafluoretylen/perfluorvin

yleter (PFA) 

– Tetrafluoretylen / 

perfluormetylvinyleter 

(MFA) 

– Polyvinylfluorid (PVF) 

– Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

   

   B3020 

fra B3030: 

– Stry og avfall av lin 

– Stry og avfall (herunder 

garnavfall og opprevet 

materiale) av ekte hamp 

(Cannabis sativa L.) 

  fra B3030: 

– Alt annet avfall 

B3035 — B3040    

   B3050 

fra B3060: 

– Alt annet avfall 

  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 

   B3065 

B3070 — B4030    

GB040 — GN030    

Blandet avfall 

   Alt blandet avfall oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF) nr. 1013/2006» 

40) Posten for Liberia skal lyde: 

«Liberia 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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41) 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 til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

42) Posten for Madagaskar skal lyde: 

«Madagaskar 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

43) Posten for Malawi skal lyde: 

«Malawi 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

44) Posten for Malaysia skal lyde: 

«Malaysia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 — B1070 

 B1080   

   B1090 

 fra B1100: 

– Sinkholdig slagg (dross): 

– Toppslagg (> 90 % 

Zn) 

– Bunnslagg 

(> 92 % Zn) 

– Slagg fra presstøping 

av sink (> 85 % Zn) 

 fra B1100: 

– Hardsink (varmgalvanisering) 

– Sinkholdig slagg (dross): 

– Avrakingsslagg (skimming) 

av sink 

– Avrakingsslagg av aluminium, 

unntatt saltslagg 

– Avfall av ildfaste fôringer, 

herunder digler, fra kobberstøping 
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 – Slagg fra varm-

galvanisering med 

sink (satsvis) 

(> 92 % Zn) 

– Slagg fra behandling av 

edelmetaller for 

ytterligere raffinering 

– Tantalholdig tinnslagg 

med mindre enn 0,5 % 

tinn 

  

   B1115 

 B1120 — B1190   

   B1200 — B2030 

fra B2040: 

– Avfall av gipsplater som 

stammer fra riving av 

bygninger 

– Knust betong 

fra B2040: 

– Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) 

og behandlet i samsvar 

med industrispesifika-

sjoner (f.eks. DIN 4301 

og DIN 8201), hoved-

sakelig til bygge- og 

slipeformål 

 fra B2040: 

– Delvis raffinert kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røykgass 

– Svovel i fast form 

– Kalkstein fra kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-verdi lavere 

enn 9) 

– Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

– Karborundum (silisiumkarbid) 

– Glassavfall som inneholder 

litium-tantal eller litium-niob 

B2060 — B2130    

   B3010 — B3020 

fra B3030: 

– Stry og avfall (herunder 

garnavfall og opprevet 

materiale) av ekte hamp 

(Cannabis sativa L.) 

fra B3030: 

– 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 fint dyrehår 

– Avfall av grovt 

dyrehår 

 fra B3030: 

– Alt annet avfall 

   B3035 — B3050 
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 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 

– Garvefett: rester etter 

behandling av fettstoffer 

eller animalsk eller 

vegetabilsk voks 

– Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, 

enkelt bearbeidet (men 

ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

– Annet avfall fra land-

bruksbasert næringsmid-

delindustri med unntak 

av biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for produkter 

beregnet på konsum eller 

på fôrvarer 

 fra B3060: 

– Bunnfall fra vinproduksjon 

– Fiskeavfall 

– Skall, skinn (skrell) og annet 

avfall av kakao 

 B3065   

fra B3070: 

– Deaktivert soppmycel fra 

penicillinproduksjon til 

bruk i fôr 

  fra B3070: 

– Avfall av menneskehår 

– Avfall av halm 

   B3080 — B3140 

 B4010 — B4020   

B4030    

GB040 — GG040    

   GH013 

 GN010 — GN030   

Blandet avfall 

   Alt blandet avfall oppført i  

vedlegg IIIA til forordning  

(EF) nr. 1013/2006» 
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45) Følgende post for Maldivene tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Maldivene 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

46) Posten for Mali skal lyde: 

«Mali 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

  

47) Posten for Mauritius (Republikken Mauritius) skal lyde: 

«Mauritius (Republikken Mauritius) 

a b c d 

 Alt avfall oppført i vedlegg III og 

blandet avfall oppført i vedlegg 

IIIA til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

48) Posten for Moldova (Republikken Moldova) skal lyde: 

«Moldova (Republikken Moldova) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

fra B1010: 

– Alt annet avfall 

  fra B1010: 

– Jern- og stålskrap 

B1020 — B2010    

   B2020 

B2030 — B3010    

   B3020 

B3030 — B4030    
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GB040 — GN030    

Blandet avfall 

   Blanding av B3020 

Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

49) Posten for Montenegro skal lyde: 

«Montenegro 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

50) Følgende post for Montserrat tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Montserrat 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

51) Posten for Marokko skal lyde: 

«Marokko 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 fra B1010: 

– Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

 fra B1010: 

– Alt annet avfall 

 Fra B1020: 

– Selenavfall 

– Tellurskrap 

 Fra B1020: 

– Alt annet avfall 

 B1030 — B1240   

 B1250  B1250 

  B2010 — B2020  
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 B2030   

 fra B2040: 

– Delvis raffinert kalsium-

sulfat fra avsvovling av 

røykgass 

– Avfall av gipsplater som 

stammer fra riving av 

bygninger 

– Slagg fra kobberproduk-

sjon, 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 

– Knust betong 

– Glassavfall som 

inneholder litium-tantal 

eller litium-niob 

fra B2040: 

– Svovel i fast form 

– Kalkstein fra 

kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-

verdi lavere enn 9) 

– Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

– Karborundum 

(silisiumkarbid) 

 

 B2060 — B2130   

 Fra B3010: 

– Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

– Følgende former for 

fluorinert polymeravfall: 

– Perfluoralkoksyl-

alkan 

– Tetrafluoretylen / 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

– Tetrafluoretylen / 

perfluormetylvinyl-

eter (MFA) 

– Polyvinylfluorid 

(PVF) 

– Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) 

Fra B3010: 

– Plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

– Følgende former for 

fluorinert polymeravfall: 

– Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

 

  B3020  

  fra B3030: 

– Alt annet avfall 

fra B3030: 

– Brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

  B3035  

 B3040   
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  B3050  

 B3060 — B3130   

 B3140  B3140 

 B4010 — B4030   

 GB040 — GN030   

Blandet avfall 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

  

52) Følgende post for Namibia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Namibia 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

53) Posten for Nepal skal lyde: 

«Nepal 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

fra B1010: 

– Sinkskrap 

– Magnesiumskrap 

– Vismutskrap 

– Titanskrap 

– Zirkoniumskrap 

– Manganskrap 

– — Germaniumskrap 

– Vanadiumskrap 

– Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium og 

gallium 

– Thoriumskrap 

– Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

fra B1010: 

– Nikkelskrap 

– Wolframskrap 

– Molybdenskrap 

– Tantalskrap 

– Koboltskrap 

– Kromskrap 

fra B1010: 

– Edelmetaller (gull, sølv, 

platinagruppen, men ikke 

kvikksølv) 

– Jern- og stålskrap 

– Aluminiumskrap 

– Tinnskrap 

fra B1010: 

Kobberskrap 

B1020 — B1190    

 B1200   
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B1210 — B2040    

 B2060   

B2070 — B3010    

fra B3020: 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

– annet, herunder, men ikke 

begrenset til: 

1.  laminert papp 

2.  usortert skrap 

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 papirmasse 

(for eksempel aviser, 

tidsskrifter og lignende 

trykksaker) 

  

B3030 — B4030    

GB040 — GF010    

 GG030 — GG040   

GH013 — GN030    

Blandet avfall 

 Blanding av B3020   

Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

54) Posten for New Zealand utgår. 

55) Følgende post for Niger tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Niger 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B1010 — B1240    
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 B1250  B1250 

B2010 — B3010    

 B3020 — B3030  B3020 — B3030 

B3035    

Fra B3040: 

– Annet gummiavfall 

(unntatt avfall som er 

oppført andre steder) 

Fra B3040: 

– Avfall og skrap av 

hardgummi (for 

eksempel ebonitt) 

 Fra B3040: 

– Avfall og skrap av 

hardgummi (for 

eksempel ebonitt) 

 B3050  B3050 

B3060 — B3130    

 B3140  B3140 

B4010 — B4030    

GB040 — GN030    

Blandet avfall 

 Blanding av B1010 og 

B1050 

 Blanding av B1010 og B1050 

 Blanding av B1010 og 

B1070 

 Blanding av B1010 og B1070 

Blanding av B3040 og B3080    

 Blanding av B1010  Blanding av B1010 

Blanding av B2010    

 Blanding av B2030  Blanding av B2030 

Blanding av B3010 

Plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

   

Blanding av B3010 herdet 

harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

 Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

 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» 
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56) Posten for Pakistan skal lyde: 

«Pakistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  B1010 — B1080  

   B1090 

  B1100  

   B1115 

  B1120 — B2130  

   B3010 

  B3020 — B3035  

   B3040 

  B3050  

fra B3060: 

– Bunnfall fra vinproduk-

sjon 

– Garvefett: rester etter 

behandling av fettstoffer 

eller animalsk eller 

vegetabilsk voks 

– Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, 

enkelt bearbeidet (men 

ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

– Skall, skinn (skrell) og 

annet avfall av kakao 

 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 

fra B3060: 

– Fiskeavfall 

– 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    

  B3070  

   B3080 

  B3090 — B3130  

   B3140 

  B4010 — B4020  

B4030    

  GB040 — GC010  

GC020 — GC030    

  GC050 — GG040  

   GH013 

GN010    
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   GN020 — 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 Plastskrap 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»  

57) Følgende post for Papa Ny Guinea tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Papua Ny Guinea 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

58) Posten for Paraguay skal lyde: 

«Paraguay 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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59) Posten for Peru skal lyde: 

«Peru 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF) nr. 1013/2006» 

60) Posten for Filippinene skal lyde: 

«Filippinene 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

fra B1010: 

– Koboltskrap 

– Kromskrap 

  fra B1010: 

– Alt annet avfall 

B1020 — B1030    

 B1031 — B1050   

B1060    

 B1070 — B1080   

B1090    

 B1100 — B1120   

B1130 — B1140    

 B1150 — B1240   

  B1250  

B2010    

  B2020 — B2030  

fra B2040: 

– Alt annet avfall 

fra B2040: 

– Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt jern-

innhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner 

(f.eks. DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

  

B2060 — B2130    

   B3010 

  B3020  

B3030    



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/747 

 

  B3035  

B3040    

  B3050  

B3060 — B4030    

 GB040 — GC030   

GC050    

  GE020 — GF010  

GG030    

 GG040   

   GH013 

GN010 — GN030    

Blandet avfall 

Fra blanding av B1010 og 

B1050: 

— Blandinger som inne-

holder koboltskrap 

  Fra blanding av B1010 og B1050: 

— Alt annet blandet avfall 

Fra blanding av B1010 og 

B1070: 

— Blandinger som inne-

holder koboltskrap 

  Fra blanding av B1010 og B1070: 

— Alt annet blandet avfall 

Blanding av B3040 og B3080    

Fra blanding av B1010: 

— Blandinger som inne-

holder koboltskrap 

  Fra blanding av B1010: 

— Alt annet blandet avfall 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 Plastskrap av 

ikke-halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

   Blanding av B3010 herdet 

harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

  Blanding av B3020  

  Blanding av B3030  
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Blanding av B3040    

  Blanding av 

B3050» 

 

61) Posten for Russland (Den russiske føderasjon) skal lyde: 

«Russland (Den russiske føderasjon) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 — B1031 

   B1050 — B1160 

 B1170 — B1200   

 B1220   

   B1230 

 B1240   

   B1250 — B3010 

   B3030 — B3035 

B3040    

   B3050 

 B3060   

   B3065 — B3110 

B3140    

   B4010 — B4030 

   GB040 — GC050 

GE020    

 GG030 — GG040   

   GN010 – GN030» 

62) Posten for Rwanda skal lyde: 

«Rwanda 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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63) Følgende post for Saint Lucia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Saint Lucia 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

64) Følgende post for Saint Vincent og Grenadinene tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Saint Vincent og Grenadinene 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

65) Posten for Senegal skal lyde: 

«Senegal 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B1010 – B3020    

fra B3030: 

– Alt annet avfall 

fra B3030: 

– Brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

  

B3035 — B3130    

 B3140   

B4010 — B4030    

GB040 — GN030    

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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66) Posten for Serbia skal lyde: 

«Serbia 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF) nr. 1013/2006» 

67) Posten for Seychellene skal lyde: 

«Seychellene 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B1010 – B3040    

Fra B3050: 

– Treavfall og spon, også 

agglomerert i kubber, 

briketter, pelleter eller 

lignende 

  Fra B3050: 

– Korkavfall: knust, granulert eller 

malt kork 

fra B3060: 

– Alt annet avfall 

  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 

B3065 — B4030    

GB040 — GE020    

   GF010 

GG030 — GN030    

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning (EF) 

nr. 1013/2006» 

   

68) Posten for Singapore skal lyde: 

«Singapore 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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69) Posten for Tadsjikistan skal lyde: 

«Tadsjikistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 — B1150   

B1160 — B1200    

 B1210 — B1240   

B1250    

 B2010 — B2030   

fra B2040: 

– Knust betong 

fra B2040: 

– Alt annet avfall 

  

 B2060 — B2110   

B2120 — B2130    

 B3010 — B3020   

fra B3030: 

– 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 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 

fra B3030: 

– 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 
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– Stry, fiber og avfall (herunder 

garnavfall og opprevet 

materiale av manila 

(manilahamp eller Musa 

textilis Nee) 

– Stry, kardet ull og avfall 

(herunder garnavfall og 

opprevet materiale) av rami og 

andre plantetekstilfibrer som 

ikke er spesifisert eller 

inkludert andre steder 

   

 B3035 — B3040   

B3050    

fra B3060: 

– Bunnfall fra vinproduksjon 

– 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 fettstoffer 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 

næringsmiddelindustri 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 — GF010   

GG030 — GG040    

 GH013   

GN010 — GN030    

Blandet avfall 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning (EF) 

nr. 1013/2006» 
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70) 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  

Fra B3040: 

– Brukte dekk 

 Fra B3040: 

– Alt annet avfall 

 

  B3050 – B3070  

fra B3080: 

– Brukte dekk 

 fra B3080: 

– Alt annet avfall 

 

  B3090 – B3130  

fra B3140 

– Brukte dekk 

 fra B3140 

– Alt annet avfall 

 

  B4010 — B4020  

   B4030 

  GB040  

 GC010 — GC020   

GC030    

  GC050 — GF010  

 GG030 — GG040   

 GH013  GH013 

   GN010 — GN030 
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Blandet avfall 

  Blanding av B1010 og 

B1050 

 

  Blanding av B1010 og 

B1070 

 

fra blanding av B3040 og 

B3080: 

– Blandinger som 

inneholder brukte dekk 

 fra blanding av B3040 og 

B3080: 

– Alt annet blandet 

avfall 

 

  Blanding av B1010  

  Blanding av B2010  

  Blanding av B2030  

 Blanding av B3010 

Plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

  

 Blanding av B3010 herdet 

harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

  

 Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

  

  Blanding av B3020  

  Blanding av B3030  

fra blanding av B3040: 

– Blandinger som 

inneholder brukte dekk 

 fra blanding av B3040: 

– Alt annet blandet 

avfall 

 

  Blanding av B3050»  

71) Posten for Togo skal lyde: 

«Togo 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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72) Følgende post for Trinidad og Tobago tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Trinidad og Tobago 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

73) Posten for Tunisia skal lyde: 

«Tunisia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010  B1010 

B1020 — B1220    

 B1230 — B1240  B1230 — B1240 

B1250 — B3010    

fra B3020: 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

– annet, herunder, men ikke 

begrenset til: 

1.  laminert papp 

2.  usortert skrap 

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 papirmasse 

(for eksempel aviser, 

tidsskrifter og lignende 

trykksaker) 

 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 papirmasse (for 

eksempel aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 fra B3030: 

– Alt annet avfall 

fra B3030: 

– Brukte klær og 

andre slitte 

tekstilartikler 

fra B3030: 

– Alt annet avfall 

 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 
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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 

Plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 Plastskrap av 

ikke-halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

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» 

74) Følgende post for Usbekistan tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Usbekistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   fra B1010: 

– Alt avfall unntatt edelmetaller (gull, sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

   B1020 

   B1031 
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   B1050 — B1090 

   fra B1100: 

– Alt avfall unntatt slagg fra behandling av edelmetaller for 

ytterligere raffinering 

   B1115 — B1120 

   B1140 

   B1200 — B2030 

   fra B2040: 

– Alt avfall unntatt delvis raffinert kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røykgass 

   B2060 — B3060 

   B3070 — B3090 

   B3120 — B4030 

   GB040 — GC030 

   GE020 

   GG030 — GN030 

Blandet avfall 

   Alt blandet avfall oppført i vedlegg IIIA til forordning (EF) 

nr. 1013/2006» 

75) 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 

– Titanskrap 

– Zirkoniumskrap 

– Manganskrap 

– Kromskrap 

Fra B1020: 

– Alt annet avfall 

  Fra B1020: 

– Antimonskrap 
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B1030 — B1060    

   B1070 

B1080 — B1180    

   B1190 — B1220 

B1230 — B2010    

   B2020 

B2030 — B2070    

   B2080 

B2090 — B2130    

   B3010 — B3020 

fra B3030: 

– Alt annet avfall 

  fra B3030: 

– Silkeavfall (herunder kokonger 

uegnet for spoling, garnavfall og 

opprevet materiale): 

– ikke kardet eller børstet 

– annet 

B3035    

   B3040 

B3050 — B3070    

   B3080 

B3090 — B3130    

   B3140 

B4010 — B4030    

GB040    

   GC010 — GC020 

GC030 — GC050    

   GE020 

GF010 — GG040    

   GH013 

GN010 — GN030    
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Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning (EF) 

nr. 1013/2006» 

   

76) Følgende post for Wallis og Futuna tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Wallis og Futuna 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

77) Følgende post for Zimbabwe tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Zimbabwe 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 68/2014 

av 27. januar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 141/2013 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet 

på arbeidsplassen, med hensyn til statistikk basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen 

(EHIS) som følge av Kroatias tiltredelse til Den europeiske union(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker 

over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen(1), 

særlig artikkel 9 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger 

1)  I vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 141/2013(2) 

er den minste effektive utvalgsstørrelsen fastsatt, beregnet 

på grunnlag av en antakelse om at utvalget er et enkelt 

tilfeldig utvalg. 

2)  Det er nødvendig å tilpasse vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 141/2013 for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse. 

 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 28.1.2014, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 297/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 26.11.2015, s. 51. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 141/2013 av 19. februar 2013 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse 

og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til statistikk basert på 

den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS) (EUT L 47 av 

20.2.2013, s. 20). 

3)  Forordning (EU) nr. 141/2013 bør derfor endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for Det europeiske statistikksystem 

— 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EU) nr. 141/2002 erstattes med 

teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/49/62 

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Endelige utvalg som skal oppnås 

 Personer 15 år eller eldre som skal intervjues 

EU-stater  

Belgia 6500 

Bulgaria 5920 

Tsjekkia 6510 

Danmark 5350 

Tyskland 15260 

Estland 4270 

Irland 5057 

Hellas 6667 

Spania 11620 

Frankrike 13110 

Kroatia 5000 

Italia 13180 

Kypros 4095 

Latvia 4555 

Litauen 4850 

Luxembourg 4000 

Ungarn 6410 

Malta 3975 

Nederland 7515 

Østerrike 6050 

Polen 10690 

Portugal 6515 

Romania 8420 

Slovenia 4486 

Slovakia 5370 

Finland 5330 

Sverige 6200 
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 Personer 15 år eller eldre som skal intervjues 

Det forente kongerike 13085 

EU-stater i alt 199990 

Sveits 5900 

Island 3940 

Norge 5170 

I alt inkludert Sveits, Island og Norge 215000» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 724/2014 

av 26. juni 2014 

om utvekslingsstandarden for oversending av data som kreves i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den 

europeiske union(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union(1), særlig artikkel 3 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger 

1)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) nr. 549/2013 skal medlemsstatene oversende til Kommisjonen de data og 

metadata som kreves i henhold til forordningen, i samsvar med en angitt utvekslingsstandard og andre praktiske 

ordninger som angis av Kommisjonen. 

2)  Bruken av en enkelt standard for utveksling og oversending av data om statistikk som omfattes av forordning (EU)  

nr. 549/2013, vil i stor grad bidra til integrering av virksomhetsprosesser på dette statistikkområdet. 

3)  Initiativet SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) for statistiske og tekniske standarder og deling av data og 

metadata ble lansert av Den internasjonale oppgjørsbank, Den europeiske sentralbank, Kommisjonen (Eurostat), Det 

internasjonale valutafond, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), De forente nasjoner og 

Verdensbanken. SDMX inneholder statistiske og tekniske løsninger for utveksling av offisiell statistikk, herunder 

SDMX Markup Language, som bruker XML-syntaks (SDMX-ML-format). Det bør derfor innføres et nytt dataformat og 

en ny definisjon av datastruktur som er utformet i samsvar med denne standarden. For å lette overgangen til det nye 

dataformatet, bør Kommisjonen de to første årene etter forordningens ikrafttredelse gi medlemsstatene maler som kan 

benyttes til konverteringsverktøy for SDMX. 

4)  Kommisjonen bør stille til rådighet detaljert dokumentasjon om SDMX-datastrukturdefinisjonene samt retningslinjer for 

hvordan de skal gjennomføres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for Det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Standard for oversending av data 

Medlemsstatene skal levere de data som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013, ved bruk av SDMX-datastruktur-

definisjoner. 

Artikkel 2 

Tekniske spesifikasjoner for dataformatet 

Medlemsstatene skal levere data og metadata i SDMX-ML-format. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 1.7.2014, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 298/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 52. 

(1) EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 634/2014 

av 13. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 21 fra Den internasjonale  

tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger 

som forelå 15. oktober 2008. 

2) 20. mai 2013 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) tolkning nr. 21 fra Den internasjonale 

tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC): «Avgifter». 

3) Ved anvendelsen av internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 

eiendeler» har det utviklet seg forskjellig praksis med hensyn til valget av tidspunkt for når et foretak skal innregne en 

forpliktelse til å betale en avgift. 

4) Formålet med IFRIC-tolkning nr. 21 er å gi veiledning i hensiktsmessig regnskapsmessig behandling av avgifter som er 

omfattet av virkeområdet for IAS 37, for dermed å gjøre finansregnskap mer sammenlignbare for brukere. 

5) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at IFRICs tolkning nr. 21 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1606/2002. 

6) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 innsettes IFRIC-tolkning nr. 21: «Avgifter» som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende IFRIC-tolkning nr. 21: «Avgifter» senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner  

17. juni 2014 eller senere. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 14.6.2014, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 299/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 53. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRIC 21  IFRIC-tolkning nr. 21: «Avgifter»(*) 

HENVISNINGER 

— IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

— IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil 

— IAS 12 Inntektsskatt 

— IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte 

— IAS 24 Opplysninger om nærstående parter 

— IAS 34 Delårsrapportering 

— IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

— IFRIC 6 Forpliktelser som oppstår av deltakelse i et særskilt marked — avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr 

BAKGRUNN 

1.  En offentlig myndighet kan pålegge et foretak en avgift. Tolkningskomiteen for IFRS har mottatt forespørsler om 

retningslinjer for hvordan foretaket som betaler avgiften, skal regnskapsføre avgiftene i sitt finansregnskap. Spørsmålet 

dreier seg om når foretaket skal innregne en forpliktelse til å betale en avgift som regnskapsføres i samsvar med IAS 37: 

«Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler». 

VIRKEOMRÅDE 

2.  Denne tolkning omhandler regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift dersom denne forpliktelsen er innenfor 

virkeområdet for IAS 37. Den omhandler også regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift når tidspunktet og 

beløpet er fastsatt. 

3.  Denne tolkning omhandler ikke regnskapsføring av utgifter som oppstår av innregning av en forpliktelse til å betale en 

avgift. Foretak bør anvende andre standarder for å avgjøre om innregning av en forpliktelse til å betale en avgift medfører 

at det oppstår en eiendel eller en kostnad. 

4.  I denne tolkning menes med «avgift» en strøm av ressurser som omfatter økonomiske fordeler som offentlige myndigheter 

pålegger foretak i samsvar med lovgivningen (dvs. lover og/eller forskrifter), bortsett fra 

a)  strømmer av ressurser innenfor virkeområdet for andre standarder (f.eks. inntektsskatt innenfor virkeområdet for IAS 

12: «Inntektsskatt», og 

b)  bøter eller andre sanksjoner som pålegges ved lovovertredelser. 

 Med «offentlig myndighet» menes offentlige organer, offentlige institusjoner og lignende lokale, nasjonale eller 

internasjonale organer. 

5.  En betaling som foretas av et foretak ved anskaffelse av en eiendel eller ved yting av tjenester i henhold til avtale med en 

offentlig myndighet, oppfyller ikke definisjonen av en avgift. 

6.  Det kreves ikke at et foretak anvender denne tolkning på forpliktelser som oppstår av ordninger for handel med 

utslippsrettigheter. 

PROBLEMSTILLINGER 

7.  Denne tolkning presiserer hvordan en forpliktelse til å betale en avgift, skal regnskapsføres, og omhandler følgende 

problemstillinger: 

a)  Hvilken forpliktende hendelse medfører innregning av en forpliktelse til å betale en avgift? 

b)  Vil en økonomisk tvang til å drive virksomhet i en framtidig periode skape en konstruktiv plikt til å betale en avgift 

som vil bli utløst av å drive virksomhet i den samme framtidige perioden? 

  

(*) «Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes 

utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan skaffes 

fra IASB på www.iasb.org.»  
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c)  Innebærer en forutsetning om fortsatt drift at et foretak har en eksisterende plikt til å betale en avgift som vil bli utløst 

av å drive virksomhet i en framtidig periode? 

d)  Oppstår innregningen av en forpliktelse til å betale en avgift på et bestemt tidspunkt, eller oppstår den, under noen 

omstendigheter, gradvis over tid? 

e)  Hvilken forpliktende hendelse medfører innregning av en forpliktelse til å betale en avgift som blir utløst dersom et 

minstenivå nås? 

f)  Er prinsippene for innregning av en forpliktelse til å betale en avgift de samme i årsrapportene som i delårsrapporten? 

KONSENSUS 

8.  Den forpliktende hendelsen som medfører en forpliktelse til å betale en avgift, er den aktiviteten som utløser betalingen av 

avgiften, som definert i lovgivningen. Dersom aktiviteten som utløser betalingen av avgiften, for eksempel er generering av 

driftsinntekter i inneværende periode, og beregningen av avgiften er basert på driftsinntekt som ble generert i en 

foregående periode, er det genereringen av driftsinntekter i inneværende periode som er utløsende plikt for denne avgiften. 

Generering av driftsinntekter i forrige periode er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, til å skape en aktuell forpliktelse. 

9.  Et foretak har ingen underforstått plikt til å betale en avgift som vil bli utløst gjennom drift i en framtidig periode som 

resultat av at foretaket av økonomiske grunner er tvunget til å fortsette sin virksomhet i denne framtidige perioden. 

10. Utarbeidingen av finansregnskap ut fra forutsetningen om fortsatt drift, innebærer ikke at et foretak har en nåværende plikt 

til å betale en avgift som vil bli utløst av drift i en framtidig periode. 

11.  Forpliktelsen til å betale en avgift innregnes gradvis dersom den utløsende plikten inntreffer over tid (dvs. dersom 

aktiviteten som utløser betaling av avgiften, som definert i lovgivningen, inntreffer over tid). Dersom for eksempel den 

utløsende hendelsen er generering av driftsinntekt over tid, innregnes den tilsvarende forpliktelsen når foretaket genererer 

disse driftsinntektene. 

12.  Dersom en plikt til å betale en avgift utløses når et minstenivå nås, skal regnskapsføringen av den forpliktelsen som oppstår 

fra denne plikten, være konsistent med prinsippene fastsatt i nr. 8–14 i denne tolkning (særlig nr. 8 og 11). Dersom den 

utløsende plikten for eksempel er at et minste aktivitetsnivå er nådd (f.eks. et minstebeløp for driftsinntekter eller salg som 

er generert eller produkter som er produsert), innregnes den tilsvarende forpliktelsen når dette minste aktivitetsnivået er 

nådd. 

13.  Et foretak skal anvende de samme innregningsprinsippene i delårsrapporten som i årsrapportene. I delårsrapporten skal 

derfor en forpliktelse til å betale en avgift 

a)  ikke innregnes dersom det ved slutten av delårsperioden ikke foreligger noen plikt til å betale avgiften, og 

b)  innregnes dersom det ved slutten av delårsperioden foreligger en plikt til å betale avgiften. 

14  Et foretak skal innregne en eiendel dersom det har forhåndsbetalt en avgift, men det ennå ikke foreligger noen plikt til å 

betale denne avgiften. 

 _____  
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Vedlegg A 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av denne tolkning, og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene 

av tolkningen. 

A1 Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. 
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, skal foretaket opplyse 
om dette. 

A2 Endringer av regnskapsprinsipper som oppstår som følge av anvendelsen av denne tolkning, skal regnskapsføres med 
tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil». 

 __________  
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RÅDSFORORDNING (EU) nr. 721/2014 

av 16. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 219/2007 om opprettelse av et fellesforetak til utvikling av 

en ny generasjon av det europeiske system for lufttrafikkstyring (SESAR) med hensyn til en 

forlengelse av fellesforetaket fram til 2024(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 187 og 188, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Formålet med forsknings- og utviklingsprosjektet for lufttrafikkstyring i Det felles europeiske luftrom («SESAR-

prosjektet») er å modernisere lufttrafikkstyringen («ATM») i Europa, og prosjektet utgjør den teknologiske grunnpilaren 

i Det felles europeiske luftrom («SES»). Målet er å bygge opp en effektiv flygekontrollinfrastruktur i Unionen innen 

2030 som gjør det mulig å utvikle en sikker og miljøvennlig lufttransport. 

2)  SESAR-prosjektet består av tre innbyrdes forbundne, kontinuerlige samarbeidsprosesser i stadig utvikling: definisjon av 

innhold og prioriteringer, utvikling av nye teknologiske systemer, komponenter og driftsprosesser for SESAR-konseptet 

og planer for innføring av neste generasjon ATM-systemer som vil bidra til å nå ytelsesmålene for Det felles europeiske 

luftrom. 

3)  Den første fasen i definisjonsprosessen fant sted i tidsrommet 2004-2008 og munnet ut i SESAR-prosjektets ATM-

hovedplan (D5), som dannet grunnlaget for den første utgaven av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring 

(«ATM-hovedplanen»), som ble godkjent av Rådet 30. mars 2009. I ATM-hovedplanen defineres tre trinn i utviklings-

prosessen for SESAR: tidsbaserte operasjoner (trinn 1), flygeveibaserte operasjoner (trinn 2) og ytelsesbaserte operasjo-

ner (trinn 3). ATM-hovedplanen er den avtalte kjøreplanen for å føre ATM-forskning og -utvikling videre til innfø-

ringsfasen. 

4)  SESAR-fellesforetaket («fellesforetaket») ble opprettet ved rådsforordning (EF) nr. 219/2007(3) med henblikk på å 

forvalte virksomheten i SESAR-prosjektets utviklingsprosess i henhold til Unionens finansielle ramme for tidsrommet 

2007-2013. Fellesforetakets hovedoppgave er å gjennomføre ATM-hovedplanen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 1.7.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 300/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 54. 

(1) Uttalelse av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Uttalelse av 10. desember 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 219/2007 av 27. februar 2007 om opprettelse av et fellesforetak til utvikling av en ny generasjon av det europeiske 

system for lufttrafikkstyring (SESAR) (EUT L 64 av 2.3.2007, s. 1). 
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5)  Fellesforetakets arbeidsprogram, som omfattes av Unionens finansielle ramme for tidsrommet 2007-2013, omhandler 

alle elementer i trinn 1 og rundt 80 % av trinn 2 i ATM-hovedplanen. Tilhørende virksomhet bør være avsluttet innen 

2016. Gjenstående virksomhet i trinn 2 og virksomhet knyttet til trinn 3 bør påbegynnes i 2014 og omfattes av Unionens 

finansielle ramme for tidsrommet 2014-2020. Kostnadene for nevnte virksomhet er anslått til 1 585 milliarder euro, 

herunder 85 millioner euro til forsøksforskning, 1,2 milliarder euro til anvendt forskning og førindustriell utvikling samt 

300 millioner euro til demonstrasjoner i stor skala. Forsøksforskning bør i sin helhet betales over Unionens budsjett.  

I lys av dette bør Unionens budsjett for gjennomføring av gjenstående virksomhet suppleres med bidrag fra industrien 

og Eurocontrol etter samme framgangsmåte som ble brukt i Unionens finansielle ramme for tidsrommet 2007-2013. 

6)  I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 219/2007 skal fellesforetaket opphøre 31. desember 2016 eller 

åtte år etter Rådets godkjenning av ATM-hovedplanen, ved det tidspunktet som kommer først. Kommisjonen framla 

ATM-hovedplanen for Rådet 14. november 2008(1), og Rådet godkjente planen 30. mars 2009. 

7)  Fellesforetaket oppfyller kriteriene for offentlig-private partnerskap fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1291/2013(2) («Horisont 2020-rammeprogrammet»), og ble gjennomført ved særprogrammet opprettet ved 

rådsbeslutning 2013/743/EU(3). 

8)  Målet med forordning (EU) nr. 1291/2013 er å oppnå en større virkning på forskning og nyskaping ved å kombinere 

Horisont 2020-rammeprogrammet og midler fra privat sektor i offentlig-private partnerskap på nøkkelområder der 

forskning og nyskaping kan bidra til å oppfylle Unionens overordnede mål når det gjelder konkurranseevne, samt 

mobilisere private investeringer og bidra til å takle samfunnsutfordringer. Slike partnerskap bør bygge på en langsiktig 

forpliktelse, herunder et balansert bidrag fra alle deltakere som har ansvar for å nå sine mål og rette seg etter Unionens 

strategiske mål for forskning, utvikling og nyskaping. Partnerskapene bør styres og fungere på en åpen, oversiktlig og 

effektiv måte og gi mange berørte parter som er aktive på særskilte områder, mulighet til å delta. Unionens deltaking i 

disse partnerskapene kan skje i form av finansielle bidrag til fellesforetak som er opprettet på grunnlag av traktatens 

artikkel 187 i henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EF(4). 

9)  For å videreføre utviklingen av virksomheten definert i ATM-hovedplanen er det nødvendig å forlenge fellesforetakets 

varighet fram til 2024, noe som gjenspeiler varigheten av Unionens finansielle ramme for tidsrommet 2014-2020 og gir 

ytterligere fire år til å gjennomføre fellesforetakets arbeidsprogram og avslutte prosjekter som eventuelt igangsettes i 

slutten av nevnte finansielle ramme. En slik forlengelse bør dermed gjøre det mulig å gjennomføre hele ATM-

hovedplanen (trinn 2 og 3) i dens nåværende form. Med henblikk på det overordnede målet i Horisont 2020-ramme-

programmet, som er å forenkle mer og oppnå bedre sammenheng, bør alle forslagsinnbydelser fra fellesforetaket ta 

hensyn til varigheten av Horisont 2020-rammeprogrammet. 

10)  Det bør organiseres en åpen innbydelse om tiltredelse av nye medlemmer med tanke på den virksomheten som skal 

gjennomføres i henhold til Unionens finansielle ramme for tidsrommet 2014-2020. Medlemskapet til medlemmer i 

fellesforetaket som ikke bidrar til den virksomheten som finansieres over Unionens finansielle ramme for tidsrommet 

2014-2020, bør opphøre senest 31. desember 2016. 

11)  Fellesforetaket bør fortsatt være åpent og fremme en bredest mulig deltaking og representasjon av berørte parter fra alle 

medlemsstater, herunder små og mellomstore bedrifter, gjennom tiltredelse av nye medlemmer eller andre former for 

deltaking. Videre bør deltakingen sikre en riktig balanse mellom luftromsbrukere, ytere av flysikringstjenester, luft-

havner, militæret, yrkessammenslutninger og produsenter og gi muligheter for små og mellomstore bedrifter, akademia 

og forskningsorganisasjoner. 

12)  Horisont 2020 bør bidra til å redusere forsknings- og innovasjonskløften i Unionen ved å fremme samvirking med de 

europeiske struktur- og investeringsfondene («ESIF»). Fellesforetaket bør derfor arbeide for å utvikle et nært samspill 

  

(1) EUT C 76 av 25.3.2010, s. 28. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon (2014-2020) og om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104). 

(3) Rådsbeslutning nr. 2013/743/EU av 3. desember 2013 om opprettelse av særprogrammet for gjennomføring av Horisont 2020 – 

rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om oppheving av beslutning 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 

2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 965). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EF av 18. desember 2006 om Det europeiske fellesskaps sjuende rammeprogram for 

forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-2013) (EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1). 
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med ESIF, som særlig kan bidra til å styrke den lokale, regionale og nasjonale kapasiteten innen forskning og nyskaping 

innenfor fellesforetakets område, og understøtte initiativene for smart spesialisering. 

13)  Fellesforetaket bør utøve sin virksomhet på en åpen og oversiktlig måte og framlegge alle relevante opplysninger i rett 

tid til relevante organer, idet det tas behørig hensyn til følsomme spørsmål, for eksempel immaterialrettigheter, samt 

fremme sin virksomhet, herunder opplysnings- og spredningsvirksomhet rettet mot allmennheten. Forretningsordenen til 

organene i fellesforetaket bør gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

14)  For å sikre åpenhet og innsyn og fremme deltaking bør fellesforetaket også bruke elektroniske midler som forvaltes av 

Kommisjonen. Forslagsinnbydelser fra fellesforetaket bør derfor også offentliggjøres på den felles portal for deltakere 

samt via andre elektroniske midler for spredning i Horisont 2020-rammeprogrammet som forvaltes av Kommisjonen. 

Fellesforetaket bør gjøre tilgjengelig relevante opplysninger om blant annet forslag, søkere, tilskudd og deltakere, slik at 

disse kan tas med i de elektroniske systemene for rapportering og spredning i Horisont 2020-rammeprogrammet som 

forvaltes av Kommisjonen, i et egnet format og med en hyppighet som samsvarer med Kommisjonens rapporterings-

forpliktelser. 

15)  Det framgår av erfaringene fra driften av fellesforetaket som institusjon i Unionen i henhold til artikkel 185 i rådsfor-

ordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1) at den nåværende rammen for drift er tilstrekkelig fleksibel og tilpasset felles-

foretakets behov. Fellesforetaket bør utøve sin virksomhet i samsvar med artikkel 208 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2). Fellesforetaket bør også vedta finansielle regler som ikke avviker fra det 

finansielle rammereglementet, bortsett fra når særlige krav gjør dette nødvendig og Kommisjonen på forhånd har gitt sitt 

samtykke. 

16)  Deltaking i indirekte tiltak som finansieres av fellesforetaket, bør være i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1290/2013(3). Det bør ikke være behov for et unntak i samsvar med artikkel 1 nr. 3 i nevnte 

forordning. Fellesforetaket bør videre sikre konsekvent anvendelse av disse reglene på grunnlag av relevante tiltak som 

vedtas av Kommisjonen. 

17)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4). 

18)  Forordning (EF) nr. 219/2007 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EF) nr. 219/2007 

I forordning (EF) nr. 219/2007 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Fellesforetaket skal opphøre 31. desember 2024. For å ta hensyn til varigheten av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) som ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1291/2013(*) («Horisont 2020-rammeprogrammet»), skal forslagsinnbydelser fra fellesforetaket igangsettes senest 

31. desember 2020. I behørig begrunnede tilfeller kan forslagsinnbydelser igangsettes innen 31. desember 2021. 

 ______________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 

– rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF 

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104).»  

  

(1) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps 

alminnelige budsjett (EFT L 248 av 19.6.2002, s. 1.). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). Artikkel 208 i 

forordning (EF) nr. 966/2012 har særlig erstattet artikkel 185 i forordning (EU, Euratom) nr. 1605/2002. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 av 11. desember 2013 om fastsettelse av reglene for deltaking og spredning i 

Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om oppheving av forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 81). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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b)  Nr. 3 oppheves. 

c)  I nr. 5 skal femte strekpunkt lyde: 

«— sikre tilsyn med virksomhet knyttet til utviklingen av felles produkter som er behørig beskrevet i ATM-hoved-

planen, gjennom tilskudd til medlemmer og gjennom de best egnede tiltakene, for eksempel tildeling av kontrakter 

eller tilskudd etter forslagsinnbydelser for å nå programmets mål, i samsvar med forordning (EU) nr. 1291/2013.» 

2) I artikkel 2a skal nr. 5 lyde: 

«5.  Fellesforetakets personale skal bestå av midlertidig ansatte og kontraktsansatte. Den samlede ansettelsesperioden skal 

ikke under noen omstendigheter vare lenger enn fellesforetaket.» 

3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 første og annet ledd skal lyde: 

«2.  Unionens bidrag i henhold til den flerårige finansielle rammen for tidsrommet 2014-2020, herunder bidrag fra 

EFTA, som betales via budsjettbevilgningene til Horisont 2020-rammeprogrammet, skal være 585 000 000 euro. 

Reglene for Unionens bidrag skal fastsettes ved hjelp av en allmenn avtale og årlige finansielle gjennomføringsavtaler 

som skal inngås mellom Kommisjonen, på vegne av Unionen, og fellesforetaket. Reglene skal omfatte framlegging av 

opplysninger som er nødvendige for å sikre at Kommisjonen kan oppfylle sine forpliktelser med hensyn til spredning 

og rapportering, herunder den felles portal for deltakere samt gjennom andre elektroniske midler for spredning i 

Horisont 2020-rammeprogrammet som forvaltes av Kommisjonen, og bestemmelser om offentliggjøring av felles-

foretakets forslagsinnbydelser, også på den felles portal for deltakere samt via andre elektroniske midler for spredning i 

Horisont 2020-rammeprogrammet som forvaltes av Kommisjonen.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Alle finansielle bidrag fra Unionen til fellesforetaket skal opphøre ved utløpet av den finansielle rammen for 

tidsrommet 2014-2020, med mindre Rådet har bestemt noe annet på bakgrunn av et kommisjonsforslag.» 

4) I artikkel 4a gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  De finansielle reglene som får anvendelse på fellesforetaket, skal vedtas av styret etter samråd med Kommisjonen. 

De skal ikke avvike fra det finansielle rammereglementet, med mindre fellesforetakets virksomhet særlig krever dette 

og Kommisjonen på forhånd har gitt sitt samtykke.» 

b)  Nr. 2 oppheves. 

5) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Kommisjonen skal vedta Unionens holdning i styret.» 

b)  Nr. 3 oppheves.  



Nr. 49/774 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Uten at det berører nr. 2 i denne artikkel, skal Unionens holdning i styret når det gjelder beslutninger om be-

tydelige endringer i ATM-hovedplanen, vedtas av Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 6 nr. 2.» 

6) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved forordning (EF) nr. 549/2004. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

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

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse.» 

7) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Foreløpig vurdering og rapport 

Innen 30. juni 2017 skal Kommisjonen med bistand fra uavhengige sakkyndige foreta en foreløpig vurdering av gjennom-

føringen av denne forordning og fellesforetakets resultater med særlig fokus på virkningene og effektiviteten av de konkrete 

resultatene som er oppnådd innen den fastsatte fristen, i samsvar med ATM-hovedplanen. Vurderingen skal også omfatte 

fellesforetakets arbeidsmetoder og generelle finansielle stilling. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om nevnte 

vurdering som skal inneholde konklusjonene fra Kommisjonens vurdering og merknader. Kommisjonen skal oversende 

nevnte rapport til Europaparlamentet og Rådet innen 31. desember 2017.  Det skal tas hensyn til resultatene av den 

foreløpige vurderingen av fellesforetaket i den inngående vurderingen og den foreløpige vurderingen nevnt i artikkel 32 i 

forordning (EU) nr. 1291/2013.» 

8) Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser med hensyn til medlemskap i fellesforetaket 

Medlemskap i fellesforetaket skal opphøre senest 31. desember 2016 for de medlemmene av fellesforetaket som per  

1. januar 2014 ikke bidrar, i form av naturalytelser eller kontanter, til kostnadene ved fellesforetakets arbeidsprogram som er 

knyttet til Unionens finansielle ramme for tidsrommet 2014-2020. 

Artikkel 3 

Overgangsbestemmelser med hensyn til fellesforetakets virksomhet som finansieres gjennom Unionens finansielle 

ramme for tidsrommet 2007-2013 

Fellesforetakets virksomhet som finansieres gjennom det sjuende rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling og 

rammeprogrammet for transeuropeiske nett, som igangsettes innen 31. desember 2013, skal være avsluttet innen  

31. desember 2016, bortsett fra prosjektstyring i forbindelse med avslutning av fellesforetakets virksomhet. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Luxembourg, 16. juni 2014. 

 For Rådet 

 G. KARASMANIS 

 Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 219/2007 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal bokstav m) og n) lyde: 

«m) fastsette regler og framgangsmåter for tildeling av de kontraktene eller tilskuddene og andre avtaler som er 

nødvendige for å gjennomføre ATM-hovedplanen, herunder særskilte framgangsmåter for å unngå interesse-

konflikter, 

n)  ta stilling til forslag til Kommisjonen om endring av vedtektene,» 

b)  I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a) Styret skal tre sammen minst tre ganger i året. Innkalling til ekstraordinære møter skal skje enten på anmodning 

fra én tredel av medlemmene i styret, som representerer minst 30 % av stemmene, eller på anmodning fra Kommi-

sjonen eller fra daglig leder.» 

2) I artikkel 6 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Medlemmer av fellesforetaket eller styret og fellesforetakets personale kan ikke delta i forberedelsen, vurderingen 

eller tildelingen av økonomisk støtte fra fellesforetaket, særlig etter anbudsinnbydelser eller forslagsinnbydelser, dersom de 

eier, representerer eller har avtaler med organer som er mulige kandidater eller søkere.» 

3) I artikkel 7 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Daglig leder skal ansettes i en stilling som midlertidig ansatt i fellesforetaket i henhold til artikkel 2 bokstav a) i 

tjenestevilkårene for andre ansatte. Daglig leder skal utnevnes av styret på grunnlag av en liste over kandidater foreslått av 

Kommisjonen, etter en åpen og oversiktlig utvelgelsesprosess. 

 Ved inngåelse av kontrakt med daglig leder skal fellesforetaket representeres av styrets leder. 

 Daglig leder utnevnes for et tidsrom på fem år. Ved utgangen av dette tidsrommet skal Kommisjonen vurdere blant annet 

arbeidet utført av daglig leder og fellesforetakets framtidige oppgaver og utfordringer. 

 Styret kan på forslag fra Kommisjonen, idet det tas hensyn til vurderingen nevnt i dette nummers tredje ledd, forlenge 

mandatet for daglig leder én gang med et tidsrom på høyst fem år. 

 En daglig leder hvis mandat er blitt forlenget, kan ikke delta i en ny utvelgelsesprosess for samme stilling ved utgangen av 

det samlede tidsrommet. 

 Daglig leder kan fjernes fra sin stilling bare etter en beslutning truffet av styret på forslag fra Kommisjonen.» 

4) I artikkel 9 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  For å utføre de oppgavene som er fastsatt i denne forordnings artikkel 1 nr. 5, kan fellesforetaket inngå særskilte 

avtaler med og tildele tilskudd til sine medlemmer i samsvar med gjeldende finansreglement.» 

5) Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Kontrakter og tilskudd 

 1.  Uten hensyn til artikkel 9 kan fellesforetaket inngå tjeneste- og varekontrakter eller tilskuddsavtaler med foretak eller 

et konsortium av foretak, særlig for å utføre de oppgavene som er angitt i denne forordnings artikkel 1 nr. 5.  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/777 

 

 2.  Fellesforetaket skal sikre at kontraktene og tilskuddsavtalene nevnt i nr. 1, gir Kommisjonen rett til å gjennomføre 

kontroller for å sikre at Unionens finansielle interesser vernes. 

 3.  Kontraktene og tilskuddsavtalene nevnt i nr. 1 skal omfatte alle hensiktsmessige bestemmelser om immaterial-

rettigheter nevnt i artikkel 18. For å unngå enhver interessekonflikt kan medlemmer som deltar i fastsettelsen av arbeid som 

er underlagt en framgangsmåte for tildeling av kontrakter eller tilskudd, herunder deres ansatte som er utlånt i henhold til 

artikkel 8, ikke delta i utførelsen av dette arbeidet.» 

6) I artikkel 12 nr. 3 skal første ledd lyde: 

 «3.  Medlemmene nevnt i artikkel 1 nr. 2 annet strekpunkt skal betale et første bidrag på minst ti millioner euro innen ett år 

etter at deres tiltredelse til fellesforetaket er godkjent. Dette beløpet skal reduseres til fem millioner euro for medlemmer 

som tiltrer fellesforetaket innen 24 måneder etter opprettelsen av fellesforetaket eller etter en ny medlemskapsinnbydelse.» 

7) I artikkel 13 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Eventuelle renter av de bidragene som medlemmene i fellesforetaket betaler, skal regnes som fellesforetakets 

inntekter.» 

8) I artikkel 16 nr. 1 skal innledningen lyde: 

 «1.  Fellesforetaket skal utarbeide sitt arbeidsprogram på grunnlag av den finansielle rammen som er omhandlet i denne 

forordnings artikkel 4 nr. 2, og på grunnlag av prinsipper om forsvarlig forvaltning og ansvarlighet, med angivelse av klare 

mål og etapper. Det skal omfatte:» 

9) Artikkel 17 skal lyde: 

«Artikkel 17 

Vern av Unionens finansielle interesser 

1.  Når tiltak som finansieres i henhold til denne forordning, gjennomføres, skal fellesforetaket treffe hensiktsmessige 

tiltak som sikrer at Unionens finansielle interesser vernes, ved å innføre forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og 

all annen ulovlig virksomhet, ved å utføre effektive kontroller, og dersom det oppdages uregelmessigheter, ved å inndrive 

urettmessig utbetalte beløp, og når det er hensiktsmessig, ved å ilegge sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon på grunnlag av 

dokumenter samt på stedet hos alle mottakere av tilskudd, leverandører og underleverandører som har mottatt midler fra 

Unionen. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse («OLAF») kan i henhold til framgangsmåten fastsatt i rådsforordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/96(*) gjennomføre kontroller og inspeksjoner på stedet hos markedsdeltakere som er direkte eller 

indirekte berørt av slik finansiering, med sikte på å fastslå hvorvidt det har forekommet bedrageri, korrupsjon eller annen 

ulovlig virksomhet som påvirker Unionens finansielle interesser i forbindelse med en avtale eller beslutning om tilskudd 

eller en kontrakt om unionsfinansiering. 

4.  Uten at det berører nr. 1, 2 og 3 skal samarbeidsavtaler med internasjonale organisasjoner, avtaler og beslutninger om 

tilskudd og kontrakter som følger av gjennomføringen av denne forordning, uttrykkelig gi Kommisjonen, Revisjonsretten 

og OLAF myndighet til å gjennomføre slike revisjoner samt kontroller og inspeksjoner på stedet. 

 ____________  

(*) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av 

Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter 

(EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.).» 

10) Artikkel 24 oppheves. 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 6. februar 2012 

om retningslinjer for vern av opplysninger i systemet for tidlig varsling og reaksjon 

[meddelt under nummer K(2012) 568] 

(2012/73/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF av 

24. september 1998 om opprettelse av et nett for 

epidemiologisk overvåking av og kontroll med smitt-

somme sykdommer i Fellesskapet(1) ble det opprettet et 

nett for epidemiologisk overvåking av og kontroll med 

smittsomme sykdommer i Fellesskapet og et system for 

tidlig varsling og reaksjon (heretter kalt «systemet») for 

å forebygge og kontrollere slike sykdommer. 

2)  I sitt vedtak 2000/57/EF av 22. desember 1999 om 

systemet for tidleg varsling og reaksjon med omsyn til 

førebygging av og kontroll med smittsame sjukdommar 

i henhold til europaparlaments- og rådsvedtak 

nr. 2119/98/EF(2) fastsatte Kommisjonen gjennomfø-

ringsbestemmelser om systemet, som har som formål 

med egnede midler å skape en strukturert og fast 

forbindelse mellom Kommisjonen og vedkommende 

offentlige helsemyndigheter i medlemsstatene i Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde, som har 

ansvaret for å fastsette hvilke tiltak som kreves for å 

verne folkehelsen og for å forebygge og stanse spred-

ningen av smittsomme sykdommer(3). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2012, s. 31, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 301/2014 av  

12. september 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 55. 

(1) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 1. 

(2) EFT L 21 av 26.1.2000, s. 32. 

(3) Systemet skal bare benyttes av vedkommende offentlige helse-

myndigheter i medlemsstatene til å innberette nærmere angitte 

trusler mot folkehelsen («hendelser») som definert i vedlegg I til 

vedtak 2000/57/EF. 

3)  Retten til vern av personopplysninger er anerkjent i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

særlig artikkel 8. 

4)  Den informasjonsutvekslingen som foregår elektronisk 

mellom medlemsstatene og mellom medlemsstatene og 

Kommisjonen, må være i samsvar med reglene for vern 

av personopplysninger som fastsatt i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern 

av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opp-

lysninger(4), og i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i 

forbindelse med behandling av personopplysninger i 

Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveks-

ling av slike opplysninger(5). 

5)  Ved kommisjonsvedtak 2009/547/EF av 10. juli 2009 

om endring av vedtak 2000/57/EF om systemet for 

tidleg varsling og reaksjon med omsyn til førebygging 

av og kontroll med smittsame sjukdommar i henhold til 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF(6) ble 

det innført særlige garantier for utveksling av person-

opplysninger mellom medlemsstatene ved kontakt-

sporing som foretas for å identifisere personer som er 

smittet eller står i fare for å bli smittet, i tilfelle av en 

hendelse knyttet til en smittsom sykdom som har en 

mulig unionsdimensjon. 

6)  EUs datatilsynsmann utstedte 26. april 2010 en uttalelse 

om forhåndskontroll(7) der det ble bedt om en klargjø-

ring av ansvaret til de ulike aktørene som deltar i 

systemet, og hensiktsmessige tiltak for å håndtere de 

  

(4) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(5) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(6) EUT L 181 av 14.7.2009, s. 57. 

(7) EUs datatilsynsmanns uttalelse om forhåndskontroll av  

26. april 2010 om systemet for tidlig varsling og reaksjon som 

meldt av Europakommisjonen 18. februar 2009 (sak C 2009-0137). 

Uttalelsen er offentliggjort på nettstedet til EUs datatilsynsmann på 

følgende adresse: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/ 

site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2

010/10-04-26_EWRS_EN.pdf 

2022/EØS/49/66 
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mulige risikoene som behandling av kontaktsporings-

opplysninger i større skala kan innebære for de 

grunnleggende rettighetene, i forbindelse med fram-

tidige store helsetrusler i form av pandemier. 

7)  Med hensyn til anbefalingene i uttalelsen fra EUs 

datatilsynsmann har Kommisjonen utarbeidet et sett av 

retningslinjer for vern av opplysninger i systemet, noe 

som bør bidra til å klargjøre de respektive rollene, 

oppgavene og forpliktelsene som de ulike aktørene i 

systemet har, for på den måten å sikre en effektiv 

overholdelse av ovennevnte regler for vern av opplys-

ninger og tilgang til tydelig informasjon og funksjoner 

som gjør det lett for de registrerte å gjøre sine rettigheter 

gjeldende — 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1.  Medlemsstatene bør gjøre systemets brukere oppmerksomme 

på retningslinjene i vedlegget til denne rekommandasjon. 

2.  Vedkommende nasjonale myndigheter bør oppmuntres til å 

ta kontakt med sine nasjonale personvernmyndigheter 

for å få veiledning i og hjelp til hvordan disse retningslinjene 

best kan gjennomføres i henhold til nasjonal lovgivning. 

3.  Det anbefales at medlemsstatene senest to år etter 

vedtakelsen av denne rekommandasjon gir Europakommisjo-

nen tilbakemelding om gjennomføringen av retningslinjene i 

vedlegget. Tilbakemeldingen vil bli videresendt til EUs 

datatilsynsmann og vil inngå i Kommisjonens vurdering av 

vernenivået for opplysninger i systemet samt innholdet i og 

aktualiteten av eventuelle framtidige tiltak, herunder en 

eventuell vedtakelse av et juridisk virkemiddel. 

4.  Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

RETNINGSLINJER FOR VERN AV OPPLYSNINGER I SYSTEMET FOR TIDLIG VARSLING OG 

REAKSJON 

1.  INNLEDNING 

Systemet er et nettbasert program som er utviklet av Europakommisjonen i samarbeid med medlemsstatene, og har 

som formål å skape en strukturert og fast forbindelse mellom Kommisjonen og vedkommende offentlige 

helsemyndigheter i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, som har ansvar for å fastsette 

hvilke tiltak som kreves for å verne folkehelsen. Også EU-byrået Det europeiske senter for forebygging av og kontroll 

med sykdommer (European Centre for Disease Prevention and Control, heretter kalt «ECDC»), har vært tilknyttet 

systemet siden 2005(1). 

Samarbeidet mellom nasjonale helsemyndigheter er avgjørende for den enkelte medlemsstats evne til å forebygge en 

mulig spredning av smittsomme sykdommer i Unionen, og til å reagere i tide og samordnet på hendelser som er 

forårsaket av smittsomme sykdommer, som er eller kan bli en trussel mot folkehelsen. 

Tidligere utbrudd av sars, influensapandemi A(H1N1) og andre smittsomme sykdommer har tydelig vist hvordan hittil 

ukjente sykdommer raskt kan spre seg og føre til høy dødelighet og sykelighet. Raske reiseformer og verdensomspen-

nende handel bidrar til å overføre smittsomme sykdommer som ikke kjenner noen nasjonale grenser. Tidlig påvisning 

og effektiv kommunikasjon og samordning på europeisk og internasjonalt plan er avgjørende for å kunne styre slike 

uforutsette hendelser og hindre at det oppstår en alvorlig situasjon. 

Systemet er en sentralisert funksjon som gir medlemsstatene muligheten til å slå alarm, utveksle opplysninger og 

samordne sine handlinger i tide og på en sikker måte i forbindelse med hendelser som utgjør en mulig helsetrussel i 

Unionen. 

2.  RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE OG MÅL 

Forvaltningen og bruken av systemet kan innebære utveksling av personopplysninger i særlige tilfeller der dette kreves 

i henhold til relevante juridiske virkemidler (se avsnitt 4 om rettsgrunnlaget for utveksling av personopplysninger i 

systemet). 

Informasjonsutveksling mellom vedkommende helsemyndigheter i medlemsstatene skal skje i samsvar med reglene for 

vern av personopplysninger i nasjonal lovgivning der direktiv 95/46/EF om vern av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er innarbeidet. 

Ettersom systemets brukere ikke er eksperter på vern av opplysninger og kanskje ikke alltid har tilstrekkelig kjennskap 

til de kravene som lovgivningen stiller til vern av opplysninger, anbefales det imidlertid å utarbeide retningslinjer der 

systemets funksjoner sett i et datavernperspektiv, forklares for systemets brukere på en brukervennlig og lett forståelig 

måte. Retningslinjene har også som formål å virke holdningsskapende, fremme beste praksis og sikre at kravene til 

vern av opplysninger oppfylles på en konsekvent og ensartet måte av systemets brukere i medlemsstatene. 

Det bør imidlertid bemerkes at disse retningslinjene ikke er tenkt som en omfattende oversikt over alle dataverns-

pørsmål som kan oppstå i forbindelse med systemet. Ytterligere veiledning og bistand kan fås hos medlemsstatenes 

personvernmyndigheter. Systemets brukere oppfordres særlig til å søke råd hos sine respektive personvernmyndigheter 

om hvordan disse retningslinjene kan gjennomføres på nasjonalt plan, slik at landspesifikke krav til vern av opplysnin-

ger kan overholdes fullt ut. En liste over personvernmyndigheter med tilhørende kontaktopplysninger finnes på 

følgende adresse: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm 

Endelig må det understrekes at disse retningslinjene ikke er en rettsgyldig fortolkning av EU-retten om vern av 

opplysninger, da det i Unionens institusjonelle system bare er Domstolen som kan fortolke EU-retten. 

3.  GJELDENDE LOVGIVNING OG TILSYN 

Fastsettelse av gjeldende lovgivning er avhengig av hvem som er brukeren av systemet. Kommisjonens og ECDCs 

behandling av personopplysninger innenfor rammen av systemets forvaltning og drift (i det omfanget som beskrives i 

følgende avsnitt), reguleres gjennom forordning (EF) nr. 45/2001.  

  

(1) ECDC støtter og yter bistand til Kommisjonen i driften av systemet for tidlig varsling og reaksjon. Denne 

oppgaven ble tildelt ECDC gjennom europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 851/2004 av 21. april 2004 om 

skiping av eit europeisk senter for førebygging av og kontroll med sjukdommar, særlig artikkel 8 (EUT L 142 av 

30.4.2004, s. 1). 
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Når det gjelder behandling av personopplysninger foretatt av de nasjonale vedkommende myndigheter for systemet, 

gjelder den relevante nasjonale lovgivning om vern av opplysninger der direktiv 95/46/EF er innarbeidet. Det bør 

bemerkes at nevnte direktiv gir medlemsstatene en viss frihet når det gjelder innarbeidingen av direktivets bestemmel-

ser i nasjonal lovgivning. Særlig har medlemsstatene rett til i særlige tilfeller å innføre dispensasjoner eller unntak fra 

en rekke av direktivets bestemmelser. Samtidig kan den nasjonale lovgivning om vern av opplysninger som systemets 

brukere er underlagt, inneholde strengere eller landspesifikke krav til vern av opplysninger som ikke gjelder i andre 

medlemsstater. 

Med tanke på disse særlige forholdene anbefales systemets brukere å drøfte disse retningslinjene med sine respektive 

personvernmyndigheter for å sikre at alle bestemmelser i gjeldende nasjonal lovgivning overholdes. Det kan for 

eksempel variere betydelig fra én medlemsstat til en annen hvor detaljerte opplysninger de registrerte skal motta i 

forbindelse med datainnsamlingen, og det samme for behandlingen av særlige kategorier av personopplysninger (f.eks. 

helsedata). 

Et av de viktigste særtrekkene ved Unionens rettslige ramme for vern av opplysninger, som består av forordning (EF) 

nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF, er det tilsynet som ivaretas av offentlige uavhengige personvernmyndigheter. 

Behandling av personopplysninger som utføres av Unionens institusjoner og organer, kontrolleres av EUs datatilsyns-

mann(1), mens behandlingen som foretas av fysiske eller juridiske personer, nasjonale myndigheter, byråer, insti-

tusjoner eller andre organer i medlemsstatene, kontrolleres av deres respektive personvernmyndigheter. Til-

synsmyndighetene i alle medlemsstater har fått myndighet til å behandle klager fra borgerne som gjelder vern av deres 

rettigheter og friheter i forbindelse med behandling av personopplysninger. For systemets brukere som ønsker 

ytterligere opplysninger om hvordan registrertes anmodninger og klager behandles, vises det til avsnitt 9 om tilgang til 

personopplysninger og øvrige rettigheter for registrerte. 

4.  RETTSGRUNNLAG FOR UTVEKSLING AV PERSONOPPLYSNINGER I SYSTEMET 

Ved vedtak nr. 2119/98/EF ble det fastsatt at det skulle opprettes et nett på unionsplan (heretter kalt «nettet»), for å 

fremme et samarbeid og en samordning mellom medlemsstatene med bistand fra Kommisjonen med henblikk på bedre 

forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer i Unionen(2). Innenfor denne rammen ble systemet opprettet 

som en av grunnpilarene i nettet med henblikk på informasjonsutveksling, samråd og samordning på europeisk plan, i 

tilfelle av hendelser forårsaket av smittsomme sykdommer som kan utgjøre en fare for folkehelsen i Unionen. 

Det bør bemerkes at ikke all informasjon som utveksles i systemet, er personopplysninger. Faktisk utveksles det som 

regel ikke helserelaterte eller andre personopplysninger om identifiserte eller identifiserbare fysiske personer i denne 

sammenheng. 

Hva er «personopplysninger»? 

I direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 menes med «personopplysninger» «enhver opplysning om en 

identifisert eller identifiserbar person («den registrerte»); en identifiserbar person er en som direkte eller indirekte kan 

identifiseres, særlig ved hjelp av et identifikasjonsnummer eller ett eller flere elementer som er særegne for personens 

fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet»(3). 

Vedkommende helsemyndigheter i EØS-statene gir for det meste nettet, gjennom systemet, opplysninger om blant 

annet smittsomme sykdommer som oppstår eller som bryter ut på nytt, og om de kontrolltiltakene som anvendes, eller 

om uvanlige epidemiske fenomener eller nye smittsomme sykdommer av ukjent opprinnelse(4) som kan gjøre det 

nødvendig for medlemsstatene å reagere raskt og samordnet for å begrense risikoen for spredning i Unionen(5). På 

grunnlag av de opplysningene som er tilgjengelige i nettet, skal medlemsstatene i samarbeid med Kommisjonen rådføre 

seg med hverandre med henblikk på å samordne innsatsen for å forebygge og kontrollere disse sykdommene, herunder 

det som gjelder tiltak de har vedtatt eller har til hensikt å vedta på nasjonalt plan(6). 

I visse tilfeller gjelder den informasjonen som utveksles gjennom systemet, fysiske personer og kan betraktes som 

personopplysninger. 

For det første er behandling av en begrenset mengde personopplysninger om systemets godkjente brukere en integrert 

del av forvaltningen og driften av systemet. Det er faktisk nødvendig å behandle brukernes kontaktopplysninger (navn, 

organisasjon, e-postadresse, telefonnummer osv.) for å opprette og kjøre systemet. Disse personopplysningene samles 

inn av medlemsstatene og behandles senere på Kommisjonens ansvar, med det ene formål å kunne samarbeide effektivt 

om forvaltningen av systemet og det underliggende nettet.  

  

(1) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS 

(2) De kategoriene av smittsomme sykdommer som dekkes av nettet, er begrenset til dem som er oppført i vedlegget 

til vedtak nr. 2119/98/EF. 

(3) Artikkel 2 bokstav a) i direktiv 95/46/EF og artikkel 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(4) Artikkel 4 i vedtak nr. 2119/98/EF. 

(5) Vedlegg I til vedtak 2000/57/EF om definisjonen av «hendelser» som skal rapporteres innenfor systemet. 

(6) Artikkel 6 i vedtak nr. 2119/98/EF. 
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For det andre, og dette er det viktigste, kan en hendelse knyttet til smittsomme sykdommer med en mulig 

unionsdimensjon, kreve at de berørte medlemsstatene samarbeider om å gjennomføre særlige kontrolltiltak, de såkalte 

kontaktsporingstiltakene, for å identifisere personer som er smittet eller står i fare for å bli smittet, og for å forebygge 

overføring av alvorlige smittsomme sykdommer. Et slikt samarbeid kan innebære utveksling av personopplysninger 

gjennom systemet, herunder følsomme helsedata, om bekreftede eller mistenkte sykdomstilfeller mellom de medlems-

statene som er direkte berørt av kontaktsporingstiltakene(1). 

Hva er «behandling av personopplysninger»? 

I direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 menes med «behandling av personopplysninger» «enhver operasjon 

eller rekke av operasjoner som med eller uten elektroniske hjelpemidler utføres i forbindelse med personopplysninger, 

for eksempel innsamling, registrering, systematisering, oppbevaring, tilpasning eller endring, gjenfinning, søking, bruk, 

videreformidling ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, 

sperring, sletting eller tilintetgjøring»(2). 

I ovennevnte tilfeller skal behandling av personopplysninger i systemet bygge på et særskilt rettsgrunnlag. I den 

forbindelse er kriteriene for berettiget databehandling fastsatt i artikkel 7 i direktiv 95/46/EF og tilsvarende bestemmel-

ser i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

Når det gjelder kontaktopplysninger om systemets brukere, bygger behandlingen av disse opplysningene på følgende: 

— artikkel 5 bokstav b) i forordning (EF) nr. 45/2001: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig for-

pliktelse som gjelder den behandlingsansvarlige(3)». Behandlingen er nødvendig for at Kommisjonen, med støtte 

fra ECDC, skal kunne forvalte og drifte systemet, og 

— artikkel 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 45/2001: «den registrerte utvetydig har gitt sitt samtykke». Brukeres 

kontaktopplysninger innhentes fra de registrerte selv, etter at de har fått muligheten til å gi informert samtykke til 

at systemet behandler deres personopplysninger (se avsnitt 8 om formidling av informasjon til registrerte). 

De kriteriene som er fastsatt i artikkel 7 bokstav c), d) og e) i direktiv 95/46/EF, er de mest relevante for utvekslingen i 

systemet av kontaktsporingsopplysninger om fysiske personer (dvs. kontaktopplysninger for den smittede personen, 

opplysninger om transportmiddel og andre opplysninger om personens reiserute og oppholdssteder, opplysninger om 

personer som den smittede har besøkt, og personer som kan være utsatt for smitte)(4): 

— artikkel 7 bokstav c) i direktiv 95/46/EF: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som 

gjelder den behandlingsansvarlige». I vedtak nr. 2119/98/EF stilles det krav om å opprette et system for tidlig 

varsling og reaksjon til forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer i Unionen. Ved dette vedtak 

pålegges medlemsstatene å rapportere gjennom systemet visse hendelser som er forårsaket av smittsomme 

sykdommer, som er eller kan bli en trussel mot folkehelsen(5). Rapporteringsplikten omfatter også de tiltakene som 

treffes av vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene for å forebygge og stanse spredningen av slike 

sykdommer, herunder de kontaktsporingstiltakene som gjennomføres for å spore smittede personer eller personer 

som står i fare for å bli smittet(6), 

— artikkel 7 bokstav d) i direktiv 95/46/EF: «behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes vitale 

interesser». I prinsippet er utveksling av personopplysninger om smittede personer eller personer som står i 

overhengende fare for å bli smittet, mellom de berørte medlemsstatene, nødvendig for å kunne gi disse personene 

hensiktsmessig pleie eller behandling og for å kunne spore og identifisere dem med henblikk på isolasjon og 

karantene, for dermed å kunne verne helsen til de berørte personene og i siste instans EU-borgerne. 

— artikkel 7 bokstav e) i direktiv 95/46/EF: «behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i offentlighetens 

interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige eller tredjemann som opplysningene er 

formidlet til, er blitt pålagt». Systemet er et verktøy som skal hjelpe medlemsstatene med å samordne sin innsats 

for å forebygge og kontrollere alvorlige smittsomme sykdommer i Unionen. Derfor har systemet som formål å 

verne folkehelsen, som er en oppgave i offentlighetens interesse, og som skal ivaretas av medlemsstatene.  

  

(1) De berettigede formålene for at behandling av personopplysninger i systemet også skulle omfatte «kontakt-

sporingsopplysninger» ble nærmere angitt i endringene av kommisjonsvedtak 2000/57/EF som innført ved vedtak 

2009/547/EF. 

(2) Artikkel 2 bokstav b) i direktiv 95/46/EF og artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(3) Definisjonen av «behandlingsansvarlig» finnes i avsnitt 5 nedenfor. 

(4) En veiledende liste med personopplysninger som kan utveksles med henblikk på kontaktsporing, finnes som 

vedlegg til vedtak 2009/547/EF. 

(5) Artikkel 1 og vedlegg I til vedtak 2000/57/EF om definisjonen av «hendelser» som skal rapporteres innenfor 

systemet. 

(6) Artikkel 2a i vedtak 2000/57/EF som innført ved vedtak 2009/547/EF. 
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Den samme offentlige interessen kan også rettferdiggjøre medlemsstatenes behandling av følsomme helsedata i 

systemet (f.eks. opplysninger om hendelser som utgjør en helsetrussel, og opplysninger om helsetilstanden til personer 

som er smittet eller kan være utsatt for smitte.) Selv om behandlingen av opplysninger om helse i prinsippet er forbudt 

i henhold til artikkel 8 nr. 1 i direktiv 95/46/EF, er behandlingen av denne særlige kategorien av opplysninger i 

systemet omfattet av et unntak i artikkel 8 nr. 3 i samme direktiv, dersom behandlingen «er nødvendig med henblikk på 

forebyggende medisin, medisinsk diagnose, sykepleie eller behandling eller forvaltning av helsetjenester, og dersom 

opplysningene behandles av en helsearbeider som har taushetsplikt i henhold til nasjonal lovgivning eller regler fastsatt 

av vedkommende nasjonale myndighet, eller av en annen person med tilsvarende taushetsplikt». 

Det kan fastsettes andre unntak fra forbudet om å behandle personlige helsedata av grunner som er av stor offentlig 

interesse, dersom det gis tilstrekkelige garantier, enten ved medlemsstatenes lovgivning eller ved en beslutning truffet 

av de nasjonale personvernmyndighetene i medlemsstatene(1). 

5.  HVEM ER HVEM I SYSTEMET? SPØRSMÅLET OM FELLES BEHANDLINGSANSVAR 

Systemet er tenkt som et flerbrukersystem som ved hjelp av relevante tekniske midler, herunder forskjellige 

strukturerte kommunikasjonskanaler, skaper forbindelse mellom utpekte kontaktpersoner fra vedkommende offentlige 

helsemyndigheter i EØS-statene (heretter kalt «nasjonale systemkontaktpunkter»), Kommisjonen, ECDC, og i 

begrenset omfang, Verdens helseorganisasjon. 

Hver av disse aktørene er individuelle brukere i systemet, selv om tilgangen til opplysningene i systemet bygger på 

opprettelsen av forskjellige brukerprofiler og av «selektive» kommunikasjonskanaler som har nødvendige garantier for 

å sikre at gjeldende regler for vern av opplysninger overholdes. 

Nærmere bestemt består systemet av to overordnede kommunikasjonskanaler. Den første kanalen, den såkalte 

generelle meldingskanalen, gjør det mulig for vedkommende helsemyndighet i en gitt medlemsstat å underrette alle 

nasjonale systemkontaktpunkter, Kommisjonen, ECDC og Verdens helseorganisasjon om hendelser som er forårsaket 

av smittsomme sykdommer som har en mulig unionsdimensjon, og som omfattes av rapporteringsplikten fastsatt i 

vedtak nr. 2119/98/EF(2). 

Som regel blir det ikke utvekslet helserelaterte eller andre personopplysninger om identifiserte eller identifiserbare 

fysiske personer gjennom den generelle meldingskanalen. Det er innført særlige garantier i systemet for å forebygge 

ulovlig databehandling i denne kanalen (se avsnitt 7). 

I forbindelse med hendelser som er forårsaket av smittsomme sykdommer med en mulig unionsdimensjon, kan det 

likevel være nødvendig at de berørte medlemsstatene samarbeider om å gjennomføre særlige kontaktsporingstiltak for 

å spore smittede personer og andre personer som er utsatt for smitte, for å forebygge spredningen av slike alvorlige 

sykdommer. 

For å sikre at reglene for vern av opplysninger blir overholdt, er det innført nødvendige garantier for å begrense 

utvekslingen av kontaktsporingsopplysninger og helsedata til medlemsstater som er direkte berørt av en gitt 

kontaktsporing, og for å påse at de øvrige medlemsstatene i nettet, Kommisjonen og ECDC ikke får tilgang til disse 

opplysningene(3). 

I den forbindelse er det opprettet en såkalt selektiv meldingskanal i systemet, der bare de medlemsstatene som er berørt 

av et gitt kontaktsporingstiltak, har tilgang. 

Ved å utveksle personopplysninger gjennom den selektive meldingskanalen påtar vedkommende myndigheter seg 

rollen som behandlingsansvarlig når det gjelder behandlingen av disse personopplysningene, og blir dermed ansvarlig 

for at behandlingen er lovlig og overholder kravene til vern av opplysninger som fastsatt i gjeldende nasjonal 

lovgivning, der direktiv 95/46/EF er innarbeidet.  

  

(1) I henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktiv 95/46/EF. 

(2) Se særlig artikkel 4, 5 og 6 i vedtak 2119/98/EF. 

(3) Artikkel 2a i vedtak 2000/57/EF som innført ved vedtak 2009/547/EF. 
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Hvem er «den behandlingsansvarlige»? 

I direktiv 95/46/EF menes med «den behandlingsansvarlige» «den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, 

byrå eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av 

personopplysninger»(1). 

I prinsippet har brukere hos Kommisjonen og ECDC ikke tilgang til personopplysninger som utveksles gjennom den 

selektive meldingskanalen(2). Av tekniske grunner er det imidlertid Kommisjonen, i egenskap av systemadministrator 

og koordinator, som i siste instans har ansvaret for den sentrale oppbevaringen av opplysninger i systemet. I denne 

egenskap er Kommisjonen også ansvarlig for å registrere, oppbevare og videre behandle de personopplysningene i 

systemet om godkjente brukere som er nødvendige for driften av systemet. 

Systemet er derfor et tydelig eksempel på felles behandlingsansvar, der ansvaret for å sikre vern av opplysninger 

fordeles på flere nivåer mellom Kommisjonen og medlemsstatene. Kommisjonen og medlemsstatene besluttet for øvrig 

i egenskap av felles behandlingsansvarlige i 2005 å delegere den daglige driften av systemets program til ECDC, som 

utfører denne oppgaven på vegne av Kommisjonen. I tillegg til denne oppgaven har byrået i egenskap av 

«databehandler», fått ansvar for å garantere fortrolighet og sikkerhet i den behandlingen som utføres i systemet, i 

samsvar med forpliktelsene fastsatt i artikkel 21 og 22 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

Hvem er «databehandler» og hvilke forpliktelser har denne? 

I forordning (EF) nr. 45/2001 menes med «databehandler» en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå 

eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige(3). 

I henhold til forordningen skal den behandlingsansvarlige i de tilfellene en behandling utføres på dennes vegne, velge 

en databehandler som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske tiltakene som kreves for 

å opprettholde datasikkerheten. Den behandlingsansvarlige er den som i siste instans er ansvarlig for å sikre at disse 

bestemmelser overholdes. Forpliktelsene angitt i forordningens artikkel 21 og 22 med hensyn til fortrolighet og 

sikkerhet ved behandling skal imidlertid også gjelde for databehandleren(4). 

6.  GJELDENDE PRINSIPPER FOR VERN AV OPPLYSNINGER 

Behandlingen av personopplysninger i systemet skal overholde en rekke prinsipper for vern av opplysninger som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF. 

I egenskap av behandlingsansvarlige er Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene ansvarlige for 

å sikre at disse prinsippene overholdes hver gang de behandler personopplysninger ved hjelp av systemet. De viktigste 

prinsippene for vern av opplysninger er angitt nedenfor. Dette berører ikke andre gjeldende krav til vern av 

opplysninger som er fastsatt i relevante juridiske virkemidler, og som det i de forskjellige avsnittene i disse 

retningslinjene gis en veiledning til. Systemets brukere oppfordres særlig til å lese avsnitt 8 om formidling av 

informasjon til registrerte, og avsnitt 9 om registrertes tilgang og øvrige rettigheter. 

6.1. Prinsipper om lovligheten av behandling og om formålsbegrensning 

Behandlingsansvarlige bør sikre at personopplysninger behandles på en redelig og lovlig måte. Dette prinsippet 

innebærer først og fremst at innsamling og videre behandling av personopplysninger skal bygge på et berettiget og 

lovfestet grunnlag(5). For det andre kan personopplysninger bare samles inn til uttrykkelig angitte og berettigede 

formål og kan ikke senere behandles på en slik måte at det er uforenlig med disse formålene(6).  

  

(1) Som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 95/46/EF. 

(2) I særlige tilfeller kan Kommisjonen delta i å utveksle personopplysninger gjennom den selektive kanalen i 

systemet, dersom dette er absolutt nødvendig for å samordne eller muliggjøre en rask og effektiv gjennomføring 

av tiltak for folkehelsen i henhold til vedtak nr. 2119/98/EF og gjennomføringsreglene. I disse tilfellene skal 

Kommisjonen sikre at behandlingen er lovlig og utføres i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

(3) Som definert i artikkel 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(4) Disse prinsippene er integrert i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 45/2001 om behandling av 

personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlige. 

(5) Prinsippet om lovligheten av behandling er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), artikkel 7 og artikkel 8 i direktiv 

95/46/EF. Se også tilsvarende bestemmelser i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(6) Prinsippet om formålsbegrensning er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i direktiv 95/46/EF og i tilsvarende 

bestemmelse i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 45/2001. 
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6.2. Prinsipper om datakvalitet 

Behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene er tilstrekkelige, relevante og nødvendige ut fra formålene 

med innsamlingen. Opplysningene skal dessuten være riktige og ajourførte(1). 

6.3. Prinsipper om dataoppbevaring 

Behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene oppbevares på en slik måte at de registrerte ikke kan 

identifiseres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålene med innsamlingen, eller ut fra de formålene de 

behandles for på et senere tidspunkt(2). 

6.4. Prinsipper om fortrolighet og datasikkerhet 

Behandlingsansvarlige skal påse at alle som har tilgang til personopplysninger, og som utfører arbeid under den 

behandlingsansvarlige eller databehandleren, herunder den behandlingsansvarlige selv, bare behandler disse i henhold 

til anvisningene fra den behandlingsansvarlige(3). Behandlingsansvarlige skal dessuten iverksette nødvendige tekniske 

og organisatoriske tiltak for å verne personopplysninger mot utilsiktet, ikke godkjent eller ulovlig tilintetgjøring eller 

tap, endring, videreformidling eller tilgang samt mot enhver annen form for ulovlig behandling(4). 

For at ovennevnte prinsipper skal anvendes riktig og effektivt ved bruk av systemet, anbefales systemets brukere særlig 

følgende: 

For å sikre at det finnes et rettslig grunnlag for behandlingen, at opplysningene samles inn til berettigede og uttrykkelig 

angitte formål, og at de ikke senere behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene, bør systemets brukere, 

hver gang de samler inn eller på annen måte behandler personopplysninger ved hjelp av systemet, påse følgende: 

— De skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er berettiget å gjennomføre samordnede kontaktsporingstiltak og 

dermed aktivere den selektive kanalen i systemet for å utveksle kontaktsporingsopplysninger og andre 

personopplysninger, sett i lys av sykdommens art og de vitenskapelig dokumenterte fordelene med kontakt-

sporingen for å forebygge eller redusere ytterligere spredning av sykdommen, idet det tas hensyn til den 

risikovurderingen som er foretatt av medlemsstatenes helsemyndigheter og eksisterende vitenskapelige byråer, det 

vil si ECDC samt Verdens helseorganisasjon. 

— De skal ikke bruke den generelle meldingskanalen til å utveksle kontaktsporingsopplysninger eller andre 

personopplysninger. De skal særlig påse at de generelle meldingene som de legger ut, ikke inneholder noen slike 

opplysninger, verken i vedlagte filer eller i noen annen form. Bruken av den generelle meldingskanalen til 

kontaktsporingsformål er ulovlig og uforholdsmessig, ettersom det betyr at personopplysninger blir formidlet til 

mottakere (herunder Kommisjonen og ECDC), som ikke berøres av en gitt kontaktsporing, og som ikke trenger å 

ha tilgang til disse personopplysningene. 

— Når de bruker den selektive kanalen, skal de vurdere behovet for opplysninger og bare velge de vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene som trenger å samarbeide om en gitt kontaktsporing, som mottakere av selektive 

meldinger som inneholder personopplysninger. 

Brukerne av systemet bør være særlig årvåkne når de gjennom den selektive meldingskanalen utveksler følsomme 

opplysninger om helsetilstanden til en identifisert eller identifiserbar person, for eksempel en smittet person eller en 

person som står i fare for å bli smittet, hvis kontaktopplysninger eller andre personopplysninger formidles samtidig 

gjennom systemet, slik at den berørte direkte eller indirekte kan identifiseres. I slike tilfeller gjelder fortsatt alle 

ovennevnte anbefalinger. Brukerne av systemet bør for øvrig være oppmerksomme på at utveksling av følsomme 

opplysninger i henhold til direktiv 95/46/EF bare er tillatt i svært begrensede tilfeller, herunder særlig følgende(5): 

— Den personen som det er samlet inn opplysninger om, skal gi sitt uttrykkelige samtykke til at disse opplysningene 

kan behandles (artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i direktiv 95/46/EF). Behovet for å gripe raskt inn i helsemessige 

nødssituasjoner kan bety at det er umulig å gi de registrerte alle de opplysningene som kreves for at de kan gi 

informert samtykke (se avsnitt 8 om formidling av informasjon til registrerte). Videre er muligheten for at 

opplysninger senere videreformidles gjennom systemet, ikke nødvendigvis kjent på det tidspunktet de blir samlet 

inn.  

  

(1) Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og d) i direktiv 95/46/EF og artikkel 4 nr. 1 bokstav c) og d) i forordning (EF) 

nr. 45/2001. 

(2) Artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i direktiv 95/46/EF og artikkel 4 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(3) Prinsippet om fortrolighet er fastsatt i artikkel 16 i direktiv 95/46/EF og i tilsvarende bestemmelse i artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

(4) Prinsippet om datasikkerhet er fastsatt i artikkel 17 i direktiv 95/46/EF og i tilsvarende bestemmelse i artikkel 22 i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

(5) For en fullstendig liste over unntak fra forbudet mot å behandle visse kategorier av opplysninger, herunder 

helsedata, se artikkel 8 nr. 2-5 i direktiv 95/46/EF. 
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— I tilfeller der den registrertes samtykke ikke oppnås, kan behandling av helsedata betraktes som berettiget dersom 

den er nødvendig «med henblikk på forebyggende medisin, medisinsk diagnose, sykepleie eller behandling eller 

forvaltning av helsetjenester», og forutsatt at helsedataene behandles av en helsearbeider som har taushetsplikt, 

eller av en annen person med tilsvarende taushetsplikt (artikkel 8 nr. 3 i direktiv 95/46/EF). Med andre ord skal 

systemets brukere hver gang de sender en selektiv melding som inneholder følsomme helsedata til mottakere i 

andre medlemsstater, vurdere om det strengt tatt er nødvendig å videreformidle slike opplysninger for at 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene kan gjennomføre de særlige tiltakene for å oppfylle et av 

de ovennevnte formålene. Systemets brukere gjøres også oppmerksom på at det kan finnes andre grunner til å 

behandle helsedata, som er fastsatt i deres respektive nasjonale lovgivning der direktiv 95/46/EF er innarbeidet, 

eller i en beslutning truffet av nasjonale personvernmyndigheter(1). 

For å sikre kvaliteten på de personopplysningene som systemets brukere utveksler gjennom systemet, og særlig før de 

legger ut en selektiv melding, skal de vurdere følgende: 

— Om de personopplysningene som de ønsker å utveksle, er strengt nødvendige for å oppnå en effektiv 

kontaktsporing. Med andre ord skal vedkommende myndighet som legger ut meldingen, bare gi myndigheten eller 

myndighetene i de andre berørte medlemsstatene de personopplysningene som er nødvendige for entydig å kunne 

identifisere de personene som er smittet, eller som har vært utsatt for smitte. Den veiledende listen over 

personopplysninger som kan utveksles til kontaktsporingsformål, og som utgjør et vedlegg til vedtak 2009/547/EF, 

skal ikke anses for å være en generell og ubetinget tillatelse til å behandle slike kategorier av opplysninger. 

Samtidig må det utvises ekstrem forsiktighet med hensyn til behandling av andre personopplysninger enn dem som 

er angitt i ovennevnte vedlegg, da en videreformidling av disse opplysningene sannsynligvis vil gå ut over det som 

er nødvendig og rimelig. I stedet skal det i hvert tilfelle vurderes om det er strengt nødvendig å ta med visse 

personopplysninger for formålet med en gitt kontaktsporing. 

Senere behandling og oppbevaring av personopplysninger utenfor systemet: 

Det er særdeles viktig å merke seg at nasjonal lovgivning om vern av opplysninger der direktiv 95/46/EF er 

innarbeidet, også gjelder for oppbevaring og senere behandling, utenfor systemet, av personopplysninger som er 

innhentet gjennom systemet. Denne situasjonen kan for eksempel oppstå dersom personopplysninger som oppbevares 

sentralt i systemet, lagres i brukeres lokale PC-er eller i databaser opprettet på nasjonalt plan, eller dersom slike 

opplysninger overføres av den vedkommende myndighet som er ansvarlig for behandlingen av opplysningene i 

systemet, til andre myndigheter eller tredjemann. I disse tilfellene gjøres systemets brukere oppmerksom på følgende: 

— Oppbevaring og senere behandling utenfor systemet må være forenlig med de formålene som lå til grunn for at 

opplysningene opprinnelig ble samlet inn og utvekslet i systemet. 

— Denne senere behandlingen må ha et rettslig grunnlag i relevant nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, og 

den må være nødvendig, tilstrekkelig, relevant og ikke omfatte mer enn det som er nødvendig ut fra de 

opprinnelige formålene med innsamlingen i systemet. 

— Opplysningene skal ajourføres og slettes når de ikke lenger er nødvendige for de formålene som lå til grunn for den 

videre behandlingen. 

— Når opplysninger hentes ut av systemet og videreformidles til tredjemann, må den behandlingsansvarlige 

underrette de registrerte om dette for å sikre en rimelig behandling, med mindre dette viser seg umulig eller 

uforholdsmessig vanskelig, eller dersom videreformidling er uttrykkelig fastsatt ved lov (se artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 95/46/EF). I tilfeller der videreformidling bare er et lovfestet krav i én av de involverte medlemsstatene, 

og dette derfor ikke er alminnelig kjent andre steder, bør det gjøres en innsats for å formidle opplysningene, også 

selv om videreformidling er uttrykkelig fastsatt ved lov. 

7.  ET MILJØ SOM FREMMER VERN AV PERSONOPPLYSNINGER 

Flere funksjoner er allerede innført i systemet for å forbedre overholdelsen av prinsippene om vern av opplysninger 

som beskrevet i avsnitt 6, og for å sikre at systemets brukere vurderer de ulike prinsippene om vern av opplysninger 

hver gang de bruker systemet. Eksempler: 

— Et varsel som vises på oversiktssiden med systemmeldinger, som informerer brukeren om at den generelle 

meldingskanalen ikke er beregnet på kontaktsporingsopplysninger og andre personopplysninger, da bruk av denne 

kanalen kan føre til at disse opplysningene videreformidles unødig til andre mottakere enn dem som har behov for 

å få tilgang til dem. 

— Tilgang til opplysningene i systemet bygger på opprettelsen av forskjellige brukerprofiler og av selektive 

kommunikasjonskanaler som har nødvendige garantier for å sikre at reglene for vern av opplysninger overholdes.  

  

(1) Artikkel 8 nr. 4 i direktiv 95/46/EF. 
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— Særlig utgjør den selektive meldingskanalen i systemet en eksklusiv kommunikasjonskanal for å utveksle 

personopplysninger bare mellom berørte medlemsstater. Systemet har en standardfunksjon som automatisk 

utelukker Kommisjonen og ECDC fra listen over mulige mottakere av selektive meldinger som inneholder 

personopplysninger(1). 

— Tolv måneder etter at meldingene legges ut, sletter systemet automatisk alle selektive meldinger som inneholder 

personopplysninger (for ytterligere opplysninger, se avsnitt 11 om dataoppbevaring). 

— Systemet inneholder en funksjon som gir brukerne en mulighet til på et hvilket som helst tidspunkt direkte å rette 

eller slette selektive meldinger som inneholder personopplysninger som er unøyaktige, foreldede, ikke lenger 

nødvendige, eller som på annen måte ikke er i samsvar med kravene til vern av opplysninger. Systemet vil 

automatisk underrette øvrige brukere som er involvert i den bestemte selektive informasjonsutvekslingen, om at 

meldingen er blitt slettet eller innholdet i den er blitt rettet, slik at reglene for vern av opplysninger overholdes. 

— Den selektive meldingskanalen inneholder en særskilt funksjon som gjør det mulig for de nasjonale myndighetene 

som berøres av en bestemt informasjonsutveksling, å kommunisere og samarbeide om registrertes anmodninger om 

å få tilgang til, rettet, sperret eller slettet opplysninger. 

Videre er planen på mellomlang sikt at den opplæringsmodulen som er tilgjengelig gjennom systemets program, skal 

integreres slik at systemets brukere kan få en grundig innføring i hvordan systemet virker, sett i et datavernperspektiv. 

Bruken av de ulike funksjonene som tar sikte på å fremme overholdelsen av reglene for vern av opplysninger, skal 

illustreres gjennom praktiske eksempler. 

Det er Kommisjonens hensikt å samarbeide med medlemsstatene om å sikre at begrepet innebygd personvern vil prege 

denne og framtidige utgaver av systemet helt fra begynnelsen(2), og at det tas hensyn til prinsippet om nødvendighet, 

forholdsmessighet, formålsbegrensning og dataminimering når det treffes beslutninger om hvilke opplysninger som 

skal utveksles gjennom systemet, med hvem og på hvilke vilkår. 

8.  FORMIDLING AV INFORMASJON TIL REGISTRERTE 

Et av de viktigste kravene i Unionens rettslige ramme for vern av opplysninger er den behandlingsansvarliges plikt til å 

gi de registrerte tydelig informasjon om hvordan deres personopplysninger kommer til å bli behandlet. 

I tråd med sin samordningsrolle innenfor systemet og for å oppfylle ovennevnte forpliktelse(3) har Kommisjonen lagt 

ut en klar og omfattende personvernerklæring på sin nettside for systemet med hensyn til behandling som utføres under 

Kommisjonens ansvar, og behandling som utføres av vedkommende myndigheter, særlig i forbindelse med 

kontaktsporing. 

De nasjonale vedkommende myndigheter i medlemsstatene har som behandlingsansvarlige imidlertid også et ansvar 

for å informere de registrerte i forbindelse med myndighetenes behandling av opplysninger i systemet. 

Hvilken «informasjon» må systemets nasjonale vedkommende myndigheter gi til de registrerte? 

I de tilfellene der opplysninger samles inn direkte fra den registrerte, fastsettes det i artikkel 10 i direktiv 95/46/EF at 

den behandlingsansvarlige eller dennes representant ved tidspunktet for innsamlingen skal gi den personen som det er 

samlet inn opplysninger om, minst følgende informasjon, med mindre vedkommende allerede er underrettet: 

a)  identiteten til den behandlingsansvarlige og eventuelt dennes representant,  

  

(1) Ikke desto mindre finnes det også en alternativ funksjon, slik at systemets brukere også kan bruke denne kanalen 

til selektiv utveksling av tekniske opplysninger som ikke innebærer overføring av personopplysninger. Når den 

alternative funksjonen velges i stedet for standardfunksjonen, kan den myndigheten som legger ut meldingen, 

velge Kommisjonen og ECDC som mottakere. Denne funksjonen er innført i systemet på grunn av Kommisjonens 

institusjonelle rolle når det gjelder å samordne håndteringen av risikoer og hendelser, og ECDCs rolle når det 

gjelder å foreta risikovurderinger. 

(2) I henhold til prinsippet om innebygd personvern skal informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) utformes 

og utvikles samtidig som det tas hensyn til kravene til personvern og vern av opplysninger, helt fra den første 

begynnelse og gjennom alle stadier i teknologiens utvikling. 

(3) Den opplysningsplikten som påhviler Kommisjonen, bygger på artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001. 
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b)  formålene med den behandlingen opplysningene er samlet inn for, 

c)  all ytterligere informasjon som for eksempel: 

— mottakerne eller kategoriene av mottakere, 

— om det er obligatorisk eller frivillig å besvare spørsmålene, samt mulige følger av ikke å svare, 

— om retten til å få innsyn i og rette opplysningene om seg selv, 

i den grad slik ytterligere informasjon, på bakgrunn av de særlige omstendighetene ved innsamlingen av 

opplysningene, er nødvendige for å sikre en rimelig behandling av den registrerte. 

Artikkel 11 i direktiv 95/46/EF inneholder en liste over den informasjonen som den behandlingsansvarlige minst skal 

gi når opplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte. Denne informasjonen skal gis allerede ved registreringen av 

opplysningene eller, dersom personopplysningene skal videreformidles til tredjemann, senest når opplysningene 

videreformidles første gang(1). 

Det følger av ovennevnte bestemmelser at nasjonale vedkommende myndigheter i forbindelse med innsamlingen av 

personopplysninger (eller senest når opplysningene første gang videreformidles gjennom systemet), må sende en 

rettslig melding med de opplysningene som er angitt i artikkel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF, direkte til de registrerte, 

for å kunne treffe de tiltakene som kreves for å verne folkehelsen i forbindelse med hendelser som skal meddeles i 

henhold til vedtak 2119/98/EF og dets gjennomføringsregler. Meldingen bør også inneholde en kortfattet henvisning til 

systemet og en lenke til relevante dokumenter og personvernerklæringer på vedkommende myndigheters nasjonale 

nettsteder, samt til Kommisjonens nettside for systemet. 

Nøyaktig hvilke opplysninger som skal gis i den rettslige meldingen kan variere betydelig fra én medlemsstat til en 

annen. Visse nasjonale lover inneholder mer omfattende forpliktelser for behandlingsansvarlige om ytterligere 

informasjon, som for eksempel informasjon om de registrertes rett til erstatning, om dataoppbevaring og 

oppbevaringsperioder, om datasikkerhetstiltak osv. 

Det er riktig at behovet for å gripe raskt inn i helsemessige nødssituasjoner kan, når opplysningene ikke er samlet inn 

fra de registrerte, gjøre det umulig å underrette de registrerte om at deres personopplysninger behandles. I den 

forbindelse fastsettes det i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 95/46/EF at de registrertes rett til informasjon kan begrenses 

«dersom det viser seg umulig eller uforholdsmessig vanskelig å underrette den registrerte, eller dersom registreringen 

eller videreformidlingen er fastsatt uttrykkelig i lov. I disse tilfellene skal medlemsstatene fastsette nødvendige 

garantier.» 

Generelt bør det bemerkes at det kan være fastsatt særlige restriksjoner eller begrensninger i de registrertes rett til 

informasjon i henhold til nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, der direktiv 95/46/EF(2) er innarbeidet. Alle 

slike landspesifikke begrensninger eller restriksjoner skal tydelig framgå i de meldingene om personvern som gis til de 

registrerte, eller i de personvernerklæringene som offentliggjøres på vedkommende myndigheters nasjonale nettsteder. 

Det er opp til de nasjonale vedkommende myndigheter i medlemsstatene å avgjøre hvordan denne informasjonen skal 

gis til de registrerte. Ettersom de fleste vedkommende myndigheter utfører annen behandling enn 

informasjonsutveksling i systemet, kan den måten som de informerer de registrerte på, dersom det et hensiktsmessig, 

være den samme måten som lignende informasjon overføres på i forbindelse med annen behandling i henhold til 

nasjonal lovgivning. Det anbefales dessuten at vedkommende myndigheter ajourfører eller utfyller sin politikk eller 

sine erklæringer om personvern – dersom slike allerede finnes på myndighetenes nettsteder – med en særskilt 

henvisning til utvekslingen av personopplysninger i systemet.  

  

(1) Den informasjonen som skal gis, er den som er angitt i artikkel 10, samt de berørte kategorier av opplysninger. 

Denne informasjonen kreves selvfølgelig ikke når opplysningene samles inn direkte fra den registrerte, som blir 

informert om de berørte kategorier av opplysninger i forbindelse med innsamlingen. 

(2) Artikkel 13 nr. 1 i direktiv 95/46/EF om unntak og begrensninger lyder som følger: «Medlemsstatene kan treffe 

lovgivningstiltak for å begrense rekkevidden av de forpliktelser og rettigheter som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1, 

artikkel 10, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 12 og 21, dersom en slik begrensning er nødvendig for a) statens 

sikkerhet, b) forsvaret, c) offentlig sikkerhet, d) forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølging av 

straffbare handlinger eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte yrker, e) en medlemsstats eller Den 

europeiske unions vesentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budsjett- og skattesaker, 

f) en kontroll-, tilsyns- eller reguleringsoppgave, selv av midlertidig art, i forbindelse med utøvelse av offentlig 

myndighet i tilfellene nevnt i bokstav c), d) og e), g) vern av den registrertes interesser eller andres rettigheter og 

friheter». 
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Av alle ovennevnte grunner er det ytterst viktig at vedkommende myndigheter i medlemsstatene rådspør sine 

respektive nasjonale personvernmyndigheter når de utarbeider rettslige standardmeldinger og personvernerklæringer i 

samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF. 

9.  TILGANG TIL PERSONOPPLSYNINGER OG ØVRIGE RETTIGHETER FOR REGISTRERTE 

De kravene til vern av personopplysninger i forbindelse med formidling av informasjon til de registrerte som ble 

behandlet i avsnitt 8 ovenfor, har som endelig formål å sikre innsyn i behandling av personopplysninger. Innsyn er 

også det underliggende formålet med bestemmelsene om de registrertes tilgangsrett som er fastsatt i Unionens juridiske 

virkemidler for vern av opplysninger(1). 

Hva er den registrertes «rett til å få tilgang til opplysninger»? 

Behandlingsansvarlige skal garantere at den enkelte registrerte, uten urimelige forsinkelser eller kostnader, har rett til å 

få en bekreftelse på om det foretas behandling av vedkommendes personopplysninger, samt til å få informasjon om 

formålene med denne behandlingen og om hvilke mottakere opplysningene kan videreformidles til. 

Behandlingsansvarlige skal også garantere at de registrerte har rett til å få rettet, slettet eller sperret opplysninger som 

er blitt behandlet i strid med gjeldende lovgivning om vern av opplysninger, for eksempel dersom de er ufullstendige 

eller unøyaktige. 

Endelig må behandlingsansvarlige underrette tredjemann som opplysningene er videreformidlet til, om enhver retting, 

sletting eller sperring utført på berettiget anmodning fra den registrerte, med mindre dette viser seg umulig eller 

uforholdsmessig vanskelig. 

I egenskap av behandlingsansvarlige deler Kommisjonen og medlemsstatene ansvaret når det gjelder bestemmelsen om 

retten til tilgang, retting, sperring og sletting av personopplysninger som behandles i systemet, på nedenstående vilkår. 

Kommisjonen har ansvaret for å gi tilgang til personopplysninger fra de nasjonale systemkontaktpunktene, og for å 

håndtere anmodninger om retting, sperring og sletting som gjelder disse. De nasjonale kontaktpunktene vises til den 

særskilte bestemmelsen i den omfattende personvernerklæringen på Kommisjonens nettside for systemet(2) for 

ytterligere opplysninger om hvordan de skal utøve sine rettigheter som registrerte. 

Systemets brukere informeres også om at det allerede finnes en funksjon i systemet som gir dem muligheten til selv å 

endre sine personopplysninger. De opplysningsfeltene som brukes til å identifisere en bestemt systemkonto (brukerens 

godkjente e-postadresse, kontotype osv.), kan likevel ikke endres av brukerne selv, noe som forebygger risikoen for at 

ikke-godkjente brukere skal få tilgang til systemet. Derfor skal anmodninger om å endre i disse opplysningsfeltene 

stiles til den behandlingsansvarlige hos Kommisjonen, som angitt i den omfattende personvernerklæringen på 

Kommisjonens nettside for systemet. 

Ansvaret for å håndtere registrertes anmodninger om kontaktsporingsopplysninger, helsedata og andre 

personopplysninger som utveksles mellom medlemsstatene gjennom systemet, påhviler de respektive vedkommende 

myndigheter som er involvert i en bestemt informasjonsutveksling. Dette ansvaret reguleres i relevante bestemmelser i 

nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, der direktiv 95/46/EF er innarbeidet. 

Generelt bør det likevel bemerkes at det kan være fastsatt særlige restriksjoner eller begrensninger i de registrertes rett 

til tilgang, retting, sletting eller sperring av opplysninger i henhold til nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, der 

direktiv 95/46/EF(3) er innarbeidet. Alle slike begrensninger eller restriksjoner skal tydelig framgå i de meldingene om 

personvern som gis til de registrerte, eller i de personvernerklæringene som offentliggjøres på vedkommende 

myndigheters nasjonale nettsteder. Systemknutepunktene anbefales derfor å kontakte sine nasjonale personvern-

myndigheter for å få mer informasjon om dette. 

Systemets kompleksitet, med flere brukere som er involvert i felles behandling, krever en klar og enkel metode med 

hensyn til de registrertes tilgangsrett, ettersom de registrerte ikke kjenner til hvordan systemet virker og bør gis 

muligheten til effektivt å utøve sine rettigheter.  

  

(1) Artikkel 12 i direktiv 95/46/EF og artikkel 13-18 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(2) Personvernerklæringen er også tilgjengelig for alle systemets brukere i den sikre delen av programmet. 

(3) Artikkel 13 nr. 1 i direktiv 95/46/EF. 
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En anbefalt metode bør være at dersom en registrert mener at hans eller hennes personopplysninger behandles i 

systemet, og vedkommende gjerne vil ha tilgang til opplysningene eller få dem slettet eller rettet, skal den registrerte få 

muligheten til å henvende til den nasjonale vedkommende myndighet, som han eller hun har vært i kontakt med, 

og/eller som samlet inn personopplysninger om vedkommende i forbindelse med en bestemt hendelse som utgjør en 

risiko for folkehelsen (f.eks. både myndigheten i den staten der den registrerte er borger, og myndigheten i den staten 

der vedkommende oppholdt seg da hendelsen inntraff), samt andre myndigheter som er involvert i den bestemte 

informasjonsutvekslingen i forbindelse med gjennomføringen av et kontaktsporingstiltak. 

Ingen vedkommende myndighet som er involvert i den bestemte informasjonsutvekslingen, kan nekte den registrerte å 

få tilgang til eller få rettet eller slettet opplysninger med den begrunnelsen at myndigheten ikke har lagt opplysningene 

inn i systemet, eller at den registrerte skal kontakte en annen vedkommende myndighet. Dersom den registrertes 

anmodning mottas av en annen vedkommende myndighet enn den som opprinnelig la ut opplysningene gjennom den 

selektive meldingskanalen, skal mottakende myndighet ved hjelp av den særskilte funksjonen angitt i avsnitt 7, sende 

anmodningen videre til den vedkommende myndighet som la ut den opprinnelige meldingen, og denne skal så ta 

stilling til anmodningen. 

Før beslutning treffes kan vedkommende myndighet som la ut opplysningene i systemet, dersom det er relevant, 

kontakte andre vedkommende myndigheter som er involvert i informasjonsutvekslingen eller på annen måte berøres av 

den registrertes anmodning, gjennom den særskilte funksjonen som er beskrevet i avsnitt 7. 

Registrerte skal også informeres om at dersom de ikke er tilfreds med det svaret de mottar, kan de kontakte en annen 

vedkommende myndighet som er involvert i informasjonsutvekslingen. De registrerte har under alle omstendigheter 

rett til å inngi klage til den nasjonale personvernmyndigheten under én av disse vedkommende myndigheter etter eget 

valg. Dersom det er nødvendig og relevant, bør personvernmyndighetene samarbeide om å behandle klagen 

(artikkel 28 i direktiv 95/46/EF). 

Endelig har Kommisjonen med henblikk på å overholde reglene for vern av opplysninger og etter en særlig anbefaling 

fra EUs datatilsynsmann innført en ny direktekoplet funksjon i systemet som gjør det mulig å rette og slette 

opplysninger i selektive meldinger som inneholder personopplysninger som er unøyaktige, foreldede, ikke lenger 

nødvendige eller som på annen måte ikke er i samsvar med kravene til vern av opplysninger. 

10.  DATASIKKERHET 

Tilgangen til systemet er begrenset til godkjente brukere hos Kommisjonen og ECDC samt formelt utpekte nasjonale 

systemkontaktpunkter. Tilgangen er beskyttet gjennom sikrede og personlige brukerkontoer samt passord. 

Framgangsmåtene for håndtering av personopplysninger i systemet er fastsatt i samsvar med kravene i artikkel 21 og 

22 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

11.  DATAOPPBEVARING 

I samsvar med kravene til vern av opplysninger angitt i artikkel 4 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 45/2001 og 

artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i direktiv 95/46/EF sletter systemet automatisk alle selektive meldinger som inneholder 

personopplysninger, tolv måneder etter at meldingene er lagt ut. 

Selv om denne garantien er en integrert del av systemutformingen, skal systemets brukere — ettersom de alene har 

ansvaret for sin egen behandling gjennom kanalen for selektive meldinger — fjerne de personopplysningene fra 

systemet som ikke lenger er nødvendige, også selv om standardperioden på tolv måneder ennå ikke er utløpt. 

I den forbindelse har Kommisjonen innført en ny funksjon i systemet som gir brukerne mulighet til på et hvilket som 

helst tidspunkt, direkte å slette selektive meldinger som inneholder personopplysninger som ikke lenger er nødvendige. 

Endelig bør det påpekes at nasjonale vedkommende myndigheter er ansvarlige for å overholde sine egne regler for vern 

av opplysninger når det gjelder oppbevaring av personopplysninger, som er fastsatt i relevant lovgivning der direktiv 

95/46/EF er innarbeidet. Automatisk sletting av personopplysninger som oppbevares i systemet etter tolv måneder, 

forhindrer ikke systemets brukere i å oppbevare disse opplysningene utenfor systemet i forskjellige (for eksempel 

lengre) perioder, forutsatt at dette skjer i samsvar med de forpliktelsene som følger av deres respektive nasjonale 

lovgivning om vern av opplysninger, og at de periodene som er fastsatt i nasjonal lovgivning, er forenlige med kravene 

i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i direktiv 95/46/EF.  
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12.  SAMARBEID MED NASJONALE PERSONVERNMYNDIGHETER 

Vedkommende myndigheter oppfordres til å søke råd hos sine respektive nasjonale personvernmyndigheter, særlig når 

det gjelder spørsmål om vern av opplysninger som ikke omfattes av disse retningslinjene. 

Vedkommende myndigheter må også være oppmerksom på at det i henhold til nasjonal lovgivning der direktiv 

95/46/EF er innarbeidet, kan være nødvendig å underrette sine respektive personvernmyndigheter om sin egen 

behandling av opplysninger i systemet. I visse medlemsstater kan det også være krav om forhåndstillatelse fra den 

nasjonale personvernmyndigheten. 

 ____________  
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