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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1633 

av 27. oktober 2020 

om endring av vedlegg II, III. IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til øvre grenseverdier for rester av azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioksonil, flufenoksuron, 

oksadiazon, fosalon, pyraklostrobin, repellenter av tallolje og teflubenzuron i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av bentazon, dimetomorf, fludioksonil, pyraklostrobin og teflubenzuron er fastsatt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for azinfosmetyl er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til nevnte forordning. Øvre grenseverdier for rester av flufenoksuron, oksadiazon og fosalon er fastsatt i del 

A i vedlegg III til nevnte forordning. Repellenter av tallolje er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på poteter, purre, urtete av blader og 

urter, valmuefrø og soyabønner av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet bentazon, er det i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene. 

3) Når det gjelder dimetomorf, er det inngitt en slik søknad for bjørnebær og bringebær. Når det gjelder fludioksonil, er det 

inngitt en slik søknad for jordbær, rabarbra, linfrø, sesamfrø, rapsfrø, sennepsfrø, agurkurtfrø, oljedodrefrø og hampefrø. 

Når det gjelder pyraklostrobin, er det inngitt en slik søknad for borddruer, sukkermais og kaffebønner. Når det gjelder 

teflubenzuron, er det inngitt en slik søknad for epler, rosenkål og hodekål. 

4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 367 av 5.11.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 70 av 16.3. 2005, s. 1. 

2022/EØS/79/01 
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5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («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 øvre grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen og medlems-

statene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

6) Når det gjelder bentazon, framla søkeren informasjon som ikke var tilgjengelig under gjennomgåelsen foretatt i samsvar 

med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Den informasjonen gjelder restanalyseforsøk, analysemetoder, 

lagringsstabilitet og en fôringsundersøkelse. På grunnlag av den nye informasjonen anbefaler myndigheten å senke den 

øvre grenseverdien for restmengder for poteter og produkter av animalsk opprinnelse og å øke den øvre grenseverdien 

for urtete fra blader og urter. Den manglende informasjonen om restanalyseforsøk for purre ble ikke framlagt. Den øvre 

grenseverdien for restmengder fastsatt for purre i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor utgå. 

7) Når det gjelder dimetomorf, framla søkeren tidligere manglende informasjon om restanalyseforsøk. På grunnlag av den 

nye informasjonen anbefalte myndigheten å senke den øvre grenseverdien for restmengder for bjørnebær og bringebær 

til den relevante bestemmelsesgrensen. 

8) Når det gjelder fludioksonil, framla søkeren tidligere manglende informasjon om restanalyseforsøk og en 

fôringsundersøkelse. På grunnlag av den nye informasjonen anbefalte myndigheten å senke den øvre grenseverdien for 

restmengder for visse produkter av animalsk opprinnelse til den relevante bestemmelsesgrensen. 

9) Når det gjelder pyraklostrobin, framla søkeren tidligere manglende informasjon om restanalyseforsøk og analyse-

metoder. På grunnlag av den nye informasjonen konstaterte myndigheten at inntak knyttet til den nåværende bruken av 

dette aktive stoffet på borddruer gir grunn til bekymring. Medlemsstatene ble anmodet om å rapportere om det fantes 

alternativ god landbrukspraksis som ikke ville innebære en uakseptabel risiko for forbrukerne. Medlemsstatene 

redegjorde for en alternativ god landbrukspraksis for borddruer, for hvilke den øvre grenseverdien bør fastsettes til  

0,3 mg/kg. 

10) Når det gjelder teflubenzuron, framla søkeren tidligere manglende informasjon om hydrolyse-, metabolisme- og 

analysemetoder. På grunnlag av den nye informasjonen anbefalte myndigheten å senke den øvre grenseverdien for 

restmengder for produkter av animalsk opprinnelse til den relevante bestemmelsesgrensen. 

11) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

av de øvre grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukertrygghet, på 

grunnlag av en vurdering av tryggheten for forbrukerne for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok 

hensyn til de siste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse 

stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt 

konsum av de berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose 

overskrides.  

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for bentazone». EFSA  

Journal 2019;17(5):5704. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for bentazone in soyabeans and poppy seeds». EFSA 

Journal 2019;17(7):5798. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph». EFSA  

Journal 2018;16(10):5433. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fludioxonil in rhubarbs». EFSA  

Journal 2019;17(9):5815. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fludioxonil». EFSA  

Journal 2019;17(9):5812. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain oilseeds». EFSA  

Journal 2020;18(1):5994. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in sweet corn». EFSA  

Journal 2019;17(10):5841. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin.» EFSA  

Journal 2018;16(11):5472. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron». EFSA  

Journal 2018;16(10):5427. 
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12) Godkjenningen av det aktive stoffet azinfosmetyl utløp 1. januar 2007(3). Det aktive stoffet flufenoksuron ble ikke 

godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 942/2011(4). Godkjenningen av det aktive stoffet 

oksadiazon utløp 31. desember 2018(5). Det aktive stoffet fosalon ble ikke godkjent ved Kommisjonens gjennom-

føringsbeslutning (EU) nr. 2006/1010/EF(6). Godkjenningen av det aktive stoffet talloljebek ble tilbakekalt ved Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125(7). Godkjenningen av det aktive stoffet råtallolje ble tilbakekalt ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186(8). 

13) Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder nevnte aktive stoffer, er blitt tilbakekalt. Det er 

derfor hensiktsmessig å slette de gjeldende øvre grenseverdiene som er fastsatt for disse stoffene i vedlegg II og III til 

forordning (EF) nr. 396/2005, i samsvar med artikkel 17 i nevnte forordning sammenholdt med forordningens artikkel 

14 nr. 1 bokstav a), unntatt den øvre grenseverdien for flufenoksuron i te, som er trygg for forbrukerne(9), og som 

tilsvarer en importtoleranseanmodning fra Japan, og de øvre grenseverdiene for azinfosmetyl og fosalon i krydder som 

tilsvarer Codex-grensene fastsatt på grunnlag av overvåkingsdata og hvis eksponering gjennom kosten er svært lav(10). 

Når det gjelder repellenter av tallolje, bør oppføringen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 utgå, og 

standardverdiene for dette stoffet bør oppføres i vedlegg V i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i nevnte 

forordning. 

14) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om behovet for å endre visse bestemmelses-

grenser. Nevnte laboratorier konkluderte med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette lavere bestemmelses-

grenser for visse produkter. For de aktive stoffene for hvilke alle øvre grenseverdier bør reduseres til gjeldende 

bestemmelsesgrense, bør standardverdier oppføres i vedlegg V i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

15) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorgani-

sasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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 forordningen 

fastsettes overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før de øvre grenseverdiene for restmengder 

endres, og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

18) Før de endrede øvre grenseverdiene for restmengder trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjeland og driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av 

endringen av de øvre grenseverdiene. 

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

og fôr. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1335/2005 av 12. august 2005 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2002 og beslutning 2002/928/EF, 

2004/129/EF, 2004/140/EF, 2004/247/EF og 2005/303/EF med hensyn til tidsrommet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF og 

fortsatt bruk av visse stoffer som ikke er angitt i vedlegg I til direktivet (EUT L 211 av 13.8.2005, s. 6). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 942/2011 av 22. september 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 

flufenoksuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 246 av 23.9.2011, s. 13). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2008/69/EF av 1. juli 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klofentezin, 

dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, imazakin, lenacil, oksadiazon, pikloram og pyriproksyfen som aktive stoffer (EUT L 172 av 

2.7.2008, s. 9). 

(6) Kommisjonsvedtak 2006/1010/EF av 22. desember 2006 om å ikke oppføre fosfalon i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

tilbakekalling av godkjenningene for plantevernmidler som inneholder dette stoffet (EUT L 379 av 28.12.2006, s. 127). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125 av 22. juni 2017 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet 

repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT  

L 163 av 24.6.2011, s. 10). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av 3. juli 2017 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet 

repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(EUT  

L 171 av 4.7.2017, s. 131). 

(9) «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flufenoxuron in tea (dried leaves and stalks, fermented of Camellia 

sinensis)». EFSA Scientific Report (2009) 267. 

(10) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-

51%252FREPORT%252FFinal%252520Report%252FREP19_PRe.pdf 

Report of the 51st session of the Codex Committee on Pesticide Residues. Tillegg III. Macao SAR, P.R. Kina, 8.–13. april 2019. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyden den hadde før den ble endret ved denne forordningen, skal fortsette å gjelde 

for produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 25. mai 2021, unntatt for pyraklostrobin i borddruer 

og repellenter av tallolje i alle produkter. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 25. mai 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 27. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III, IV og V til forordning (EC) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioksonil, pyraklostrobin og teflubenzuron skal lyde: 

«Rester av plantevernmidler og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,03(*)     

0110000 Sitrusfrukter    10 2 0,5 

0110010 Grapefrukt   0,01(*)    

0110020 Appelsiner   0,8    

0110030 Sitroner   0,01(*)    

0110040 Lime   0,01(*)    

0110050 Mandariner   0,01(*)    

0110990 Andre (2)   0,01(*)    

0120000 Nøtter   0,02(*)   0,02(*) 

0120010 Mandler    0,01(*) 0,02(*)  

0120020 Paranøtter    0,01(*) 0,02(*)  

0120030 Kasjunøtter    0,01(*) 0,02(*)  

0120040 Kastanjer    0,01(*) 0,02(*)  

0120050 Kokosnøtter    0,01(*) 0,02(*)  

0120060 Hasselnøtter    0,01(*) 0,02(*)  

0120070 Macadamianøtter    0,01(*) 0,02(*)  

0120080 Pekannøtter    0,01(*) 0,02(*)  
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0120090 Pinjekjerner    0,01(*) 0,02(*)  

0120100 Pistasienøtter    0,2 1  

0120110 Valnøtter    0,01(*) 0,02(*)  

0120990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*)  

0130000 Kjernefrukter   0,01(*) 5 0,5 1 

0130010 Epler       

0130020 Pærer       

0130030 Kveder       

0130040 Mispel       

0130050 Japansk mispel       

0130990 Andre (2)       

0140000 Steinfrukter   0,01(*)    

0140010 Aprikoser    5 1 0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte)    5 3 0,01(*) 

0140030 Ferskener    10 0,3 0,01(*) 

0140040 Plommer    5 0,8 0,1(*) 

0140990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter       

0151000 (a)  druer   3   0,7 

0151010 Borddruer    5 0,3  

0151020 Vindruer    4 2  

0152000 (b)  jordbær   0,7 4 1.5 0,01(*) 

0153000 (c)  bær fra halvbusker   0,01(*) 5  0,01(*) 

0153010 Bjørnebær     3  

0153020 Blåbringebær     2  

0153030 Bringebær (røde og gule)     3  

0153990 Andre (2)     2  

0154000 (d)  andre små frukter og bær   0,01(*)   0,01(*) 

0154010 Blåbær    2 4  

0154020 Tranebær    2 3  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    3 3  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

   2 3  

0154050 Nyper    0,01(*) 3  

0154060 Morbær (svart og hvit)    0,01(*) 3  
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0154070 Azarolhagtorn    0,01(*) 3  

0154080 Hyllebær    0,8 3  

0154990 Andre (2)    0,01(*) 3  

0160000 Diverse frukter med       

0161000 (a)  spiselig skall   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0161010 Dadler       

0161020 Fikener       

0161030 Bordoliven       

0161040 Kumquat       

0161050 Stjernefrukt       

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon       

0161070 Jambolan       

0161990 Andre (2)       

0162000 (b)  uspiselig skall, små   0,01(*)   0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    15 0,02(*)  

0162020 Litchi/litchiplommer    0,01(*) 0,02(*)  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    0,01(*) 0,2  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    0,01(*) 0,02(*)  

0162050 Stjerneepler    0,01(*) 0,02(*)  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    0,01(*) 0,02(*)  

0162990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*)  

0163000 (c)  uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer   0,01(*) 1.5 0,2 0,01(*) 

0163020 Bananer   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163030 Mango   0,01(*) 2 0,6 0,01(*) 

0163040 Papaya   0,7 0,01(*) 0,07 0,4 

0163050 Granatepler   0,01(*) 3 0,02(*) 0,01(*) 

0163060 Cherimoya   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163070 Guava   0,01(*) 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0163080 Ananas   0,01(*) 7 0,3 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163100 Durian   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 
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0163110 Graviola/pigannona   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0163990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE       

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)      

0211000 (a)  poteter  0,15 0,05 5 0,02(*) 0,05 

0212000 (b)  tropiske rot- og knollvekster  0,03(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava    0,01(*)   

0212020 Søtpoteter    10   

0212030 Jams    10   

0212040 Arrowrot    0,01(*)   

0212990 Andre (2)    0,01(*)   

0213000 (c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

 0,03(*)    0,01(*) 

0213010 Rødbeter   0,01(*) 1 0,1  

0213020 Gulrøtter   0,01(*) 1 0,5  

0213030 Knollselleri   0,01(*) 0,2 0,5  

0213040 Pepperrot   0,01(*) 1 0,3  

0213050 Jordskokk   0,01(*) 0,01(*) 0,06  

0213060 Pastinakk   0,01(*) 1 0,3  

0213070 Rotpersille   0,01(*) 1 0,1  

0213080 Reddiker   1.5 0,3 0,5  

0213090 Havrerot   0,01(*) 1 0,1  

0213100 Kålrot   0,01(*) 0,01(*) 0,09  

0213110 Neper   0,01(*) 0,01(*) 0,09  

0213990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0220000 Løk 0,01(*)     0,01(*) 

0220010 Hvitløk  0,06 0,6 0,5 0,3  

0220020 Kepaløk  0,1 0,6 0,5 1.5  

0220030 Sjalottløk  0,06 0,6 0,5 0,3  

0220040 Pipeløk/vårløk  0,03(*) 9 5 1.5  

0220990 Andre (2)  0,03(*) 0,15 0,5 0,02(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)      

0231000 (a) Solanaceae og Malvaceae  0,03(*) 1   1.5 

0231010 Tomater    3 0,3  

0231020 Paprika    1 0,5  
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0231030 Auberginer/eggplanter    0,4 0,3  

0231040 Okra    0,01(*) 0,02(*)  

0231990 Andre (2)    0,01(*) 0,02(*)  

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,03(*) 0,5 0,4 0,5  

0232010 Slangeagurker      0,5 

0232020 Sylteagurker      1.5 

0232030 Mandelgresskar      0,5 

0232990 Andre (2)      0,5 

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

 0,03(*) 0,5 0,3 0,5  

0233010 Meloner      0,3 

0233020 Kjempegresskar      0,01(*) 

0233030 Vannmeloner      0,01(*) 

0233990 Andre (2)      0,01(*) 

0234000 (d) sukkermais  0,3 0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,01(*) 

0239000 (e) andre fruktbærende grønnsa-

ker 

 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

0,01(*) 0,03(*)     

0241000 (a) blomsterkål     0,5 0,01(*) 

0241010 Brokkoli   5 0,7   

0241020 Blomkål   0,6 0,01(*)   

0241990 Andre (2)   0,6 0,01(*)   

0242000 (b) hodekål       

0242010 Rosenkål   0,01(*) 0,01(*) 0,3 0,5 

0242020 Hodekål   6 2 0,4 0,2 

0242990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0243000 (c) bladkål   3  1.5 0,01(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai    10   

0243020 Grønnkål    0,01(*)   

0243990 Andre (2)    0,01(*)   

0244000 (d) knutekål   0,02 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

      

0251000 (a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,03(*)    0,01(*) 

0251010 Vårsalat   10 20 10  

0251020 Salat   15 40 2  
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0251030 Bredbladet endiv   6 20 0,4  

0251040 Karse og andre spirer og skudd   10 20 10  

0251050 Vårkarse   10 20 10  

0251060 Salatsennep/rucola   10 20 10  

0251070 Sareptasennep   10 20 10  

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

  10 20 10  

0251990 Andre (2)   10 20 10  

0252000 (b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,03(*)    0,01(*) 

0252010 Spinat   30 30 0,6  

0252020 Portulakk   4 20 0,02(*)  

0252030 Mangold/bladbete   4 20 1.5  

0252990 Andre (2)   4 20 0,02(*)  

0253000 (c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0254000 (d) brønnkarse 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 10 0,02(*) 0,01(*) 

0255000 (e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,03(*) 0,05 0,02 0,09 0,01(*) 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 10 10 20 2 0,02(*) 

0256010 Kjørvel       

0256020 Gressløk       

0256030 Snittselleri       

0256040 Persille       

0256050 Salvie       

0256060 Rosmarin       

0256070 Timian       

0256080 Basilikum og spiselige blomster       

0256090 Laurbærblad       

0256100 Estragon       

0256990 Andre (2)       

0260000 Belgfrukter 0,01(*)     0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  0,3 0,01(*) 1 0,6  

0260020 Bønner (uten belg)  0,05 0,04 0,4 0,3  

0260030 Erter (med belg)  0,3 0,01(*) 1 0,6  

0260040 Erter (uten belg)  0,05 0,15 0,3 0,15  

0260050 Linser  0,05 0,01(*) 0,05 0,02(*)  

0260990 Andre (2)  0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  
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0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,03(*)    0,01(*) 

0270010 Asparges   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270020 Kardon   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270030 Stilkselleri   15 1.5 1.5  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   0,01(*) 1.5 1.5  

0270050 Artisjokker   2 0,01(*) 3  

0270060 Purre   1.5 0,01(*) 0,8  

0270070 Rabarbra   0,01(*) 0,7 0,02(*)  

0270080 Bambusskudd   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270090 Palmehjerter   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0270990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp       

0280020 Viltvoksende sopp       

0280990 Mose og lav       

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*)  0,01(*)   0,01(*) 

0300010 Bønner  0,1  0,5 0,3  

0300020 Linser  0,03(*)  0,4 0,5  

0300030 Erter  1  0,4 0,3  

0300040 Lupiner/lupinbønner  0,03(*)  0,4 0,05  

0300990 Andre (2)  0,03(*)  0,4 0,3  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  0,02(*)    

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø  0,2  0,3 0,2 0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,05  0,01(*) 0,04 0,02(*) 

0401030 Valmuefrø  0,2  0,01(*) 0,2 0,02(*) 

0401040 Sesamfrø  0,03(*)  0,3 0,2 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,03(*)  0,01(*) 0,3 0,3 

0401060 Rapsfrø  0,03(*)  0,3 0,2 0,02(*) 

0401070 Soyabønner  0,2  0,2 0,2 0,05 

0401080 Sennepsfrø  0,03(*)  0,3 0,2 0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,03(*)  0,01(*) 0,3 0,02(*) 

0401100 Gresskarfrø  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0401110 Saflorfrø  0,03(*)  0,01(*) 0,2 0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø  0,03(*)  0,3 0,2 0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø  0,03(*)  0,3 0,2 0,02(*) 

0401140 Hampefrø  0,03(*)  0,3 0,02(*) 0,02(*) 

0401150 Ricinus  0,03(*)  0,01(*) 0,2 0,02(*) 
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0401990 Andre (2)  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av  

olivenolje 

      

0402020 Oljepalmefrø       

0402030 Oljepalmefrukter       

0402040 Kapok       

0402990 Andre (2)       

0500000 KORN 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0500010 Bygg  0,1   1  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,03(*)   0,02(*)  

0500030 Mais  0,2   0,02(*)  

0500040 Hirse  0,08   0,02(*)  

0500050 Havre  0,1   1  

0500060 Ris  0,1   0,09  

0500070 Rug  0,1   0,2  

0500080 Sorghum  0,1   0,5  

0500090 Hvete  0,1   0,2  

0500990 Andre (2)  0,03(*)   0,02(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG  

JOHANNESBRØD 
0,05(*)  0,05(*)    

0610000 Te  0,1(*)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner  0,1(*)  0,05(*) 0,3 0,3 

0630000 Urtete fra     0,1(*) 0,05(*) 

0631000 (a) blomster  0,1(*)  0,05(*)   

0631010 Kamille       

0631020 Jamaicahibisk/roselle       

0631030 Rose       

0631040 Jasmin       

0631050 Lind       

0631990 Andre (2)       

0632000 (b) blader og urter  0,3(*)  0,05(*)   

0632010 Jordbær       

0632020 Rooibos       

0632030 Maté       

0632990 Andre (2)       

0633000 (c) røtter  0,1(*)     

0633010 Vendelrot    1   

0633020 Ginseng    4   
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0633990 Andre (2)    1   

0639000 (d) andre deler av planten  0,1(*)  0,05(*)   

0640000 Kakaobønner  0,1(*)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød  0,1(*)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,1(*) 80 0,05(*) 15 0,05(*) 

0800000 KRYDDER       

0810000 Frøkrydder 0,5 0,1(*)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø   30    

0810020 Svartkarve   30    

0810030 Hageselleri   30    

0810040 Koriander   30    

0810050 Spisskummen   30    

0810060 Dill   30    

0810070 Fennikel   30    

0810080 Bukkhornkløver   30    

0810090 Muskatnøtt   0,05(*)    

0810990 Andre (2)   30    

0820000 Fruktkrydder 0,5 0,1(*)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   0,05(*)    

0820020 Sichuanpepper   0,05(*)    

0820030 Karve   30    

0820040 Kardemomme   0,05(*)    

0820050 Einebær   0,05(*)    

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   0,05(*)    

0820070 Vanilje   0,05(*)    

0820080 Tamarind   0,05(*)    

0820990 Andre (2)   0,05(*)    

0830000 Barkkrydder 0,5 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel       

0830990 Andre (2)       

0840000 Krydder i form av røtter og  

jordstengler 

      

0840010 Lakris 0,5 0,1(*) 0,05(*) 1 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10)       

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,5 0,1(*) 0,05(*) 1 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)       

0840990 Andre (2) 0,5 0,1(*) 0,05(*) 1 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,5 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       
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0850990 Andre (2)       

0860000 Krydder i form av støvveier 0,5 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre (2)       

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,5 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre (2)       

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter     0,2  

0900020 Sukkerrør     0,08  

0900030 Sikorirøtter     0,08  

0900990 Andre (2)     0,02(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – LANDDYR 
      

1010000 Produkter av 0,01(*)  0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 

1011000 (a) svin       

1011010 Muskler  0,02(*)  0,02   

1011020 Fett  0,02(*)  0,02   

1011030 Lever  0,02(*)  0,1   

1011040 Nyrer  0,02  0,1   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,02  0,1   

1011990 Andre (2)  0,02  0,02   

1012000 (b) storfe       

1012010 Muskler  0,02(*)  0,02   

1012020 Fett  0,03  0,02   

1012030 Lever  0,03  0,1   

1012040 Nyrer  0,15  0,1   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,15  0,1   

1012990 Andre (2)  0,15  0,02   

1013000 (c) sau       

1013010 Muskler  0,02(*)  0,02   

1013020 Fett  0,03  0,02   

1013030 Lever  0,04  0,1   

1013040 Nyrer  0,15  0,1   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,15  0,1   
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1013990 Andre (2)  0,15  0,02   

1014000 d) geit       

1014010 Muskler  0,02(*)  0,02   

1014020 Fett  0,03  0,02   

1014030 Lever  0,05  0,1   

1014040 Nyrer  0,15  0,1   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,15  0,1   

1014990 Andre (2)  0,15  0,02   

1015000 (e) dyr av hestefamilien       

1015010 Muskler  0,02(*)  0,02   

1015020 Fett  0,03  0,02   

1015030 Lever  0,05  0,1   

1015040 Nyrer  0,15  0,1   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,15  0,1   

1015990 Andre (2)  0,15  0,02   

1016000 (f) fjørfe  0,02(*)     

1016010 Muskler    0,01(*)   

1016020 Fett    0,01(*)   

1016030 Lever    0,1   

1016040 Nyrer    0,1   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

   0,1   

1016990 Andre (2)    0,01(*)   

1017000 (g) andre oppdrettede landdyr       

1017010 Muskler  0,02(*)  0,02   

1017020 Fett  0,03  0,02   

1017030 Lever  0,05  0,1   

1017040 Nyrer  0,15  0,1   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,15  0,1   

1017990 Andre (2)  0,15  0,02   

1020000 Melk 0,01(*)  0,01(*) 0,04 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe  0,02(*)     

1020020 Sau  0,03     

1020030 Geit  0,03     
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1020040 Hest  0,03     

1020990 Andre (2)  0,03     

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02 0,05(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre (2)       

1040000 Honning og andre  

biavlsprodukter (7) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02 0,05(*) 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG 

ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA 

SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

      

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV 

PRODUKTER SOM UTELUKKENDE 

BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

      

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)       

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) =  Fettløselig 

Bentazon (Summen av bentazon, dets salter og 6-hydroksy (fri og konjugert) og 8-hydroksybentazon (fri og konjugert), uttrykt som 

bentazon (R) 

(R) =  Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel og kodenummer: 

Bentazon – koder fra 1010000 til 1070000 unntatt 1040000: Summen av bentazon, dets salter og 6-hydroksy (fri og konjugert), uttrykt 

som bentazon 

Fludioksonil (F) (R) 

(R) =  Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel og kodenummer: 

Fludioksonil – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fludioksonil og dets metabolitter oksidert til metabolitten 2,2-difluor-

benzo[1,3]dioksol-4 karboksylsyre, uttrykt som fludioksonil» 
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b) Nye kolonner for flufenoksuron og foslon tilføyes: 

«Rester av plantevernmidler og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenum-

mer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

F
lu

fe
n
o

k
su

ro
n

 (
F

) 

F
o

sa
lo

n
 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)  

0110000 Sitrusfrukter  0,01(*) 

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre (2)   

0120000 Nøtter  0,02(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre (2)   

0130000 Kjernefrukter  0,01(*) 

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre (2)   
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0140000 Steinfrukter  0,01(*) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre (2)   

0150000 Bær og små frukter  0,01(*) 

0151000 (a) druer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 (b) jordbær   

0153000 (c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre (2)   

0154000 (d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre (2)   

0160000 Diverse frukter med  0,01(*) 

0161000 (a) spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre (2)   
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0162000 (b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre (2)   

0163000 (c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Graviola/pigannona   

0163990 Andre (2)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 (a) poteter   

0212000 (b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre (2)   

0213000 (c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot   

0213050 Jordskokk   
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0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre (2)   

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre (2)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 (a) Solanaceae og Malvaceae   

0231010 Tomater   

0231020 Paprika   

0231030 Auberginer/eggplanter   

0231040 Okra   

0231990 Andre (2)   

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre (2)   

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre (2)   

0234000 (d) sukkermais   

0239000 (e) andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 (a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre (2)   
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0242000 (b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre (2)   

0243000 (c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre (2)   

0244000 (d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 (a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre (2)   

0252000 (b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre (2)   

0253000 (c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 (d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 (e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   
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0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre (2)   

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre (2)   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre (2)   

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre (2)   
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø   

0401110 Saflorfrø   

0401120 Agurkurtfrø   

0401130 Oljedodrefrø   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre (2)   

0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre (2)   

0500000 KORN 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre (2)   
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0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,05(*) 

0610000 Te 15  

0620000 Kaffebønner 0,05(*)  

0630000 Urtete fra 0,05(*)  

0631000 (a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre (2)   

0632000 (b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre (2)   

0633000 (c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre (2)   

0639000 (d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 2 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Hageselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre (2)   
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0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 2 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre (2)   

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre (2)   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 3 

0840020 Ingefær (10)   

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 3 

0840040 Pepperrot (11)   

0840990 Andre (2) 0,05(*) 3 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre (2)   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre (2)   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre (2)   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre (2)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Produkter av 0,02(*) 0,01(*) 

1011000 (a) svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   
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1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1011990 Andre (2)   

1012000 (b) storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1012990 Andre (2)   

1013000 (c) sau   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1013990 Andre (2)   

1014000 (d) geit   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1014990 Andre (2)   

1015000 (e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1015990 Andre (2)   

1016000 (f) fjørfe   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990 Andre (2)   
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1017000 (g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1017990 Andre (2)   

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre (2)   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre (2)   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 
  

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES 

TIL FÔRPRODUKSJON (8) 
  

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)   

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) =  Fettløselig» 
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2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A utgår kolonnene for flufenoksuron, oksadiazon og fosalon. 

b) I del B utgår kolonnen for azinfosmetyl. 

3) I vedlegg IV utgår posten «repellenter av tallolje». 

4) I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for oksadiazon og repellenter av tallolje: 

«Rester av plantevernmidler og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenum-

mer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

O
k

sa
d

ia
zo

n
 

R
ep

el
le

n
te

r 
av

 t
al

lo
lj

e 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01 

0110000 Sitrusfrukter   

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre (2)   

0120000 Nøtter   

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre (2)   

0130000 Kjernefrukter   

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre (2)   
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0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre (2)   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 (a) druer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 (b) jordbær   

0153000 (c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre (2)   

0154000 (d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre (2)   

0160000 Diverse frukter med   

0161000 (a) spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre (2)   
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0162000 (b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre (2)   

0163000 (c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Graviola/pigannona   

0163990 Andre (2)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,01 

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  

0211000 (a) poteter   

0212000 (b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre (2)   

0213000 (c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot   

0213050 Jordskokk   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   
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0213080 Reddiker   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre (2)   

0220000 Løk 0,01(*)  

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre (2)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0231000 (a) Solanaceae og Malvaceae   

0231010 Tomater   

0231020 Paprika   

0231030 Auberginer/eggplanter   

0231040 Okra   

0231990 Andre (2)   

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre (2)   

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre (2)   

0234000 (d) sukkermais   

0239000 (e) andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*)  

0241000 (a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre (2)   
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0242000 (b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre (2)   

0243000 (c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre (2)   

0244000 (d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 (a) salat og salatplanter 0,01(*)  

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre (2)   

0252000 (b) spinat og lignende blader 0,01(*)  

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre (2)   

0253000 (c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*)  

0254000 (d) brønnkarse 0,01(*)  

0255000 (e) sikori/julesalat 0,01(*)  

0256000 (f) urter og spiselige blomster 0,02(*)  

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   
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0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre (2)   

0260000 Belgfrukter 0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre (2)   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*)  

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre (2)   

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*)  

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*)  

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre (2)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   
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0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø   

0401110 Saflorfrø   

0401120 Agurkurtfrø   

0401130 Oljedodrefrø   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre (2)   

0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre (2)   

0500000 KORN 0,01(*) 0,01 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre (2)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,01 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 (a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   
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0631050 Lind   

0631990 Andre (2)   

0632000 (b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre (2)   

0633000 (c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre (2)   

0639000 (d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,01 

0800000 KRYDDER  0,01 

0810000 Frøkrydder 0,05(*)  

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Hageselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre (2)   

0820000 Fruktkrydder 0,05(*)  

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre (2)   
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0830000 Barkkrydder 0,05(*)  

0830010 Kanel   

0830990 Andre (2)   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*)  

0840020 Ingefær (10)   

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*)  

0840040 Pepperrot (11)   

0840990 Andre (2) 0,05(*)  

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*)  

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre (2)   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*)  

0860010 Safran   

0860990 Andre (2)   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*)  

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre (2)   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre (2)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,01 

1010000 Produkter av 0,01(*)  

1011000 (a) svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1011990 Andre (2)   

1012000 (b) storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   
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1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1012990 Andre (2)   

1013000 (c) sau   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1013990 Andre (2)   

1014000 (d) geit   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1014990 Andre (2)   

1015000 (e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1015990 Andre (2)   

1016000 (f) fjørfe   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990 Andre (2)   

1017000 (g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1017990 Andre (2)   
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1020000 Melk 0,01(*)  

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre (2)   

1030000 Fugleegg 0,01(*)  

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre (2)   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*)  

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*)  

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 
  

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES 

TIL FÔRPRODUKSJON (8) 
  

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)   

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1564 

av 6. august 2020 

om endring av delegert forordning (EU) 2018/985 med hensyn til dens overgangsbestemmelser,  

for å håndtere virkningene av covid-19-krisen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal motorer montert i jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer følge utslippsgrensene for forurensende stoffer i trinn V og overgangsbestemmelsene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(2). 

2) Som følge av forstyrrelsene forårsaket av covid-19-utbruddet ble overgangsperioden fastsatt i forordning (EU) 

2016/1628 forlenget med 12 måneder for visse underkategorier av motorer ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2020/1040(3). 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/985(4), som fastsetter krav til utslippsgrenser og EU-typegodkjennings-

prosedyrer for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres motorer, bør derfor endres. 

4) Ettersom forlengelsen av overgangsbestemmelsene dessuten ikke vil ha noen miljøvirkning, fordi de aktuelle 

overgangsmotorene allerede er produsert, og ettersom det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor lenge forsinkelsene 

forårsaket av covid-19 vil vare, bør forlengelsen av de relevante periodene være på 12 måneder, som fastsatt i 

forordning (EU) 2020/1040. 

5) I betraktning av at overgangsperioden fastsatt i artikkel 13 nr. 5 i delegert forordning (EU) 2018/985 for visse motorer 

utløper 31. desember 2020, og at produsentene hadde tiden fram til 30. juni 2020 til å produsere jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer utstyrt med overgangsmotorer i disse underkategoriene, bør denne forordningen tre i kraft allerede 

dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, og få anvendelse fra 1. juli 2020. En slik bestemmelse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 358 av 28.10.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

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

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1040 av 15. juli 2020 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens 

overgangsbestemmelser, for å håndtere virkningene av covid-19-krisen (EUT L 231 av 17.7.2020, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/985 av 12. februar 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres motorer og om 

oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 (EUT L 182 av 18.7.2018, s. 1). 

2022/EØS/79/02 
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er berettiget ut fra at covid-19-utbruddet var uforutsett og kom brått, og ut fra behovet for å garantere rettssikkerhet og 

likebehandling av produsentene, uavhengig av om de produserer jordbruks- og skogbrukskjøretøyer før eller etter 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 13 nr. 5 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/985 gjøres følgende endringer: 

1) I tredje ledd skal første punktum lyde: 

«For motorer i kategori NRE der den obligatoriske anvendelsesdatoen fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628 

med hensyn til omsetning er 1. januar 2020, skal medlemsstatene tillate en forlengelse av tidsrommet på 24 måneder og 

tidsrommet på 18 måneder nevnt i første og andre ledd med ytterligere 12 måneder for kjøretøyprodusenter med en samlet 

årlig produksjon på mindre enn 100 enheter av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer utstyrt med en motor.» 

2) Nytt fjerde ledd skal lyde: 

«For motorer i alle underkategorier der den obligatoriske anvendelsesdatoen fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til omsetning er 1. januar 2019, skal tidsrommet på 24 måneder og tidsrommet på 18 måneder nevnt 

i første og andre ledd forlenges med 12 måneder.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 6. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/775 

av 28. mai 2018 

om fastsettelse av regler for anvendelsen av artikkel 26 nr. 3 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med  

hensyn til reglene for angivelse av opprinnelsesland eller opphavssted for hovedingrediensen  

i et næringsmiddel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmid-

delopplysninger til forbrukerne(1), særlig artikkel 26 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 26 i forordning (EU) nr. 1169/2011 fastsetter generelle regler og krav knyttet til angivelse av opprinnelsesland 

eller opphavssted for næringsmidler, som gjelder med forbehold for særlige unionsbestemmelser. 

2) I henhold til artikkel 26 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal opprinnelseslandet eller opphavsstedet 

oppgis dersom utelatelse av disse opplysningene vil kunne villede forbrukeren med hensyn til det ferdige næringsmid-

delets egentlige opprinnelsesland eller opphavssted, særlig dersom opplysningene som oppgis sammen med 

næringsmiddelet, eller etiketten som helhet ellers kan gi inntrykk av at næringsmiddelet har et annet opprinnelsesland 

eller opphavssted. Formålet med denne artikkelen er å unngå villedende opplysninger som gir inntrykk av at et 

næringsmiddel har en bestemt opprinnelse, når den egentlige opprinnelsen er en annen. 

3) Artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 fastsetter at dersom næringsmiddelets opprinnelsesland eller 

opphavssted er oppgitt, men ikke er identisk med hovedingrediensens opprinnelsesland eller opphavssted, skal også den 

aktuelle hovedingrediensens opprinnelsesland eller opphavssted oppgis eller oppgis å ha et annet opprinnelsesland eller 

et annet opphavssted enn næringsmiddelet. Den fastsetter også at det må vedtas en gjennomføringsrettsakt før disse 

kravene kan anvendes. 

4) Artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 gjelder tilfeller der opplysninger om opprinnelsesland eller 

opphavssted er obligatorisk i samsvar med artikkel 26 nr. 2 bokstav a) i den nevnte forordningen, eller frivillig, for 

eksempel oppgitt med forklaringer, betegnelser, illustrasjoner eller symboler. 

5) Opplysninger som oppgis frivillig, for eksempel geografiske betegnelser som inngår i eller oppgis sammen med 

betegnelsen på næringsmiddelet, kan også inngå i produktbetegnelser som beskyttede geografiske betegnelser eller 

varemerker i henhold til særlig EU-regelverk. 

6) Opplysninger om et næringsmiddels opprinnelsesland eller opphavssted som inngår i produktbetegnelsene som 

beskyttede geografiske betegnelser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1151/2012(2), (EU)  

nr. 1308/2013(3), (EF) nr. 110/2008(4) eller (EU) nr. 251/2014(5), eller i henhold til internasjonal avtaler, hører inn 

under virkeområdet for artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011. Ettersom disse produktbetegnelsene er basert 

på en nær sammenheng mellom produktenes egenskaper og geografiske opphav og omfattes av bestemte regler, 

inkludert regler om merking, og i betraktning av disse betegnelsenes særlige immaterialrettslige karakter, er det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 29.5.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1151/2012 av 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbruksvarer og 

næringsmidler (EUT L 343 av 14.12.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og 

beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 av 

13.2.2008, s. 16). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 251/2014 av 26. februar 2014 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og 

beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 av 

20.3.2014, s. 14). 
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nødvendig å undersøke nærmere hvordan hovedingrediensens opprinnelse i henhold til artikkel 26 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 1169/2011 bør oppgis for disse betegnelsene. 

7) Opplysninger om et næringsmiddels opprinnelsesland eller opphavssted som inngår i registrerte varemerker, omfattes av 

virkeområdet for artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011. Varemerker kan bestå av alle typer tegn, særlig ord, 

for eksempel personnavn, samt figurer, bokstaver, tall, farger, varens eller vareemballasjens form, eller lyd, forutsatt at 

slike tegn er egnet til å gi et produksjonsforetaks varer eller tjenester karakteristiske kjennetegn. Hensikten med 

varemerker er at forbrukeren skal kunne identifisere den kommersielle kilden eller opprinnelsen til en bestemt vare 

og/eller tjeneste. I betraktning av varemerkers særlige karakter og formål er det hensiktsmessig å undersøke nærmere 

hvordan hovedingrediensens opprinnelse i henhold til artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 bør oppgis der 

dette kreves for varemerker. 

8) Denne forordningen bør ikke omfatte vanlige eller generiske navn som inneholder geografiske betegnelser som språklig 

sett angir opprinnelse, men som etter allmenn forståelse ikke anses som en angivelse av næringsmiddelets opprinnelse 

eller opphavssted. 

9) Ved anvendelse av denne forordningen bør identifikasjonsmerket som påføres næringsmiddelet i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(6) om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse, ikke betraktes som en angivelse av opprinnelseslandet eller opphavsstedet. 

10) For at forbrukerne skal ha muligheten til å ta mer informerte valg, må denne forordningen fastsette særlige regler som 

bør anvendes når hovedingrediensens opprinnelsesland eller opphavssted skal oppgis. Disse reglene skal sikre at slike 

opplysninger er tilstrekkelig nøyaktige, og at de er meningsfulle. 

11) Opplysninger om hovedingrediensen bør derfor inneholde en henvisning til et geografisk område som forbrukeren lett 

vil forstå. Det bør ikke tillates bruk av fantasinavn på regioner eller andre geografiske områder som ikke er meningsfull 

informasjon, eller som vil kunne villede forbrukeren med hensyn til hovedingrediensens egentlige opphavssted. 

12) Dersom hovedingrediensen er et næringsmiddel som omfattes av særlige unionsbestemmelser om angivelse av 

opprinnelsesland eller opphavssted, kan disse bestemmelsene alternativt brukes for formålene angitt i artikkel 26 nr. 3 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

13) Dersom driftsansvarlige for næringsmiddelforetak velger å kun oppgi at hovedingrediensens opprinnelsesland eller 

opphavssted ikke er identisk med næringsmiddelets opprinnelsesland eller opphavssted, for eksempel som følge av flere 

eller forskjellige forsyningskilder og spesielle produksjonsprosesser, bør det fastsettes en ramme som tar hensyn til 

forskjellige omstendigheter for bearbeiding av næringsmidler. Det er viktig at den aktuelle angivelsen gir forbrukeren 

forståelig informasjon. 

14) Opplysningene som oppgis om hovedingrediensen i samsvar med denne forordningen, bør utfylle opplysningene gitt 

forbrukerne om næringsmiddelets opprinnelsesland eller opphavssted, og bør være lett synlige, lett leselige og eventuelt 

uutslettelige. 

15) Det bør fastsettes en passende overgangsperiode for anvendelsen av denne forordningen i samsvar med artikkel 47 i 

forordning (EU) nr. 1169/2011, som fastsetter at alle nye tiltak som gjelder næringsmiddelopplysninger, bør få 

anvendelse fra 1. april i et gitt kalenderår. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter de nærmere reglene for anvendelsen av artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 

når et næringsmiddels opprinnelsesland eller opphavssted er oppgitt med for eksempel forklaringer, illustrasjoner, symboler 

eller betegnelser som henviser til steder eller geografiske områder, med unntak av geografiske betegnelser som inngår i vanlige 

eller generiske navn som språklig sett angir opprinnelse, men som etter allmenn forståelse ikke anses som en angivelse av 

opprinnelsesland eller opphavssted.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 
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2. Denne forordningen får ikke anvendelse på geografiske betegnelser beskyttet i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012, 

forordning (EU) nr. 1308/2013, forordning (EF) nr. 110/2008 eller forordning (EU) nr. 251/2014 eller i henhold til interna-

sjonale avtaler, og heller ikke på registrerte varemerker som består av en opprinnelsesbetegnelse, inntil det er vedtatt særlige 

regler for anvendelsen av artikkel 26 nr. 3 på slike opplysninger. 

Artikkel 2 

Opplysninger om hovedingrediensens opprinnelsesland eller opphavssted 

Hovedingrediensens opprinnelsesland eller opphavssted skal, når det ikke er identisk med opprinnelseslandet eller 

opphavsstedet som er oppgitt for næringsmiddelet, oppgis 

a) med henvisning til et av følgende geografiske områder: 

i) «EU», «utenfor EU» eller «i og utenfor EU», eller 

ii) en region eller et annet geografisk område som ligger i flere medlemsstater eller i tredjeland, dersom dette er definert 

som sådant i folkeretten eller lett forstås av alminnelig opplyste gjennomsnittsforbrukere, eller 

iii) et FAO-fangstområde eller et hav- eller ferskvannsområde dersom dette er definert som sådant i folkeretten eller lett 

forstås av alminnelig opplyste gjennomsnittsforbrukere, eller 

iv) medlemsstat(er) eller tredjeland, eller 

v) en region eller et annet geografisk område som ligger i en medlemsstat eller i et tredjeland, og som lett forstås av 

alminnelig opplyste gjennomsnittsforbrukere, eller 

vi) opprinnelseslandet eller opphavsstedet i samsvar med særlige unionsbestemmelser som gjelder hovedingrediensen(e) 

som sådan(ne), 

b) eller med følgende forklaring: 

«(betegnelsen på hovedingrediensen) kommer ikke fra (næringsmiddelets opprinnelsesland eller opphavssted)» eller med 

tilsvarende ordlyd som det må antas at forbrukeren oppfatter på samme måte. 

Artikkel 3 

Presentasjon av opplysningene 

1. Opplysninger som oppgis i henhold til artikkel 2, skal ha en skriftstørrelse som ikke er mindre enn den minste 

skriftstørrelsen som kreves i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

2. Uten at det berører nr. 1, skal opplysningene som oppgis i henhold til artikkel 2, dersom et næringsmiddels opprinnel-

sesland eller opphavssted angis med ord, vises i samme synsfelt som opplysningene om næringsmiddelets opprinnelsesland 

eller opphavssted og med en skriftstørrelse der x-høyden er minst 75 % av x-høyden brukt i opplysningene om næringsmid-

delets opprinnelsesland eller opphavssted. 

3. Uten at det berører nr. 1, skal opplysningene som oppgis i henhold til artikkel 2, dersom et næringsmiddels 

opprinnelsesland eller opphavssted ikke angis med ord, vises i samme synsfelt som opplysningene om næringsmiddelets 

opprinnelsesland eller opphavssted. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse, anvendelsesdato og overgangstiltak 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før anvendelsesdatoen for denne forordningen, kan bringes i omsetning til 

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

Utferdiget i Brussel 28. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/802 

av 17. mai 2019 

om retting av den greske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om fastsettelse av 

regler for anvendelsen av artikkel 26 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om 

næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med hensyn til reglene for angivelse av opprinnelsesland eller 

opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmid-

delopplysninger til forbrukerne, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 

og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 608/2004(1), særlig artikkel 26 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den greske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/775(2) inneholder feil i artikkel 1 

nr. 1 og 2 med hensyn til forordningens virkeområde. 

2) Den greske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene 

berøres ikke. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.)  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 20.5.2019, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 av 28. mai 2018 om fastsettelse av regler for anvendelsen av artikkel 26 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med hensyn til reglene for 

angivelse av opprinnelsesland eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel (EUT L 131 av 29.5.2018, s. 8). 
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Nr. 79/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

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 fredag 17. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/569 

av 16. april 2020 

om fastsettelse av et felles format og innhold for framlegging av opplysninger som skal innrapporteres av 

medlemsstatene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes 

til vitenskapelige formål, og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU 

[meddelt under nummer C(2020) 2179](*) 

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 43 nr. 4 og artikkel 54 nr. 4, og, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av endringene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1010(2) skal medlemsstatene nå i 

henhold til direktiv 2010/63/EU framlegge ikke-tekniske prosjektsammendrag for godkjente prosjekter, samt eventuelle 

oppdateringer av dem, ved elektronisk overføring til Kommisjonen. For at Kommisjonen skal kunne opprette og 

vedlikeholde en sentral database med disse sammendragene og oppdateringene, og for å sikre at det kan foretas 

meningsfulle søk i dataene, er det behov for at sammendragene og oppdateringene presenteres på en ensartet måte. Det 

bør derfor utarbeides maler for framlegging av ikke-tekniske prosjektsammendrag samt eventuelle oppdateringer av 

dem, og medlemsstatene bør pålegges å overføre slike sammendrag og oppdateringer til databasen som Kommisjonens 

har opprettet. 

2) Etter direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene også framlegge elektronisk overførte opplysninger for Kommisjonen om 

gjennomføringen av det nevnte direktivet, samt statistiske opplysninger om bruk av dyr i forsøk. 

3) På grunnlag av opplysningene som medlemsstatene framlegger om gjennomføringen av direktiv 2010/63/EU, skal 

Kommisjonens kontorer offentliggjøre og regelmessig oppdatere en oversikt for Unionen. Etter direktiv 2010/63/EU 

skal også Kommisjonens kontorer hvert år offentliggjøre de statistiske opplysningene fra medlemsstatene og en 

sammendragsrapport om disse opplysningene. For at Kommisjonen skal kunne oppfylle begge disse kravene, bør 

innholdet i disse opplysningene fastsettes ved at de inndeles i forskjellige kategorier. 

4) Når det gjelder opplysninger om gjennomføringen bør kategoriene av opplysninger som skal innrapporteres, stemme 

overens med de relevante kravene i direktiv 2010/63/EU. Når det gjelder statistiske opplysninger må det angis hvilke 

statistiske datakategorier som er tilgjengelige i den søkbare og allment tilgjengelige databasen som Kommisjonen har 

opprettet i henhold til direktiv 2010/63/EU. 

5) For å øke gjennomsiktigheten og redusere den administrative byrden bør medlemsstatene pålegges å bruke databasen 

som Kommisjonen har opprettet for å registrere opplysninger om gjennomføringen av direktiv 2010/63/EU samt 

statistiske opplysninger om bruk av dyr i forsøk.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 24.4.2020, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 276 av 20.10. 2010, s. 33. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1010 av 5. juni 2019 om tilpasning av rapporteringsplikter knyttet til miljøregelverk, og 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010, europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, rådsforordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 og rådsdirektiv 

86/278/EØF (EUT L 170 av 25.6.2019, s. 115). 
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6) Innholdet i og formatet til de nærmere opplysningene som medlemsstatene skal framlegge om hvilke metoder som 

regnes for å være minst like humane som dem som er oppført i vedlegg IV til direktiv 2010/63/EU, bør angis på en måte 

som gjør det mulig å holde det nevnte vedleggets liste over metoder for avliving av dyr oppdatert. Det et derfor 

hensiktsmessig å fastsette en mal som gjør det mulig å framlegge opplysninger om metode, hvilken art det gjelder og 

begrunnelsen for å gi unntak, og å kreve at medlemsstatene benytter denne malen. 

7) Fullmaktene som denne beslutningen bygger på, er nært forbundet med hverandre, ettersom de begge omhandler 

medlemsstatenes rapportering av opplysninger i henhold til direktiv 2010/63/EU. Med tanke på denne konkrete 

forbindelsen, og for å sikre en konsekvent og enhetlig tilnærming, er det hensiktsmessig å vedta en felles beslutning som 

omfatter alle kravene som hører inn under disse fullmaktene. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU(3), 

der det er fastsatt et felles format for framlegging av opplysninger omhandlet i artikkel 54 i direktiv 2010/63/EU, bør 

derfor erstattes med en ny gjennomføringsbeslutning som bygger på både artikkel 43 nr. 4 og artikkel 54 nr. 4 i direktiv 

2010/63/EU. Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU bør derfor oppheves. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for beskyttelse av forsøksdyr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Med henblikk på artikkel 43 nr. 3 andre punktum i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i 

vedlegg I til denne beslutningen ved bruk av databasen som Kommisjonen har opprettet i samsvar med artikkel 43 nr. 4 tredje 

punktum i det nevnte direktivet. De ikke-tekniske prosjektsammendragene samt oppdateringer av dem skal være i samsvar med 

malene fastsatt i vedlegg I til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 54 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i vedlegg II til 

denne beslutningen ved bruk av databasen som Kommisjonen har opprettet i samsvar med artikkel 54 nr. 2 tredje ledd første 

punktum i det nevnte direktivet. 

Artikkel 3 

Med henblikk på artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i vedlegg III til 

denne beslutningen ved bruk av databasen som Kommisjonen har opprettet i samsvar med artikkel 54 nr. 2 tredje ledd første 

punktum i det nevnte direktivet. 

Artikkel 4 

Med henblikk på artikkel 54 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i vedlegg IV til 

denne beslutningen ved bruk av malen fastsatt i det nevnte vedlegget. 

Artikkel 5 

Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU oppheves med virkning fra 17. april 2020. Henvisninger til den opphevede beslutnin-

gen skal forstås som henvisninger til denne beslutningen og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg V. 

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU 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 (EUT L 320 

av 17.11.2012, s. 33). 
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Artikkel 6 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL A 

Mal for framlegging av ikke-tekniske prosjektsammendrag som nevnt i artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU 

Prosjektets tittel  

Prosjektets varighet 

(antall måneder) 

 

Nøkkelord (opptil 5)(1)  

Prosjektets formål(2) 

(flere valg er mulig) 

— Grunnforskning(3) 

— Translasjonsforskning og anvendt forskning(3) 

— Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon: 

— Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

— Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

— Toksisitets- og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

— Rutineproduksjon 

— Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

— Artsbevaring 

— Høyere utdanning 

— Opplæring 

— Rettsmedisinske undersøkelser 

— Bevaring av kolonier av genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

Prosjektets formål og forventede nytte 

Beskriv prosjektets formål (for 

eksempel undersøkelse av nye 

vitenskapelige temaer, eller 

vitenskapelige eller kliniske behov). 

 

Hvilke nytteverdier kan dette 

prosjektet gi? Beskriv hvordan det 

kan fremme vitenskapen, eller 

hvordan mennesker, dyr eller miljø 

på sikt kan dra nytte av prosjektet. 

Skill eventuelt mellom kortsiktig 

nytte (under prosjektets varighet) og 

langsiktig nytte (som kan oppstå etter 

at prosjektet er avsluttet). 

 

Forventede skadevirkninger 

I hvilke forsøk vil dyrene vanligvis 

bli brukt (for eksempel injeksjoner, 

kirurgiske inngrep)? Angi antall 

forsøk og deres varighet. 
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Angi forventede 

virkninger/skadevirkninger på 

dyrene, for eksempel smerte, vekttap, 

inaktivitet / redusert mobilitet, stress 

og unormal atferd, samt disse 

virkningenes varighet. 

 

Hvilke arter og hvor mange dyr 

forventes brukt? Hvilke 

belastningsgrader forventes, og hvor 

mange dyr er omfattet av hver 

belastningsgrad (per dyreart)? 

Art(4) 
Anslått 

samlet antall 

Anslått antall per belastningsgrad 

Terminal 
Lett 

belastende 

Moderat 

belastende 

Betydelig 

belastende 

      

      

      

      

      

Hva vil skje med gjenlevende dyr 

etter at forsøket er avsluttet?(5)(6) 
Anslått antall som kan 

gjenbrukes i nytt forsøk 

Anslått antall som kan 

returneres til leveområde 

eller husdyrhold 

Anslått antall som kan 

omplasseres 

Begrunn dyrenes planlagte skjebne 

etter forsøket. 

 

Anvendelse av prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (3R-kravene) 

1. Erstatning 

Opplys om hvilke dyrefrie alternati-

ver som finnes på dette området, og 

hvorfor de ikke kan brukes i dette 

prosjektet. 

 

2. Begrensning 

Beskriv hvordan antallet dyr i dette 

prosjektet ble fastsatt. Beskriv hvilke 

tiltak som er gjort for å redusere 

antallet dyr som skal brukes, og 

prinsippene for å utarbeide studier. 

Beskriv eventuelt hvilke metoder som 

skal brukes i gjennom hele prosjektet 

for i størst mulig grad å redusere 

antallet dyr i samsvar med 

vitenskapelige mål. Disse metodene 

kan for eksempel omfatte forunder-

søkelser, datamodellering, deling av 

vev og gjenbruk. 
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3. Forbedring 

Gi eksempler på de særlige tiltakene 

(for eksempel bedre overvåking, 

postoperativt stell, smertelindring, 

trening av dyr) som skal treffes i 

forbindelse med forsøkene, for å 

redusere dyrenes velferds-

omkostninger (skader) mest mulig. 

Beskriv de mekanismene som vil bli 

brukt til å utnytte nye forbedrings-

teknikker som utvikles i løpet av 

prosjektet. 

 

Forklar valget av art og de tilhørende 

utviklingsstadiene. 

 

Prosjekt som velges ut til 

etterfølgende vurdering(7) Frist 
Omfatter betydelig 

belastende forsøk 

Bruker ikke-

menneskelige 

primater 

Annen 

årsak 

(1) Inneholder vitenskapelige termer som kan bestå av minst fem enkeltord og utelater arter og forsøk som er oppført andre steder i 

dokumentet. 

(2) Skal oppføres via en nedtrekksmeny. 

(3) Liste over formål i samsvar med kategorier og underkategorier for statistisk rapportering i vedlegg II til denne beslutningen. 

(4) Arter i samsvar med kategorier for statistisk rapportering i vedlegg III til denne beslutningen, med tilleggsvalget «ikke-angitt pattedyr» for 

å sikre anonymitet i unntakstilfeller. 

(5) Arter som utfylles automatisk fra tidligere svar og velges fra den relevante kategorien (proporsjoner). 

(6) Flere valg per art er mulig. 

(7) Flere valg er mulig. Gjelder for medlemsstater der disse opplysningene kreves etter lovgivningen. 
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DEL B 

Mal for framlegging av et oppdatert ikke-teknisk prosjektsammendrag som nevnt i artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU 

Tittel (i samsvar med det ikke-tekniske prosjektsammendraget)  

Begrunnelse for bruk av etterfølgende vurdering(1) Bruk av ikke-

menneskelige 

primater 

Omfatter 

betydelig 

belastende forsøk 

Annen årsak 

Forklar «Annen årsak»  

Måloppnåelse 

Beskriv kort hvorvidt og i hvilken grad målene som er fastsatt for 

det godkjente prosjektet, er nådd. Grunngi eventuelt hvorfor målene 

ikke er nådd. 

Finnes det eventuelle andre betydelige resultater? 

Hvilken nytte har arbeidet hatt hittil, og forventes ytterligere nytte? 

Er resultatene fra dette prosjektet blitt formidlet, også i tilfeller der 

hypoteser ikke er bekreftet? Dersom svaret er ja, beskriv hvordan. 

Dersom svaret er nei, angi hvordan og når resultatene forventes 

offentliggjort. 

 

Skader 

Art(2) 
Antall dyr som 

brukes i alt 

Antall dyr per faktisk belastningsgrad 

Terminal Lett belastende 
Moderat 

belastende 

Betydelig 

belastende 

      

      

      

      

      

Hvordan stemmer antallet dyr som brukes og faktiske 

belastningsgrader overens med det som er anslått? Forklar eventuelt 

hvorfor det faktiske antallet er høyere enn det anslåtte antallet. 

Forklar eventuelt hvorfor det faktiske antallet er lavere, med mindre 

forskjellen er et resultat av begrensning eller forbedring. 

 

Hvordan er de gjenlevende dyrenes skjebne ved forsøkets slutt, 

sammenlignet med dyrenes anslåtte skjebne? Gi nærmere 

forklaring. 

 

Faktorer som kan bidra til ytterligere gjennomføring av prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (3R-

kravene): 

1. Erstatning 

Ut ifra kunnskapen som dette prosjektet har gitt, er det 

påvist/utviklet nye metoder som delvis eller helt kan erstatte bruk 

av dyr i lignende prosjekter (blant annet utvikling/validering av nye 

in vitro- eller in silico-teknikker)? 
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2. Begrensning 

Ut ifra kunnskapen som dette prosjektet har gitt, kan undersøkel-

sens utforming forbedres slik at det blir mulig å begrense bruken av 

dyr ytterligere, og i så fall, hvordan? 

Gi en forklaring dersom det ble brukt færre dyr enn det som 

opprinnelig var anslått. 

 

3. Forbedring 

Gi en forklaring dersom de faktiske belastningsgradene var lavere 

enn det som opprinnelig var anslått. 

Ut ifra kunnskapen som dette prosjektet har gitt, er modellene med 

bruk av dyr fremdeles de best egnede? Gi eventuelt en forklaring 

per art/modell. 

Før opp eventuelle nye forbedringer som ble innført i løpet av 

prosjektet for å redusere skader på dyr eller forbedre dyrenes 

velferd. 

Hvordan er mulighetene for ytterligere forbedringer i framtiden, for 

eksempel i form av ny teknologi, nye teknikker, bedre metoder for 

velferdsvurdering, tidligere endepunkter, oppstalling/husdyrhold? 

 

4. Annet 

Hvordan formidles resultatene for den videre gjennomføringen av 

prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (3R-

kravene)?  

 

Ytterligere merknader  

(1) Flere valg er mulig. 

(2) Arter i samsvar med kategorier for statistisk rapportering i vedlegg III til denne beslutningen, med tilleggsvalget «ikke-angitt pattedyr» for å 

sikre anonymitet i unntakstilfeller. 
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VEDLEGG II 

OPPLYSNINGER NEVNT I ARTIKKEL 54 NR. 1 I DIREKTIV 2010/63/EU 

A. NASJONALE TILTAK FOR GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 2010/63/EU 

Gi opplysninger om endringer som er gjort i de nasjonale tiltakene med tanke på gjennomføringen av direktiv 

2010/63/EU siden forrige rapport. 

B. STRUKTURER OG RAMMER 

1. Vedkommende myndigheter (artikkel 59 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv rammene for de vedkommende myndighetene, herunder antallet og typen myndigheter samt deres respektive 

oppgaver, og hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i artikkel 59 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

2. Nasjonal komité (artikkel 49 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv den nasjonale komiteens struktur og virkemåte, og beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i 

artikkel 59 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

3. Utdanning og opplæring av personale (artikkel 23 i direktiv 2010/63/EU) 

Gi opplysninger om minstekravene omhandlet i artikkel 23 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU, og beskriv eventuelle 

ytterligere krav til utdanning og opplæring for personale fra andre medlemsstater. 

4. Prosjektevaluering og -godkjenning (artikkel 38 og 40 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv prosessene for prosjektevaluering og -godkjenning, og beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene 

i artikkel 59 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

C. DRIFT 

1. Prosjekter 

1.1. Tildeling av prosjektgodkjenning (artikkel 40 og 41 i direktiv 2010/63/EU) 

1.1.1. Angi følgende for hvert år, i tall: 

a) Alle beslutninger om vedtak og godkjente prosjekter. 

b) Flere generiske prosjekter, som fastsatt i artikkel 40 nr. 4 i direktiv 2010/63/EU, kategorisert som en av følgende 

typer: 

— Prosjekter som skal oppfylle lovfestede krav. 

— Prosjekter som benytter dyr til produksjonsformål. 

— Prosjekter som benytter dyr til diagnostisering. 

c) Beslutninger om vedtak der fristen på 40 dager er blitt forlenget i samsvar med artikkel 41 nr. 2 i direktiv 

2010/63/EU. 

1.1.2. Med henblikk på bokstav c), gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med en begrunnelse 

for hvorfor fristen på 40 dager er blitt forlenget. 

1.2. Etterfølgende vurdering, ikke-tekniske prosjektsammendrag (artikkel 38, 39 og 43 i direktiv 2010/63/EU) 

1.2.1. Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre for å sikre at kravene i artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes, 

og angi om det kreves at ikke-tekniske prosjektsammendrag skal spesifisere at et prosjekt skal gjennomgå en 

etterfølgende vurdering (artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU).  
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1.2.2. Angi for hver år hvor mange godkjente prosjekter som skal gjennomgå en etterfølgende vurdering i samsvar med 

artikkel 39 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU, og hvor mange godkjente prosjekter som skal gjennomgå en etterfølgende 

vurdering i henhold til artikkel 38 nr. 2 bokstav f) i det nevnte direktivet. Kategoriser hvert av disse prosjektene som en 

av følgende typer: 

a) Prosjekter der det brukes ikke-menneskelige primater. 

b) Prosjekter som omfatter forsøk klassifisert i kategorien «betydelig belastende». 

c) Prosjekter der det brukes ikke-menneskelige primater og som omfatter forsøk klassifisert i kategorien «betydelig 

belastende». 

d) Andre prosjekter som skal gjennomgå en etterfølgende vurdering. 

1.2.3. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvilken type prosjekter 

som er valgt ut for etterfølgende vurdering i samsvar med artikkel 38 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2010/63/EU, men som 

ikke automatisk skal gjennomgå en etterfølgende vurdering i samsvar med artikkel 39 nr. 2. 

2. Dyr oppdrettet for bruk i forsøk (artikkel 10, 28 og 30 i direktiv 2010/63/EU) 

2.1. Angi hvilke arter og hvor mange dyr som er oppdrettet og født (også ved keisersnitt) til bruk i forsøk, og som aldri er 

blitt brukt i forsøk, men som ble avlivet i løpet av kalenderåret umiddelbart før året da den femårige rapporten ble 

framlagt. 

2.1.1. Ta med dyr som er avlivet for å bruke organer eller vev fra dem, og dyr som stammer fra utvikling og bevaring av 

genetisk endrede linjer, og som ikke er omfattet av den årlige statistikken i henhold til artikkel 54 nr. 2 i direktiv 

2010/63/EU. 

2.1.2. Kategoriser disse dyrene som en av følgende typer: 

a) Genetisk normale dyr som ikke avgir organer og/eller vev. 

b) Genetisk normale dyr som avgir organer og/eller vev. 

c) Genmodifiserte dyr som avgir organer og/eller vev. 

d) Genetisk normale dyr (avkom av villtype) som stammer fra utvikling av en ny genmodifisert linje. 

e) Dyr fra bevaring av en genmodifisert linje som omfatter alle genmodifiserte dyr og avkom av villtype, med både 

skadelig og ikke-skadelig fenotype. 

2.1.3. Kategorien nevnt i bokstav a) omfatter ikke dyr som stammer fra utvikling av en ny genmodifisert linje og fra bevaring 

av en genmodifisert linje; disse skal innrapporteres i kategoriene nevnt i henholdsvis bokstav d) og e). 

2.1.4. Kategoriene nevnt i bokstav b) og c) omfatter dyr som stammer fra utvikling av en ny genmodifisert linje og fra 

bevaring av en genmodifisert linje, når dyrene avgir organer og/eller vev. 

2.1.5. Kategoriene nevnt i nr. 2.1.2 bokstav d) og e) omfatter ikke følgende dyr, som skal innrapporteres i den årlige 

statistikken i henhold til artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU: 

a) Dyr som ble genotypebestemt ved bruk av invasive metoder. 

b) Dyr fra en skadelig fenotypelinje som har fått skadevirkning. 

2.2. Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i artikkel 10 og 28 i direktiv 2010/63/EU overholdes når det 

brukes ikke-menneskelige primater. 

3. Unntak 

3.1. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvilke omstendigheter som 

har gjort at det er gitt unntak i samsvar med artikkel 10 nr. 3, artikkel 12 nr. 1 andre ledd og artikkel 33 nr. 3 i direktiv 

2010/63/EU.  
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3.2. Gi opplysninger for den samme perioden om eventuelle særlige omstendigheter som nevnt i artikkel 16 nr. 2 i det 

nevnte direktivet, når det ble gitt tillatelse til gjenbruk av et dyr etter et forsøk der dyrets lidelser ble vurdert til å være 

betydelig belastende. 

4. Dyrevelferdsorgan (artikkel 26 og 27 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene til dyrevelferdsorganers struktur og virkemåte i artikkel 26 og 

27 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

D. PRINSIPPENE OM ERSTATNING, BEGRENSNING OG FORBEDRING 

1. Prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (artikkel 4 og 13 og vedlegg VI til direktiv 2010/63/EU) 

1.1. Gi opplysninger om hvilke tiltak som er truffet for å sikre at prinsippene om a) erstatning, b) begrensning og c) 

forbedring er håndtert på en tilfredsstillende måte i godkjente prosjekter i samsvar med artikkel 4 og 13 i direktiv 

2010/63/EU. 

1.2. Gi opplysninger om hvilke tiltak som er truffet for å sikre at prinsippene om a) erstatning, b) begrensning og c) 

forbedring er håndtert på en tilfredsstillende måte når det gjelder oppstalling og stell i oppdretts- og leverandør-

virksomheter i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2010/63/EU. 

2. Unngåelse av at forsøk gjentas (artikkel 46 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv hvordan det kan unngås at forsøk gjentas, i samsvar med artikkel 46 i direktiv 2010/63/EU. 

3. Vevsprøvetaking av genetisk endrede dyr (artikkel 4, 30 og 38 i direktiv 2010/63/EU) 

3.1. Med hensyn til vevsprøvetaking med sikte på genetisk karakterisering som utføres med eller uten prosjektgodkjenning, 

gi representative opplysninger og antall når det gjelder arter, metoder og tilhørende faktisk belastningsgrad. Disse 

opplysningene skal gis bare for kalenderåret umiddelbart før året da den femårige rapporten ble framlagt. 

3.2. Før opp kriteriene som er benyttet for å sikre at opplysningene i nr. 3.1 er representative. 

3.3. Gi opplysninger om hva som er gjort for å forbedre metodene for vevsprøvetaking. 

E. HÅNDHEVING 

1. Godkjenning av oppdrettere, leverandører og brukere (artikkel 20 og 21 i direktiv 2010/63/EU) 

1.1. Angi for hvert år hvor mange aktive godkjente oppdrettere, leverandører og brukere det finnes i hver enkelt av disse 

gruppene. 

1.2. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvorfor oppdrettere, 

leverandører og brukere har fått suspendert eller trukket sine godkjenninger. 

2. Inspeksjoner (artikkel 34 i direktiv 2010/63/EU) 

2.1. Angi for hvert år hvor mange inspeksjoner som er gjort, fordelt på anmeldte og uanmeldte. 

2.2. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om inspeksjonenes viktigste 

funn. 

2.3. Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i artikkel 34 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

3. Tilbakekalling av en prosjektgodkjenning (artikkel 44 i direktiv 2010/63/EU) 

Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvorfor prosjektgod-

kjenninger er tilbakekalt. 
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4. Sanksjoner (artikkel 60 i direktiv 2010/63/EU) 

4.1. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om følgende: 

a) Overtredelser. 

b) Forvaltningsmessige tiltak som reaksjon på overtredelser. 

c) Rettslige skritt som reaksjon på overtredelser. 

 _____  



24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/59 

 

 

VEDLEGG III 

DEL A 

Flytskjema for kategorier av statistiske opplysninger i henhold til artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU 
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Mus (Mus musculus) 

Grunnforskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Opplæring med sikte på tilegning, bevaring eller forbedring av yrkeskompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

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) 

Geit (Capra aegagrus hircus) 

Sau (Ovis aries) 

Storfe (Bos taurus) 

Halvaper (Prosimia) 

Silkeaper og tamariner (f.eks. Callithrix jacchus) 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) 

Rhesusape (Macaca mulatta) 

Vervetaper (Chlorocebus spp.) (vanligvis enten pygerythrus eller sabaeus) 

Bavianer (Papio spp.) 

Ekornaper (f.eks. Saimiri sciureus) 

Andre arter av vestaper (andre arter av Ceboidea) 

Andre arter av østaper (andre arter av Cercopithecoidea) 

Andre pattedyr (andre Mammalia) 

Tamfjørfe (Gallus gallus domesticus) 

Kalkun (Meleagris gallopavo) 

Andre fugler (andre Aves) 

Krypdyr (Reptilia) 

Frosk (Rana temporaria og Rana pipiens) 

Sporefrosk (Xenopus laevis og Xenopus tropicalis) 

Andre amfibier (andre Amphibia) 

Sebrafisk (Danio rerio) 

Havabbor (arter av familier som Serranidae, Moronidae) 

Laks, ørret, røye og harr (Salmonidae) 

Guppy, sverddrager, molly, platy (Poeciliidae) 

Andre fisker (andre Pisces) 

Blekkspruter (Cephalopoda) 

Gjenbruk 

Gjenbruk (Nei/Ja) 

NEI JA 

Ikke-menneskelige primater? 
JA NEI 

Andre arter enn ikke-menneskelige primater – Fødested 

Dyr født hos godkjent oppdretter i Unionen 

Dyr født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født andre steder 

Ikke-menneskelige primater – Fødested 

Ikke-menneskelige primater født hos godkjent 
oppdretter i Unionen 

Ikke-menneskelige primater født i Unionen, men 
ikke hos godkjent oppdretter, og ikke-menneskelige 
primater født i resten av Europa 

Ikke-menneskelige primater født i Asia 

Ikke-menneskelige primater født i Afrika 

Ikke-menneskelige primater født i Amerika 

Ikke-menneskelige primater født andre steder 

Ikke-menneskelige primater – Kolonitype 

Type dyr 

Selvoppholdende koloni (Nei/Ja) 

Ikke-menneskelige primater – Generasjon 

eller høyere 

Genetisk status 

Ikke genetisk endret 

Genetisk endret uten skadelig fenotype 

Utvikling av en ny genetisk endret linje 

Belastningsgrad 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genetisk endret linje/stamme (Nei/Ja) 

Terminal 

Lett belastende (til og med) 

Moderat belastende 

Betydelig belastende 

Formål 

Undervisning i høyere utdanning 

Genetisk endret med skadelig fenotype 

Aper (Hominoidea) 
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Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystem, blod- og lymfesystem 

Nervesystem 

Åndedrettsorganer 

Mage- og tarmsystem, herunder lever 

Muskel- og skjelettsystem 

Immunsystem 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Endokrint system / stoffskifte 

Utviklingsbiologi 

Multisystemisk 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annen grunnforskning 

Kreft hos mennesker 

Nervøse og psykiske lidelser hos mennesker 

Urogenitalt system / forplantningssystem 

Lidelser i sanseorganene (hud, øyne og ører) hos mennesker 

SLUTT 

Dyresykdommer og -lidelser 

Fôrvarer 

Dyrevelferd 

Plantesykdommer 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Toksisitets- og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon etter produkttype 

SLUTT 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Infeksjonssykdommer hos mennesker 

SLUTT 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker 

Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker 

Lidelser i mage- og tarmsystemet, herunder leveren, hos mennesker 

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos mennesker 

Forstyrrelser i immunsystemet hos mennesker 

Lidelser i urogenital- / forplantningssystemet hos mennesker 

Lidelser i det endokrine system / stoffskiftet hos mennesker 

Andre lidelser hos mennesker 

Diagnostisering av sykdommer 

SLUTT 

SLUTT 

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

Type lovgivning 

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 beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler 

Lovgivning om fôr, herunder om sikkerhet for måldyr, for arbeidstakere og miljøet 

Lovgivning om kosmetikk 

Annen lovgivning: 

Lovgivningens opprinnelse 

Lovgivning som oppfyller Unionens krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i Unionen) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjeland 

Metoder for testing av akutt toksisitet 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

LD50, LC50 

Andre metoder som medfører død 

Ikke-terminale metoder 

Toksisitet ved gjentatt dosering 

28 dager eller mindre 

29–90 dager 

Mer enn 90 dager 

Økotoksisitet 

Akutt toksisitet (økotoksisitet) 

Kronisk toksisitet (økotoksisitet) 

Reproduksjonstoksisitet (økotoksisitet) 

Hormonforstyrrende virkning (økotoksisitet) 

Bioakkumulering (økotoksisitet) 

Annen økotoksisitet 

Toksisitets- og andre sikkerhetstester etter type 

Metoder for testing av akutt toksisitet (enkeltdose) (herunder grensetest) 

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Toksisitet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Reproduksjonstoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Sikkerhet for måldyr 

Andre toksisitets- eller sikkerhetstester 

Sikkerhetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Kombinerte endepunkter 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

Tester av partiers sikkerhet 

Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Styrkebestemmelse av partier 

Monoklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-metoden 

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til 

og virkningen av partier) 

Andre kvalitetskontroller 

Rutineproduksjon etter produkttype 

Blodprodukter 

Monoklonale og polyklonale antistoffer (unntatt ascites-
metoden) 

Andre produkter 
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DEL B 

Opplysninger nevnt i artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU 

A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Opplysningene skal innrapporteres hver gang et dyr blir brukt. 

2. Når opplysninger om et dyr innrapporteres, skal det bare velges ett alternativ innenfor en kategori. 

3. Dyr som avlives for bruk av organer og vev. 

3.1. Dyr som avlives for bruk av organer og vev, samt kontrolldyr, tas ikke med i de årlige statistiske opplysningene, med 

mindre noe av det følgende gjelder: 

a) Avlivingen skjer i henhold til en prosjektgodkjenning der det benyttes en metode som ikke er oppført i vedlegg IV 

til direktiv 2010/63/EU. 

b) Dyret har gjennomgått et inngrep før avlivingen, der terskelen for minst mulig smerte, lidelse, frykt og varige men 

er overskredet. 

c) Dyret stammer fra en ny genetisk endret linje med en tilsiktet skadelig fenotype, og har uttrykt den skadelige 

fenotypen før det ble avlivet for bruk av organer og vev. 

3.2. Andre dyr som avlives for bruk av organer og vev (og ikke innrapporteres i den årlige statistikken), innrapporteres 

som del av den femårige gjennomføringsrapporten i tråd med vedlegg II til denne beslutningen. 

4. Dyr som oppdrettes og avlives uten å bli brukt i et forsøk. 

4.1. Dyr som oppdrettes og avlives uten å bli brukt i et forsøk, skal ikke tas med i de årlige statistiske opplysningene, 

bortsett fra følgende dyr: 

a) Genetisk endrede dyr med en tilsiktet og framvist skadelig fenotype. 

b) Dyr som er genotypebestemt (genetisk karakterisering / vevsprøvetaking) ved bruk av en invasiv metode som ikke 

ble utført for å identifisere/merke dyret. 

4.2. Med henblikk på nr. 4.1 bokstav b) menes med «invasiv metode» en metode som kan forårsake smerte, lidelse, frykt 

eller varige men hos dyr tilsvarende eller i større grad enn det som oppleves når en nål innføres i samsvar med god 

veterinærpraksis. 

4.3. Dyrene som oppdrettes og avlives uten å bli brukt i et forsøk, skal innrapporteres i samsvar med vedlegg II til denne 

beslutningen som del av den femårige gjennomføringsrapporten. 

5. Genetisk normale dyr som er født under utvikling av en ny genetisk linje, skal ikke tas med i utarbeidelsen av de årlige 

statistiske opplysningene, og skal i stedet innrapporteres som del av den femårige gjennomføringsrapporten i tråd med 

vedlegg II til denne beslutningen, med mindre slike dyr er blitt genotypebestemt ved bruk av en invasiv metode. 

6. Larveformer av dyr skal tas med så snart de er i stand til å innta føde på egen hånd. 

7. Fostre og embryoer av pattedyr skal ikke tas med i utarbeidelsen av de årlige statistiske opplysningene. Bare dyr som 

er født, også ved keisersnitt, og som lever, skal telles med. Ved studier som omfatter både mor og avkom, skal moren 

innrapporteres når hun har vært utsatt for et forsøk der terskelen for minst mulig smerte, lidelse, frykt og varige men er 

overskredet. Avkom skal innrapporteres når de er en integrert del av forsøket. 

8. Dersom bruken av et dyr i et forsøk fører til alvorlig og langvarig smerte, lidelse eller frykt som ikke kan lettes, med 

eller uten godkjenning på forhånd, skal dyret innrapporteres i kategorien «betydelig belastende». I avsnittet for 

merknader fra medlemsstaten skal det i henhold til del C i dette vedlegget opplyses om arter, antall dyr, hvorvidt det er 

gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om bruken og grunnene til at klassifiseringen «betydelig belastende» ble 

overskredet. 

9. Opplysninger om dyr som brukes i et forsøk, skal innrapporteres for det året det aktuelle 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 den vedkommende myndigheten. For prosjekter som går over mer 

enn to kalenderår, skal det innrapporteres opplysninger om dyrene i det året de avlives eller dør.  
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10. Dersom kategoriene «Annet» benyttes, skal det gis nærmere opplysninger om inndelingen av disse kategoriene i 

merknadene. 

11. Genetisk endrede dyr 

11.1. Med henblikk på rapportering av statistiske opplysninger omfatter «genetisk endrede dyr» ett av følgende: 

a) Genmodifiserte dyr (for eksempel transgene dyr, dyr der et spesifikt gen er satt ut av spill («knockout») og dyr 

med andre former for genetisk endring) samt dyr med induserte mutasjoner (uansett hvilken type mutasjon det 

gjelder). 

b) Dyr med spontane skadelige mutasjoner som opprettholdes for forskning på denne spesifikke genotypen. 

11.2. Genetisk endrede dyr skal innrapporteres i følgende tilfeller: 

a) Når de er brukt til å utvikle en ny linje. 

b) Når de er brukt til å bevare en etablert linje med tilsiktet og framvist skadelig fenotype (se del B nr. 10.7). 

c) Når de er brukt i andre forsøk enn for å bevare en linje. 

11.3. Alle dyr som er bærere av den genetiske endringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. I tillegg skal dyr 

som brukes til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantering, også innrapporteres (enten de er genetisk endret 

eller ikke). 

11.4. Genetisk normale dyr (avkom av villtype) som stammer fra utvikling av en ny genetisk endret linje, skal ikke 

innrapporteres i den årlige statistikken, med mindre dyret er blitt genotypebestemt (genetisk karakterisering / 

vevsprøvetaking) ved bruk av en invasiv metode som ikke ble utført for å identifisere/merke dyret. Genetisk normale 

dyr (avkom av villtype) som ikke innrapporteres i den årlige statistikken, er omfattet av den femårige gjennomførings-

rapporten som beskrives i vedlegg II. 

11.5. I kategorien «Formål» som oppført i del A i dette vedlegget, skal dyrene som brukes til utvikling av en ny genetisk 

endret linje, innrapporteres i den respektive kategorien som linjen utvikles for (som vanligvis forventes å være 

«Grunnforskning» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning»). 

11.6. En ny stamme eller linje genetisk endrede dyr anses som «etablert» når den genetiske endringen er stabil, noe som 

innebærer minst to generasjoner, og når det er gjennomført en velferdsvurdering. 

11.7. Velferdsvurderingen vil fastslå om den nyutviklede linjen forventes å ha en tilsiktet skadelig fenotype, og dersom dette 

er tilfellet, skal dyrene fra dette tidspunktet innrapporteres i kategorien «Bevaring av kolonier av etablerte genetisk 

endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk» eller, dersom det er hensiktsmessig, i de andre forsøkene de brukes i. 

Slike dyr omfatter blant annet dem som krever et spesifikt biologisk sikkert miljø (for eksempel særlige 

oppstallingsforhold for å beskytte dyr som er spesielt følsomme overfor infeksjon som følge av genetisk endring), eller 

ytterligere stell i tillegg til det som kreves for at konvensjonelle dyr skal opprettholde sin helse og velvære. 

11.8. Dersom det i velferdsvurderingen fastslås at linjen ikke forventes å ha en skadelig fenotype, er oppdrett av den ikke en 

del av et forsøk og trenger dermed ikke å innrapporteres. Slike dyr omfatter blant annet induserbare linjer og cre-lox-

linjer, som krever aktivt inngrep for at den skadelige fenotypen skal uttrykkes. 

11.9. «Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk» 

11.9.1. Denne kategorien omfatter dyr som er nødvendige for å bevare kolonier av genetisk endrede dyr fra etablerte linjer 

med en tilsiktet skadelig fenotype, og som har framvist smerte, lidelse, frykt eller varige men som følge av den 

skadelige genotypen. Det tiltenkte formålet med å bevare linjen registreres ikke. 

11.9.2. Denne kategorien omfatter også genetisk endrede dyr som kreves for å bevare en etablert linje, uansett om linjen har 

en tilsiktet ikke-skadelig eller skadelig fenotype, og som har gjennomgått invasiv genotypebestemmelse (genetisk 

karakterisering / vevsprøvetaking). Se del B nr. 10.7. 
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11.10. Alle genetisk endrede dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller bevaring av en genetisk endret linje), skal 

innrapporteres under sine respektive formål (på samme måte som ethvert dyr som ikke er genmodifisert). Disse dyrene 

kan framvise en skadelig fenotype, men trenger ikke å gjøre det. 

11.11. Genetisk endrede dyr som framviser en skadelig fenotype, og som avlives for å bruke organene og vevet, skal 

innrapporteres under de primære formålene som organene/vevet er brukt til. 

B. KATEGORIER FOR DATAREGISTRERING 

Avsnittene nedenfor har samme rekkefølge som kategoriene og de tilhørende rubrikkene i flytskjemaet fastsatt i del A. 

1. Type dyr 

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) 

Geit (Capra aegagrus hircus) 

Sau (Ovis aries) 

Storfe (Bos taurus) 

Halvaper (Prosimia) 

Silkeaper og tamariner (f.eks. Callithrix jacchus) 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) 

Rhesusape (Macaca mulatta) 

Vervetaper (Chlorocebus spp.) (vanligvis enten pygerythrus eller sabaeus) 

Bavian (Papio spp.) 

Ekornaper (f.eks. Saimiri sciureus) 

Andre arter av vestaper (andre arter av Ceboidea) 

Andre arter av østaper (andre arter av Cercopithecoidea) 

Menneskeaper (Hominoidea) 

Andre pattedyr (andre Mammalia) 
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Tamfjørfe (Gallus gallus domesticus) 

Kalkun (Meleagris gallopavo) 

Andre fugler (andre Aves) 

Krypdyr (Reptilia) 

Frosk (Rana temporaria og Rana pipiens) 

Sporefrosk (Xenopus laevis og Xenopus tropicalis) 

Andre amfibier (andre Amphibia) 

Sebrafisk (Danio rerio) 

Havabbor (arter av familier som Serranidae, Moronidae) 

Laks, ørret, røye og harr (Salmonidae) 

Guppy, sverddrager, molly, platy (Poeciliidae) 

Andre fisker (andre Pisces) 

Blekkspruter (Cephalopoda) 

1.1. Fisk skal innrapporteres fra det stadiet da dyret blir i stand til å innta føde selv, når tarmen er helt åpen og fisken 

normalt ville kunne innta føde. 

1.2. Tidspunktet da fisken selvstendig kan innta føde, varierer mellom artene og kan ofte være avhengig av temperaturen 

den holdes i. Temperaturen bør fastsettes med sikte på å bevare optimal velferd, noe som fastsettes av den personen 

som er ansvarlig for dyrenes velferd og stell og for artsspesifikke opplysninger i samordning med den utpekte 

veterinæren. Yngel av sebrafisk, som holdes ved om lag +28 °C, skal innrapporteres fem dager etter befruktning. 

1.3. Enkelte fiske- og blekksprutarter er små, og derfor kan tellingen foretas i form av et overslag. 

1.4. Alle blekksprutarter skal innrapporteres i rubrikken for blekksprut fra det stadiet da dyret blir i stand til å innta føde 

selv, det vil si umiddelbart etter klekking. 

2. Gjenbruk 

Gjenbruk (Nei/Ja) 

2.1. Generelt 

2.1.1. Hver bruk av dyret bør innrapporteres ved avslutningen av hvert forsøk. 

2.1.2. Opplysninger om fødested, og for ikke-menneskelige primater også om generasjon og hvorvidt dyret kommer fra en 

selvoppholdende koloni, skal bare innrapporteres for dyr som ikke er brukt tidligere, det vil si dyr som brukes for 

første gang. For dyr som er gjenbrukt, skal disse opplysningene derfor ikke registreres. 

2.1.3. Eventuelle etterfølgende kategorier vil vise antallet ganger et dyr er brukt i forsøk. Det kan derfor ikke foretas 

krysshenvisninger mellom disse tallene og det samlede antallet dyr som ikke er brukt tidligere. 

2.1.4. Dyrets faktiske lidelser under forsøket skal innrapporteres. I noen tilfeller kan tidligere bruk påvirke dette. 

Belastningsgraden vil imidlertid ikke alltid øke ved etterfølgende bruk, og i noen tilfeller kan den til og med minske 

(som følge av tilvenning). Den faktiske belastningsgraden som skal innrapporteres, skal derfor fastsettes i hvert enkelt 

tilfelle, samtidig som det tas hensyn til eventuelle virkninger fra tidligere bruk.  
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2.2. Gjenbruk i forhold til fortsatt bruk 

Med henblikk på å fastsette om det dreier seg om gjenbruk, gjelder følgende: 

2.2.1. Med «én enkelt bruk» menes bruk av ett dyr til ett enkelt forsknings-, forsøks-, undervisnings- eller opplæringsformål. 

Én enkelt bruk regnes fra tidspunktet da den første teknikken brukes på dyret, og til datainnsamlingen er avsluttet, 

observasjoner er gjort eller opplæringen er fullført. Dette er vanligvis ett enkelt forsøk, én enkelt test eller én enkelt 

opplæring i en teknikk. 

2.2.2. Én enkelt bruk kan bestå av flere trinn (teknikker) som alle er nødvendige for å oppnå ett enkelt resultat, og som 

krever at det samme dyret brukes. 

2.2.3. Eksempler på forberedelse med sikte på fortsatt bruk: 

a) Kirurgiske teknikker (for eksempel innføring av kanyle, implantasjon av telemetri, ovariektomi, kastrasjon, 

hypofysektomi). 

b) Ikke-kirurgiske teknikker (for eksempel fôring med endret diett, framkalling av diabetes, framkalling av 

transgenets uttrykk). 

c) Oppdrett av genetisk endrede dyr med skadelig fenotype. 

d) Genetisk karakterisering ved bruk av en invasiv metode (som ikke ble utført med henblikk på 

identifisering/merking av dyret), og der et dyr med denne genotypen kreves i neste trinn. 

2.2.4. Når et forberedt dyr brukes i det tiltenkte forsøket, skal hele forsøket, herunder eventuelle forberedelser (uansett hvor 

de har funnet sted), innrapporteres etter at forsøket er avsluttet, samtidig som det tas hensyn til belastningsgraden 

knyttet til forberedelsene. Ved oppdrett av et genetisk endret dyr og ved dyrets sluttbruk skal det for eksempel ved 

innrapporteringen tas hensyn til hvilken belastningsgrad som er knyttet til alle trinnene (eksempelvis fenotypens 

virkning, dersom den uttrykkes, genetisk karakterisering, dersom den utføres, samt sluttbruk). 

2.2.5. Bruken av et dyr innrapporteres bare én gang etter at hele forsøket er avsluttet, også når de forberedende trinnene 

beskrevet i nr. 2.2.3 og sluttbruken er utført i separate prosjekter. 

2.2.6. Dersom et forberedt dyr ikke senere brukes til et vitenskapelig formål, skal virksomheten der dyret ble avlivet, 

innrapportere nærmere opplysninger om forberedelsen som en egen bruk i statistikken, alt etter det planlagte formålet, 

forutsatt at forberedelsen av dyret har medført at terskelen for minst mulig smerte, lidelse, frykt og varige men er 

overskredet. Dersom denne forberedelsen gjelder bevaring av en genetisk endret dyrelinje, er imidlertid kriteriene for 

innrapporteringen av dyr fastsatt i del B nr. 10.7. 

2.2.7. Dersom dyret er blitt genotypebestemt (genetisk karakterisering / vevsprøvetaking) som del av en rutinemessig 

verifisering i en genetisk endret oppdrettskoloni av en etablert linje for å bekrefte at genotypen ikke har avveket fra 

den tiltenkte genetiske bakgrunnen, og dette dyret senere blir brukt i et annet forsøk som ikke krever denne bestemte 

genotypen, anses denne bruken som gjenbruk, og all slik bruk skal innrapporteres separat i statistikken, det vil si 

a) at den første bruken innrapporteres under «Bevaring av etablert genetisk endret linje» med den belastningsgraden 

som er knyttet til den faktiske belastningsgraden som dyret er blitt utsatt for som følge av invasiv 

genotypebestemmelse, og 

b) som gjenbruk under det spesifikke formålet som dyret brukes til. 

3. Andre arter enn ikke-menneskelige primater – Fødested 

Dyr født hos godkjent oppdretter i Unionen 

Dyr født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født andre steder 
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3.1. Opprinnelsen er basert på fødestedet, det vil si «født i», og ikke stedet der dyret er levert fra. 

3.2. «Dyr født hos en godkjent oppdretter i Unionen» henviser til dyr født hos en oppdretter som er godkjent og registrert i 

henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU. 

3.3. «Dyr født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter» omfatter blant annet viltlevende dyr, landbruksdyr (med 

mindre oppdretteren er godkjent i henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU) og eventuelle unntak gitt i henhold til 

artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU. 

3.4. «Dyr født i resten av Europa» omfatter blant annet dyr som er født i Sveits, Tyrkia, Russland og Israel, og grupperer 

alle dyr, uansett om de er oppdrettet i registrerte oppdrettsvirksomheter eller andre virksomheter, og omfatter blant 

annet dyr som er fanget i vill tilstand. 

3.5. «Dyr født andre steder» omfatter alle dyr, uansett om de er oppdrettet i registrerte oppdrettsvirksomheter eller i andre 

virksomheter, og omfatter blant annet dyr som er fanget i vill tilstand. 

4. Ikke-menneskelige primater – Fødested 

Ikke-menneskelige primater født hos en godkjent oppdretter i Unionen 

Ikke-menneskelige primater født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter, og ikke-

menneskelige primater født i resten av Europa 

Ikke-menneskelige primater født i Asia 

Ikke-menneskelige primater født i Amerika 

Ikke-menneskelige primater født i Afrika 

Ikke-menneskelige primater født andre steder 

4.1. Opprinnelsen er basert på fødestedet, det vil si «født i», og ikke stedet der dyret er levert fra. 

4.2. «Ikke-menneskelige primater født hos en godkjent oppdretter i Unionen» (og Norge) henviser til ikke-menneskelige 

primater født hos en oppdretter som er godkjent og registrert i henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU. 

4.3. «Ikke-menneskelige primater født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter, og ikke-menneskelige primater 

født i resten av Europa» omfatter blant annet dyr født i Sveits, Tyrkia, Russland og Israel. 

4.4. «Ikke-menneskelige primater født i Asia» omfatter blant annet dyr født i Kina. 

4.5. «Ikke-menneskelige primater født i Amerika» henviser til dyr født i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika. 

4.6. «Ikke-menneskelige primater født i Afrika» omfatter også dyr født på Mauritius. 

4.7. «Ikke-menneskelige primater født andre steder» omfatter også dyr født i Australasia. Opprinnelsen til ikke-

menneskelige primater født andre steder skal innrapporteres. 

5. Ikke-menneskelige primater – Kolonitype 

Selvoppholdende koloni (Nei/Ja) 

«Selvoppholdende koloni» omfatter ikke-menneskelige primater som stammer fra kolonier der dyr oppdrettes 

utelukkende i kolonien eller kommer fra andre selvoppholdende kolonier, men uten å være innfanget i naturen, og der 

dyr holdes på en måte som sikrer at de er vant til mennesker.  
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6. Ikke-menneskelige primater – Generasjon 

F0 

F1 

F2 eller høyere 

6.1. «F0» henviser til dyr som er fanget i naturen. 

6.2. «F1» henviser til dyr som er født i fangenskap av en eller to foreldre som ble fanget i naturen. 

6.3. «F2 eller høyere» henviser til dyr som er født i fangenskap av foreldre som begge ble født i fangenskap. 

7. Genetisk status 

Ikke genetisk endret 

Genetisk endret uten skadelig fenotype 

Genetisk endret med skadelig fenotype 

7.1. «Ikke genetisk endret» henviser til alle dyr som ikke er blitt genetisk endret, også genetisk sett normale foreldredyr 

som brukes til utvikling av en ny genetisk endret dyrelinje/-stamme. 

7.2. «Genetisk endret uten skadelig fenotype» henviser til 

a) dyr som brukes til å utvikle en ny linje, og som er bærere av den genetiske endringen, men uten å framvise en 

skadelig fenotype, 

b) genetisk endrede dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller opprettholdelse), og som ikke framviser en 

skadelig fenotype. 

7.3. «Genetisk endret med skadelig fenotype» henviser til 

a) dyr som brukes til å utvikle en ny linje, og som framviser en skadelig fenotype, 

b) dyr som brukes til å bevare en etablert linje med en tilsiktet skadelig fenotype, og som framviser en skadelig 

fenotype, 

c) genetisk endrede dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller bevaring), og som framviser en skadelig 

fenotype. 

8. Utvikling av en ny genetisk endret linje 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genetisk endret linje/stamme (Nei/Ja) 

«Dyr som brukes til utvikling av en ny genetisk endret linje/stamme» omfatter dyr som brukes til utvikling av en ny 

genetisk endret linje/stamme, noe som skiller dem fra andre dyr som brukes til grunnforskning eller translasjons-

forskning og anvendt forskning. Dette omfatter krysning av forskjellige linjer for å utvikle en ny genetisk endret linje 

der fenotypen til den nye linjen ikke på forhånd kan bestemmes som ikke-skadelig.  
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9. Belastningsgrad 

Terminal 

Lett belastende (til og med) 

Moderat belastende 

Betydelig belastende 

9.1. Den faktiske belastningsgraden skal innrapporteres for hvert enkelt dyr, med henvisning til de mest betydelig 

belastende virkningene som dette dyret er blitt utsatt for under hele forsøket. Disse virkningen kan oppstå i alle trinn 

(ikke nødvendigvis i det siste) i et flertrinnsforsøk. Den faktiske belastningsgraden kan være høyere eller lavere enn 

den klassifiseringen som ble anslått på forhånd. Det skal også tas hensyn til dyrets samlede lidelser når den faktiske 

belastningsgraden tildeles. 

9.2. Kategorier av belastningsgrad 

9.2.1. Terminal – Dyr som har gjennomgått et forsøk som utelukkende er utført under generell anestesi, og uten at dyret er 

kommet til bevissthet igjen, skal innrapporteres i kategorien «terminal». Dette omfatter også situasjoner der dyrene 

ikke er kommet til bevissthet igjen etter anestesi i løpet av det første trinnet i en planlagt tilfriskningsprosess. 

9.2.2. Lett belastende (til og med) – Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem en kortvarig, mild form for 

smerte, lidelse eller frykt, skal innrapporteres i kategorien «lett belastende». Dette omfatter situasjoner der dyrenes 

velvære eller allmenntilstand ikke er blitt betydelig svekket. 

Denne kategorien skal også omfatte dyr som er brukt i et godkjent prosjekt der det i siste instans ikke er observert et 

nivå av smerte, lidelse, frykt eller varig men tilsvarende det som oppleves når en nål innføres i samsvar med god 

veterinærpraksis, med unntak av dyr som kreves for å bevare kolonier av genetisk endrede dyr fra etablerte linjer med 

en tilsiktet skadelig fenotype og som ikke har framvist smerte, lidelse, frykt eller varig men som en følge av den 

skadelige genotypen. 

9.2.3. Moderat belastende – Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem kortvarig moderat smerte, lidelse eller 

frykt eller langvarig mild smerte, lidelse eller frykt, samt forsøk der dyrenes velvære eller allmenntilstand er blitt 

moderat svekket, skal innrapporteres i kategorien «moderat belastende». 

9.2.4. Betydelig belastende – Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem alvorlig smerte, lidelse eller frykt eller 

langvarig moderat smerte, lidelse eller frykt, samt forsøk der dyrenes velvære og allmenntilstand er blitt alvorlig 

svekket, skal innrapporteres i kategorien «betydelig belastende». 

9.2.5. Dersom klassifiseringen «betydelig belastende» overskrides, med eller uten godkjenning på forhånd, skal disse dyrene 

og bruken av dem innrapporteres i kategorien «betydelig belastende». Kommentarer skal tilføyes under «Merknader 

fra medlemsstaten» i del C i dette vedlegget. I slike tilfeller skal følgende innrapporteres: art, antall, om unntak var 

godkjent på forhånd, detaljer om bruk samt begrunnelse for hvorfor klassifiseringen «betydelig belastende» ble 

overskredet. 

9.3. Dyr som er funnet døde 

9.3.1. Med hensyn til dyr som er funnet døde, skal belastningsgraden fastsettes med henvisning til om dyret har dødd som 

følge av faktorer knyttet til forsøket som det deltok i. I motsatt fall (for eksempel om dyret har dødd som følge av 

mangler ved utstyr eller miljøkontroller, utilstrekkelig dyreholdspraksis eller urelaterte sykdommer og infeksjoner) 

skal den faktiske innrapporterte belastningsgraden gjenspeile de mest betydelig belastende virkningene som dyret ble 

utsatt for under forsøket (unntatt dyrets opplevelser like før døden inntraff). 

9.3.2. Dersom dødsfallet er knyttet til forsøket, skal den faktiske belastningsgraden innrapporteres som «betydelig 

belastende», med mindre det kan treffes en begrunnet beslutning om at belastningsgraden tilsvarer en lavere kategori.  
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9.4. Innfanging og transport av ville dyr 

Den faktiske belastningsgraden skal bare være knyttet til virkningene av det vitenskapelige forsøket som utføres på 

dyret. Derfor skal det ikke tas hensyn til innfanging og transport ved innrapportering av faktisk belastningsgrad (med 

mindre dette er formålet, eller en del av formålet, med de vitenskapelige forsøkene), heller ikke dersom dyret dør 

under innfanging eller transport. 

10. Formål 

Grunnforskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Undervisning i høyere utdanning 

Opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller forbedring av yrkeskompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

10.1. Grunnforskning 

10.1.1. «Grunnforskning» henviser til grunnleggende studier, herunder fysiologi, studier som har til formål å gi kunnskap om 

normale og unormale strukturer, virkemåter og atferd hos levende organismer og i miljøet, herunder grunnleggende 

toksikologiske studier. Dette omfatter også undersøkelser og analyser med sikte mer på å få en bedre eller dypere 

forståelse av et emne, et fenomen eller en naturlov enn på en bestemt praktisk anvendelse av resultatene. 

10.1.2. Dyr som brukes til å utvikle en ny genetisk endret dyrelinje (herunder krysning av to linjer) beregnet på bruk i 

grunnforskning (for eksempel utviklingsbiologi og immunologi), skal innrapporteres i samsvar med den kategorien 

formål de utvikles for. De skal også innrapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje – Dyr som brukes til å 

utvikle en ny genetisk endret linje/stamme». 

10.1.3. Alle dyr som er bærere av den genetiske endringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. Også dyr som 

brukes ved utviklingen, for eksempel til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantasjon, skal innrapporteres her. 

Avkom av ikke-genetisk endrede dyr (villtype) skal ikke innrapporteres, med mindre dyret er blitt genotypebestemt 

(genetisk karakterisering / vevsprøvetaking) ved bruk av en invasiv metode som ikke ble utført for å identifisere/merke 

dyret. 

10.1.4. En ny stamme eller linje genetisk endrede dyr anses som «etablert» når den genetiske endringen er stabil, noe som 

innebærer minst to generasjoner, og når det er gjennomført en velferdsvurdering. 

10.2. Translasjonsforskning og anvendt forskning 

10.2.1. «Translasjonsforskning og anvendt forskning» henviser til bruk av dyr til formålene omhandlet i artikkel 5 bokstav b) 

og c), med unntak av regelverksbasert bruk av dyr (se punkt 10.3 nedenfor). 

10.2.2. Dette omfatter også forskningsorientert toksikologi og undersøkelser med sikte på utarbeiding av en regelverksbasert 

søknad og utvikling av metoder. Det omfatter ikke studier som kreves i forbindelse med regelverksbaserte søknader. 

10.2.3. Dyr som brukes til å utvikle en ny genetisk endret dyrelinje beregnet på bruk i translasjonsforskning eller anvendt 

forskning (for eksempel kreftforskning og utvikling av vaksiner), skal registreres i samsvar med det formålet de 

utvikles for. De skal også innrapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje – Dyr som brukes til å utvikle en ny 

genetisk endret linje/stamme».  
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10.2.4. Alle dyr som er bærere av den genetiske endringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. Også dyr som 

brukes ved utviklingen, for eksempel til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantasjon, skal innrapporteres her. 

Avkom som ikke er genetisk endret (villtype), skal ikke innrapporteres. 

10.2.5. En ny stamme eller linje genetisk endrede dyr anses som «etablert» når den genetiske endringen er stabil, noe som 

innebærer minst to generasjoner, og når det er gjennomført en velferdsvurdering. 

10.3. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

10.3.1. «Regelverksbasert bruk» omfatter bruk av dyr i forsøk som gjennomføres for å oppfylle lovfestede krav, det vil si til 

produksjon 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. 

10.3.2. Dette omfatter testing av produkter/stoffer som det var planlagt å inngi en regelverksbasert søknad om, men der 

søknaden til sist ikke ble inngitt, for eksempel fordi utvikleren anså produktene/stoffene som uegnet for markedet, og 

de derfor ikke nådde det siste trinnet i utviklingsprosessen. 

10.3.3. «Rutineproduksjon» omfatter bruk av dyr i forbindelse med produksjonen av blant annet antistoffer og blodprodukter, 

for eksempel skal dyr som brukes til produksjon av serumbaserte legemidler, tas med i denne kategorien. 

10.3.4. Tester for å kartlegge virkninger under utvikling av nye legemidler omfattes ikke, og skal innrapporteres i kategorien 

«Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

10.4. Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

10.4.1. Dette henviser til studier med sikte på å undersøke og forstå fenomener som miljøforurensning og tap av biologisk 

mangfold samt epidemiologiske studier av viltlevende dyr. 

10.4.2. Det omfatter ikke regelverksbasert bruk av dyr for økotoksikologiske formål. 

10.5. Høyere utdanning 

Dette henviser til bruk av dyr for å gi teoretisk kunnskap innenfor et program for høyere utdanning. 

10.6. Opplæring med sikte på tilegning, vedlikehold eller forbedring av yrkeskompetanse 

Dette henviser til bruk av dyr til opplæring med sikte på tilegning og vedlikehold av praktisk kompetanse, for 

eksempel dyr som brukes i opplæringen av leger. 

10.7. Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

10.7.1. Dette omfatter dyr som er nødvendige for å bevare kolonier av genetisk endrede dyr fra etablerte linjer med en tilsiktet 

skadelig fenotype, og som har framvist smerte, lidelse, frykt eller varige men som følge av den skadelige genotypen. 

Det tiltenkte formålet med å oppdrette linjen registreres ikke. 

10.7.2. Denne kategorien omfatter også genetisk endrede dyr som kreves for å bevare en etablert linje, uansett om linjen har 

en tilsiktet ikke-skadelig eller skadelig fenotype, og ett av følgende gjelder: 

a) Genotypen er bekreftet ved hjelp av en invasiv metode, som ikke ble utført for å identifisere/merke dyret, og dyret 

ble avlivet uten å ha blitt ytterligere brukt. 

b) Dyrene er av en uegnet genotype, bekreftet ved hjelp av en invasiv metode, som ikke ble utført for å 

identifisere/merke dyret. 

10.7.3. Denne kategorien omfatter også rederivering når dette gjøres utelukkende for vitenskapelige formål (det vil si ikke for 

å bedre koloniens helse eller velferd) under bevaring av en etablert linje, og dyr som brukes til embryooverføring og 

vasektomi. 

10.7.4. Dette omfatter ikke dyr som er nødvendige for å utvikle en ny genetisk endret linje, og dyr som brukes i andre forsøk 

(til annet enn utvikling/oppdrett).  
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11. Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystem, blod- og lymfesystem 

Nervesystem 

Åndedrettsorganer 

Mage- og tarmsystem, herunder lever 

Muskel- og skjelettsystem 

Immunsystem 

Urogenitalt system / forplantningssystem 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Endokrint system / stoffskifte 

Utviklingsbiologi 

Multisystemisk 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annen grunnforskning 

11.1. Onkologi 

All forskning innenfor onkologi, uansett målsystem, skal tas med i denne kategorien. 

11.2. Nervesystem 

Denne kategorien omfatter blant annet nevrovitenskap, det perifere eller sentrale nervesystemet og psykologi. 

11.3. Muskel- og skjelettsystemet 

Denne kategorien omfatter blant annet tannpleie. 

11.4. Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Studier av nesen skal innrapporteres under «Åndedrettsorganer», og studier av tungen bør innrapporteres under 

«Mage- og tarmsystem, herunder lever». 

11.5. Utviklingsbiologi omfatter studier av endringer knyttet til fosterutviklingen hos en organisme (når studien ikke utføres 

som del av en reproduksjonstoksisitetsstudie) når det gjelder vekst, aldring og død, og omfatter blant annet 

celledifferensiering, vevsdifferensiering og organogenese. 

11.6. Multisystemisk 

Denne kategorien omfatter bare forskning der flere enn ett system er av primær interesse, for eksempel forskning på 

enkelte infeksjonssykdommer, og onkologi inngår ikke. 

11.7. Kategorien «Etologi/dyreatferd/dyrebiologi» omfatter både dyr i naturen og dyr i fangenskap der målet først og fremst 

er å lære mer om en bestemt art. 

11.8. Annen grunnforskning 

11.8.1. Forskning som ikke er knyttet til et organ/system oppført ovenfor, eller som ikke er organ-/systemspesifikk. 

11.8.2. Bruk av kategorien «Annet» må overveies nøye for å fastslå at ingen av de forhåndsdefinerte kategoriene kunne 

brukes.  
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11.9. Merknader 

11.9.1. Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agenser, vektorer (for eksempel fôring av leddyr) og 

neoplasmer, dyr som brukes til annet biologisk materiale og dyr som brukes til produksjon av antistoffer til 

forskningsformål, men ikke til produksjon av hybridomaceller ved hjelp av ascites-metoden til produksjon av 

monoklonale antistoffer (som omfattes av kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter produkttype»), 

skal innrapporteres i de respektive kategoriene under «Grunnforskningsstudier». 

11.9.2. Dersom flere enn en kategori passer til formålet med bruken av dyret, skal bare hovedformålet innrapporteres. 

12. Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Kreft hos mennesker 

Infeksjonssykdommer hos mennesker 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker 

Nervøse og psykiske lidelser hos mennesker 

Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker 

Lidelser i mage- og tarmsystem, herunder lever, hos mennesker 

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos mennesker 

Forstyrrelser i immunsystemet hos mennesker 

Lidelser i urogenital- / forplantningssystemet hos mennesker 

Lidelser i sanseorganene (hud, øyne og ører) hos mennesker 

Lidelser i det endokrine system / stoffskiftet hos mennesker 

Andre lidelser hos mennesker 

Dyresykdommer og -lidelser 

Fôrvarer 

Dyrevelferd 

Diagnostisering av sykdommer 

Plantesykdommer 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

12.1. All anvendt forskning på kreft hos mennesker skal tas med i kategorien «Kreft hos mennesker», uansett målsystem. 

12.2. All anvendt forskning på infeksjonssykdommer hos mennesker skal tas med i kategorien «Infeksjonssykdommer hos 

mennesker», uansett målsystem. 

12.3. Regelverksbasert bruk av dyr, for eksempel regelverksbaserte studier av kreftframkallende egenskaper, omfattes ikke 

av kategorien «Translasjonsforskning og anvendt forskning» og innrapporteres i kategorien «Regelverksbasert bruk og 

rutineproduksjon». 

12.4. Studier av sykdommer i nesen skal innrapporteres under «Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker», og studier av 

tungen skal innrapporteres under «Lidelser i mage- og tarmsystemet, herunder leveren, hos mennesker». 

12.5. Bruk av kategorien «Andre lidelser hos mennesker» skal overveies nøye for å fastslå at ingen av de forhåndsdefinerte 

kategoriene kunne brukes i stedet. 

12.6. «Diagnostisering av sykdommer» omfatter blant annet dyr som brukes til direkte diagnostisering av sykdom, for 

eksempel rabies og botulisme, men ikke dem som omfattes av regelverksbasert bruk.  



Nr. 79/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

12.7. «Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi» henviser til forskningsorientert toksikologi og undersøkelser 

med sikte på utarbeiding av en regelverksbasert søknad og utvikling av metoder. Denne kategorien omfatter ikke 

studier som kreves i forbindelse med regelverksbaserte søknader (forstudier og bestemmelse av MTD (høyeste 

tolererte dose)). Doseintervallstudier (DRF-studier) omfattes heller ikke når de utføres for å oppfylle lovgivnings-

messige krav; slike studier tas med i kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon» under «Andre tester for 

å kartlegge virkning og toleranse». 

12.8. «Dyrevelferd» henviser til studier i henhold til artikkel 5 bokstav b) iii) i direktiv 2010/63/EU. 

12.9. Merknader 

12.9.1. Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agenser, vektorer og neoplasmer, dyr som brukes til annet 

biologisk materiale og dyr som brukes til produksjon av polyklonale antistoffer i forbindelse med translasjons-

forskning / anvendt forskning, men ikke til produksjon av monoklonale antistoffer ved hjelp av ascites-metoden (som 

hører under kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type»), skal innrapporteres i de relevante 

feltene i kategoriene «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

12.9.2. Dersom flere enn en kategori passer til formålet med bruken av dyret, skal bare hovedformålet innrapporteres. 

13. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Toksisitets- og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon etter produkttype 

13.1. Tester for å kartlegge virkninger under utvikling av nye legemidler omfattes ikke, og skal innrapporteres i kategorien 

«Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

13.2. «Kvalitetskontroll» henviser til bruk av dyr til testing av renhet, stabilitet, virkning, styrkebestemmelse og andre 

parametrer for kvalitetskontroll av sluttproduktet og dets bestanddeler, og i alle kontroller som gjennomføres i løpet av 

produksjonsprosessen med sikte på registrering, for å oppfylle eventuelle andre nasjonale eller internasjonale 

regelverksbaserte krav, eller for å følge produsentens interne regler. Dette omfatter blant annet tester for å kartlegge 

pyrogen virkning. 

13.3. Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Tester for å kartlegge virkning av biocider og pesticider omfattes av denne kategorien, det samme gjør tester for å 

kartlegge toleranse av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Dette omfatter også doseintervallstudier når disse utføres for å 

oppfylle lovgivningsmessige krav. 

13.4. Toksisitets- og andre sikkerhetstester (herunder sikkerhetsvurdering av produkter og utstyr til humanmedisinske, 

odontologiske og veterinærmedisinske formål). 

13.4.1. Dette 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 feilaktig bruk, eller ved produksjonen, eller om de er potensielt 

eller faktisk miljøforurensende. 

13.4.2. I studier som omfatter både mor og avkom, skal moren innrapporteres dersom hun har vært utsatt for et forsøk der 

terskelen for minst mulig smerte, lidelse, frykt og varige men er overskredet. Avkom skal innrapporteres dersom de 

utgjør en integrert del av forsøket, for eksempel som endepunkter for reproduksjon.  
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13.5. Rutineproduksjon etter produkttype 

13.5.1. Dette omfatter produksjon av antistoffer og blodprodukter ved bruk av etablerte metoder. Det omfatter ikke 

immunisering av dyr som senere skal brukes til produksjon av hybridomer innenfor grunnforskning, anvendt forskning 

eller translasjonsforskning i et gitt prosjekt; dette skal registreres i relevant kategori under «Grunnforskning» eller 

«Anvendt forskning». 

13.5.2. Bruk av dyr til produksjon av antistoffer for kommersielle formål, blant annet til immunisering med sikte på 

produksjon av hybridomer, skal innrapporteres under «Rutineproduksjon» / «Monoklonale og polyklonale antistoffer 

(unntatt ascites-metoden)». All bruk av ascites-metoden med henblikk på dyrking av monoklonale antistoffer skal 

innrapporteres under «Rutineproduksjon» / «Monoklonale og polyklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-

metoden». 

14. Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

Tester av partiers sikkerhet 

Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Styrkebestemmelse av partier 

Andre kvalitetskontroller 

Testing av partiers sikkerhet omfatter ikke tester for å kartlegge pyrogen virkning; dette skal innrapporteres separat 

under «Tester for å kartlegge pyrogen virkning». 

15. Toksisitets- og andre sikkerhetstester etter type 

Metoder for testing av akutt toksisitet (enkeltdose) (herunder grensetest) 

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Toksisitet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Reproduksjonstoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Sikkerhetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Sikkerhet for måldyr 

Kombinerte endepunkter 

Andre toksisitets- eller sikkerhetstester 
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15.1. «Toksisitet ved gjentatt dose» omfatter også immuntoksikologiske studier. 

15.2. «Reproduksjonstoksisitet» omfatter blant annet utvidede studier av reproduksjonstoksisitet i én generasjon, også når 

kohorter for utviklingsnevrotoksisitet og immuntoksisitet tas med. 

15.3. «Utviklingstoksisitet» omfatter også studier av utviklingsnevrotoksisitet. Utvidede studier av reproduksjonstoksisitet i 

én generasjon, herunder kohorter for utviklingsnevrotoksisitet, skal innrapporteres under «Reproduksjonstoksisitet». 

15.4. «Nevrotoksisitet» omfatter blant annet akutte og forsinkede virkninger (for eksempel forsinket nevrotoksisitet i 

organiske fosforforbindelser etter akutt eksponering) og studier med gjentatt dosering med sikte på nevrotoksisitet, 

men omfatter ikke utviklingsnevrotoksisitet. Utvidede studier av reproduksjonstoksisitet i én generasjon, herunder 

kohorter for utviklingsnevrotoksisitet, skal innrapporteres under reproduksjonstoksisitet. 

15.5. «Kinetikk» henviser til farmakokinetikk, toksikokinetikk og nedbryting av restmengder. Dersom tester for 

toksikokinetikk utføres som en del av en regelverksbasert toksikologisk undersøkelse med gjentatt dosering, skal den 

innrapporteres i kategorien «Toksisitet ved gjentatt dosering». 

15.6. «Sikkerhetstesting på næringsmiddel- og fôrområdet» omfatter også testing av drikkevann (herunder testing av 

sikkerhet for måldyr). 

15.7. «Sikkerhet for måldyr» innebærer tester som sikrer at et produkt til et bestemt dyr er trygt for den aktuelle arten (men 

omfatter ikke testing av partiers sikkerhet, som hører under «Kvalitetskontroll»). 

15.8. «Kombinerte endepunkter» omfatter blant annet en kombinasjon av studier av kreftframkallende egenskaper og 

kronisk toksisitet, kartleggingstester som kombinerer reproduksjonstoksisitet og toksisitet ved gjentatt dosering. 

16. Metoder for testing av akutt toksisitet 

LD50, LC50 

Andre metoder som medfører død 

Metoder som ikke medfører død 

16.1. Denne underkategorien skal innrapporteres ut ifra hvilken type metode som er brukt, og ikke ut ifra belastningsgraden 

som dyret har vært utsatt for som følge av denne metoden. 

16.2. «LD50, LC50» henviser bare til testmetoder som gir et punktestimat for LD50/LC50, for eksempel OECDs 

retningslinje 203, 403 og 425. 

16.3. «Andre metoder som medfører død» henviser til de metodene som kategoriserer stoffer i en klasse, det vil si metoder 

som innebærer tildeling av et intervall som LD50 vil falle inn under, for eksempel fastdosemetoder og metoder for å 

bestemme akutt toksisitetsklasse. Det er sannsynlig at en del dødsfall vil inntreffe, men ikke så mange som det 

forventes ved bruk av LD50-metoder. 

17. Toksisitet ved gjentatt dosering 

28 dager eller mindre 

29–90 dager 

Mer enn 90 dager 
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18. Økotoksisitet 

Akutt toksisitet (økotoksisitet) 

Kronisk toksisitet (økotoksisitet) 

Reproduksjonstoksisitet (økotoksisitet) 

Hormonforstyrrende virkning (økotoksisitet) 

Bioakkumulering (økotoksisitet) 

Annen økotoksisitet 

18.1. «Økotoksisitet» henviser til toksisitet i forbindelse med vann- og jordmiljøet. 

18.2. Økotoksisitetsstudier av kortsiktig toksisitet for å bestemme LC/LD50 skal innrapporteres under «Akutt toksisitet 

(økotoksisitet)». 

18.3. Økotoksisitetsstudier av langsiktig toksisitet, for eksempel tester i tidlig livssyklus eller gjennom hele livssyklusen, 

skal innrapporteres under «Kronisk toksisitet (økotoksisitet)». 

18.4. Økotoksisitetsstudier som først og fremst utføres for å vurdere stoffers hormonforstyrrende egenskaper og for 

eksempel omfatter metamorfose, utvikling og vekst hos amfibier, kjønnsutvikling og reproduksjon hos fisk, skal 

innrapporteres under «Hormonforstyrrende virkning (økotoksisitet)». 

19. Type lovgivning 

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 beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler 

Lovgivning om fôr, herunder om sikkerhet for måldyr, for arbeidstakere og miljøet 

Lovgivning om kosmetikk 

Annen lovgivning 

19.1. Typen lovgivning skal ikke innrapporteres for dyr når bruken av dyrene hører inn under kategorien «Rutine-

produksjon». 

19.2. Typen lovgivning skal innrapporteres med henvisning til tilsiktet primær bruk. 

19.3. Testing av vannkvalitet, bortsett fra spillvann, skal innrapporteres under «Lovgivning om næringsmidler». Testing av 

spillvannskvalitet skal innrapporteres under «Annen lovgivning».  
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20. Lovgivningens opprinnelse 

Lovgivning som oppfyller Unionens krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i Unionen) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjeland 

20.1. Lovgivningens opprinnelse skal ikke innrapporteres for dyr når bruken av dyrene hører inn under kategorien 

«Rutineproduksjon». 

20.2. Bruken skal innrapporteres med henvisning til regionen som testen utføres for, ikke til hvor den er utført. 

20.3. Dersom den nasjonale lovgivningen er avledet fra Unionens regelverk, skal bruken innrapporteres under «Lovgivning 

som oppfyller Unionens krav». 

20.4. «Lovgivning som oppfyller Unionens krav» omfatter også ethvert internasjonalt krav som også oppfyller Unionens 

krav (for eksempel testing i samsvar med retningslinjer fra ICH(1), VICH(2) og OECD samt monografier i Den 

europeiske farmakopé). 

20.5. Dersom testen utføres for å oppfylle lovgivningen i en eller flere medlemsstater (ikke nødvendigvis staten der testen 

utføres), og kravene ikke er avledet fra Unionens regelverk, skal bruken innrapporteres under «Lovgivning som bare 

oppfyller nasjonale krav (i Unionen)». 

20.6. Lovgivning som oppfyller krav i tredjeland, skal velges bare dersom det ikke finnes noen tilsvarende krav om å utføre 

testen for å oppfylle kravene i Unionens regelverk. 

21. Rutineproduksjon etter produkttype 

Blodprodukter 

Monoklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-metoden 

Monoklonale og polyklonale antistoffer (unntatt ascites-metoden) 

Andre produkter 

21.1. Rutineproduksjon etter produkttype omfatter produksjon av antistoffer og blodprodukter ved bruk av etablerte 

metoder. Dette omfatter ikke immunisering av dyr som senere skal brukes til produksjon av hybridomer med sikte på 

grunnforskning eller anvendt forskning innenfor et gitt prosjekt. Slik immunisering skal registreres i relevant kategori 

under «Grunnforskning» eller «Anvendt forskning». 

21.2. All bruk av ascites-metoden med henblikk på dyrking av monoklonale antistoffer skal innrapporteres under 

«Monoklonale og polyklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-metoden». 

21.3. Bruk av dyr til produksjon av antistoffer for kommersielle formål, blant annet til immunisering med sikte på 

produksjon av hybridomer, skal innrapporteres under «Monoklonale og polyklonale antistoffer (unntatt ascites-

metoden)». 

C. MERKNADER FRA MEDLEMSSTATEN 

1. Medlemsstatene skal framlegge merknader til de statistiske opplysningene. Merknadene skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) Generelle opplysninger om nye tendenser som er observert siden forrige rapporteringsperiode.  

  

(1) Den internasjonale konferansen om harmonisering av tekniske krav til registrering av legemidler for mennesker 

(2) Det internasjonale samarbeidet om harmonisering av tekniske krav til registrering av veterinærpreparater 
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b) Opplysninger om betydelig økt eller redusert bruk av forsøksdyr på et bestemt område, og en analyse av grunnene 

til dette. 

c) Opplysninger om nye tendenser med hensyn til faktiske belastningsgrader, og en analyse av grunnene til dette. 

d) Opplysninger om særlige tiltak for å fremme prinsippet om erstatning, begrensning og forbedring, og den 

eventuelle innvirkningen dette har på statistikken. 

e) En ytterligere oppdeling av kategorien «Annet» dersom en betydelig andel av bruken av dyr er innrapportert under 

denne kategorien. 

f) Opplysninger om bruken av dyr i kategorier der en metode eller en teststrategi som tar sikte på å oppnå de ønskede 

resultatene, som ikke omfatter bruk av levende dyr, er anerkjent i henhold til Unionens regelverk. 

g) Nærmere opplysninger om tilfeller der klassifiseringen «betydelig belastende» overskrides, med eller uten 

godkjenning på forhånd. 

2. Med henblikk på nr. 1 bokstav g) skal følgende innrapporteres: 

a) Art. 

b) Antall dyr. 

c) Hvorvidt klassifiseringen «betydelig belastende» ble godkjent på forhånd. 

d) Opplysninger om bruk. 

e) Begrunnelse for hvorfor klassifiseringen «betydelig belastende» ble overskredet, 

 _____  
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VEDLEGG IV 

MAL FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGER SOM NEVNT I ARTIKKEL 54 NR. 3 I DIREKTIV 2010/63/EU 

Medlemsstat: År: 

 

Metode Art Begrunnelse 
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VEDLEGG V 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU Denne beslutningen 

Artikkel 1 Artikkel 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 6 

VEDLEGG I VEDLEGG II 

VEDLEGG II VEDLEGG III 

VEDLEGG III VEDLEGG IV 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/507 

av 7. april 2020 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til  

prosentdelen av registreringsdokumentasjon som skal utvelges for samsvarskontroll(*) 

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 41 

nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre at registreringsdokumentasjonen er i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, krever artikkel 41 i nevnte 

forordning at Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») velger ut en bestemt prosentdel av registrerings-

dokumentasjonen for samsvarskontroll. Denne kontrollen kan føre til et utkast til beslutning som krever at 

registranten(e) sender inn de opplysningene som kreves for å bringe registreringen i samsvar med relevante 

informasjonskrav. 

2) Den vurderingen byrået(2) og Kommisjonen(3) har gjort av hvordan forordning (EF) nr. 1907/2006 fungerer, samt en 

undersøkelse utført av tyske vedkommende myndigheter(4), tyder på at et betydelig antall registreringer ikke oppfyller 

kravene, noe som gjør det vanskelig å nå målene i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

3) I «General Report on the operation of REACH and review of certain elements» konstaterte Kommisjonen manglende 

samsvar for registreringsdokumentasjon som noe som krever umiddelbare tiltak. 

4) Etter utløpet av den siste registreringsfristen er bedre forhåndsplanlegging med hensyn til samsvarskontroll mulig på 

grunnlag av bedre kunnskap om det faktiske antallet registrerte stoffer og byråets erfaring med dokumentasjons-

vurdering.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 8.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2021 av 23. april 2021 

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

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Det europeiske kjemikaliebyrås årlige vurderingsrapporter om hvordan forordning (EF) nr. 1907/2006 fungerer: https://echa.europa.eu/ 

about-us/the-way-we-work/plans-and-reports 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité: «Commission General Report on the 

operation of REACH and review of certain elements», COM(2018) 116 final. 

(4) https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf 

2022/EØS/79/06 
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5) Etter samråd med byrået slik det framgår av den felles handlingsplanen for REACH-vurdering(5) omforent av 

Kommisjonens kontorer og ECHA, som Rådet anmodet om i sine konklusjoner av 26. juni 2019(6), anser Kommisjonen 

at den minste prosentdelen av registreringsdokumentasjon som bør kontrolleres med henblikk på samsvar med alle 

elementene oppført i artikkel 41 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for å forbedre overholdelsen av relevante 

informasjonskrav, bør økes fra 5 % til 20 % av det samlede antallet byrået mottar for hvert mengdeintervall innen 2018-

fristen. En slik prosentdel anses som realistisk for byrået på bakgrunn av dets ressurser. 

6) I den felles handlingsplanen som Kommisjonens kontorer og ECHA er blitt enige om, er det avtalt at målet på 20 % bør 

nås innen 31. desember 2023 for registreringer i mengdeintervaller på 100 tonn eller mer per år, og innen  

31. desember 2027 for registreringer i mengdeintervaller på mindre enn 100 tonn per år, framlagt innen 2018-fristen. 

7) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 41 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1907/2006 erstattes første og andre ledd med følgende: 

«For å kontrollere at registreringsdokumentasjonen er i samsvar med denne forordningen, skal byrået inntil  

31. desember 2023 velge ut en prosentdel på minst 20 % av det samlede antallet registreringer som byrået mottar for hvert 

mengdeintervall på 100 tonn eller mer per år. 

Byrået skal inntil 31. desember 2027 også velge en prosentdel på minst 20 % av det samlede antallet registreringer som 

byrået mottar for hvert mengdeintervall på under 100 tonn per år. 

Når byrået velger ut dokumentasjon for samsvarskontroll, skal det primært, men ikke utelukkende, prioritere 

dokumentasjon som oppfyller minst ett av følgende kriterier:» 

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 7. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  

  

(5) REACH Evaluation Joint Action Plan – Ensuring compliance of REACH registrations – 

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en 

(6) «Towards a Sustainable Chemicals Policy Strategy of the Union» – Rådets konklusjoner av 26. juni 2019, http://data.consilium.europa.eu/ 

doc/document/ST-10713-2019-INIT/en/pdf – punkt 18. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2081 

av 14. desember 2020 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om  

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med  

hensyn til stoffer i tatoveringsblekk og permanent sminke(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter begrensninger på framstilling, omsetning og bruk av farlige 

stoffer alene, i stoffblandinger eller i produkter. 

2) Antallet personer i Unionen med tatoveringer eller permanent sminke har økt jevnlig, særlig blant de unge. 

Framgangsmåtene som benyttes ved tatovering eller permanent sminking (omtalt samlet som «tatovering»), enten disse 

omfatter bruk av nåler eller bruk av en annen teknikk som for eksempel mikrobladteknikk, påfører uvegerlig 

hudbarrieren skade. Dermed absorberes blekk og andre stoffblandinger som brukes til tatovering, i kroppen. Stoff-

blandinger som brukes til tatovering, består generelt av fargestoffer og hjelpestoffer som løsemidler, stabilisatorer, 

fuktemidler, pH-regulatorer, bløtemidler, konserveringsmidler og fortykningsmidler. Stoffblandingene innføres i 

menneskehuden, i øyeeplet eller i slimhinnene. Fargestoffene forblir for det meste nær der stoffblandingen gis, slik at 

tatoveringen eller den permanente sminken forblir synlig. De løselige bestanddelene i stoffblandingen spres imidlertid i 

løpet av timer eller dager i hele kroppen. Dermed eksponeres huden og andre organer for virkningene av disse løselige 

stoffene over et lengre tidsrom. Noen av disse stoffene har farlige egenskaper som utgjør en potensiell risiko for 

menneskers helse. Dessuten kan fargestoffenes metabolisme i huden og nedbryting som følge av eksponering for 

solstråling og laserstråling, også føre til at farlige kjemikalier frigis fra det området på kroppen der tatoveringen eller 

den permanente sminken er(2). 

3) Stoffblandinger som omsettes for tatoveringsformål, er produkter som faller inn under virkeområdet for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF(3). Direktiv 2001/95/EF tillater produsenter å omsette produkter bare 

dersom de er trygge. Medlemsstatene gjennomfører denne forpliktelsen ved å treffe tiltak med hensyn til farlige stoffer 

på markedet og melder disse tiltakene til Kommisjonen gjennom Fellesskapets system for rask utveksling av 

opplysninger (RAPEX). RAPEX-meldinger om kjemikalier i stoffblandinger for tatoveringsformål har tiltatt i de senere 

år(4). 

4) Europarådet vedtok i 2003 resolusjon ResAP (2003)2(5) om sikkerheten ved tatoveringer og permanent sminke. 

Resolusjonen ble i 2008 erstattet med resolusjon ResAP (2008)1(6). I resolusjonen fra 2008 ble det anbefalt en rekke 

bestemmelser knyttet til tatoveringspraksis og den kjemiske sammensetningen til stoffblandinger for tatoveringsformål, 

for å sikre at de ikke setter allmennhetens helse og sikkerhet i fare.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 423 av 15.12.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) JRC Science for Policy report, Safety of tattoos and permanent make-up: Final report, 2016 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-

scientific-and-technical-research-reports/safety-tattoos-and-permanent-make-final-report 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4). 

(4) https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm 

(5) Europarådets resolusjon ResAP (2003)2 on tattoos and permanent make-up, vedtatt av ministerkomiteen 19. juni 2003 på det 844. møte 

mellom ministrenes utsendinger - http://www.ctl-tattoo.net/Documents/PDF/eu_resap_2003_2.pdf 

(6) Europarådets resolusjon ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (superseding 

Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up), vedtatt av ministerkomiteen 20. februar 2008 på det 1018. møte mellom 

ministrenes utsendinger - https://rm.coe.int/16805d3dc4 
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5) På grunnlag av anbefalingene fra Europarådet har sju medlemsstater innført nasjonal lovgivning som regulerer den 

kjemiske sammensetningen til stoffblandinger for tatoveringsformål(7). 

6) Kommisjonen anmodet 12. mars 2015 Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») i henhold til artikkel 69 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 om å utarbeide dokumentasjon for å vurdere risikoen for menneskers helse ved visse 

kjemikalier som inngår i stoffblandinger brukt for tatoveringsformål, og behovet for tiltak på unionsplan utover de 

nasjonale tiltakene som allerede er gjennomført i noen medlemsstater, og utover tiltakene basert på de generelle 

sikkerhetskravene fastsatt i direktiv 2001/95/EF. Dokumentasjonen byrået har utarbeidet som svar på Kommisjonens 

anmodning, er i denne forordningen kalt «vedlegg XV-dokumentasjonen». 

7) Byrået utarbeidet vedlegg XV-dokumentasjonen i samarbeid med Italia, Danmark og Norge (byrået og Italia, Danmark 

og Norge betegnes samlet som «dokumentasjonsinnsenderne»), med bistand fra det tyske Bundesinstitut für 

Risikobewertung og det tyske Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Den 6. oktober 2017 sendte 

dokumentasjonsinnsenderne inn vedlegg XV-dokumentasjonen(8). Dokumentasjonen viste at risikoene for menneskers 

helse ved eksponering for visse farlige kjemikalier i stoffblandinger for tatoveringsformål ikke kontrolleres tilstrekkelig 

og må håndteres på unionsplan for å oppnå et harmonisert høyt vernenivå for menneskers helse og fritt varebytte i 

Unionen. 

8) Vedlegg XV-dokumentasjonen foreslo en begrensning som forbyr både omsetning og bruk av stoffblandinger for 

tatoveringsformål dersom de inneholder noen stoffer som i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(9) er klassifisert i fareklassene kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i 

kategori 1A, 1B eller 2, hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1 B, hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, 

hudirriterende i kategori 2, alvorlig øyeskadelig i kategori 1 eller øyeirriterende i kategori 2. Vedlegg XV-

dokumentasjonen foreslo også at visse stoffer som er oppført i vedlegg II eller IV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(10), føres opp på visse vilkår, og stoffer som er oppført i tabell 1 i Europarådets 

resolusjon ResAP(2008)1, tas med fordi de kan brytes ned til eller inneholde rester av aromatiske aminer som er 

klassifisert som kreftframkallende eller arvestoffskadelige. Vedlegg XV-dokumentasjonen foreslo at stoffer som er 

klassifisert som kreftframkallende eller arvestoffskadelige i kategori 1A, 1B eller 2 bare på grunnlag av virkninger ved 

eksponering ved innånding og ikke ved andre eksponeringsveier som f.eks. gjennom huden eller munnen, utelates fra 

begrensningen. 

9) Videre foreslo vedlegg XV-dokumentasjonen en rekke merkingskrav, hvorav enkelte ble endret etter råd fra byråets 

forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring («forumet») i forbindelse med utarbeidingen av uttalelsen. 

Merkingskravene som er foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen, omfatter et krav om å angi at blandingen er til bruk 

for tatoveringsformål, et krav om å angi et entydig referansenummer for å identifisere hvert bestemt parti, et krav om 

angivelse av bestanddeler som er klassifisert som farlige for menneskers helse i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008, men ikke omfattet av den foreslåtte begrensningen, og bestanddeler som omfattes av den foreslåtte 

begrensningen, men brukes i stoffblandingen i en konsentrasjon under grensen fastsatt ved den foreslåtte begrensningen. 

Dessuten ble det ansett nødvendig med ytterligere ett merkingskrav for å angi forekomsten av nikkel og krom (VI), 

ettersom disse stoffene kan utløse nye tilfeller av hudsensibilisering og potensielt utløse allergiske reaksjoner hos 

sensibiliserte personer. Merkingskravene ble foreslått for å gi forbrukere og tatovører tilleggsopplysninger med henblikk 

på å lette gjennomføringen av begrensningen, og for å sikre at undersøkelsene gjennomføres korrekt i tilfelle skadelige 

helsevirkninger. 

10) I vedlegg XV-dokumentasjonen er det angitt to mulige begrensningsalternativer (RO1 og RO2), hvert med forskjellige 

konsentrasjonsgrenser for stoffer som faller inn under begrensningens virkeområde. RO1 har lavere 

konsentrasjonsgrenser enn RO2. De to alternativene omfatter også alternative framgangsmåter for håndtering av 

framtidig ajourføring av vedlegg II og IV til forordning (EF) nr. 1223/2009. I RO1 foreslås at begrensningen anvendes 

ikke bare for stoffer som for øyeblikket er oppført i disse vedleggene (med de nødvendige vilkår), men også for stoffer 

som blir oppført i disse vedleggene på ethvert tidspunkt i framtiden. Begrensningen vil med andre ord gjelde for disse 

stoffene automatisk, uten behov for å starte en ytterligere begrensningsprosess eller endre vedlegg XVII til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 på nytt. Denne framgangsmåten omtales som «dynamisk». I RO2 foreslås at begrensningen får 

  

(7) Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Slovenia, Spania og Sverige. 

(8) Annex XV restriction report – proposal for a restriction: Substances in tattoo inks and permanent make up – Oktober 2017 – ECHA med 

Danmark, Italia og Norge – https://echa.europa.eu/documents/10162/6f739150-39db-7e2c-d07d-caf8fb81d153 

(9) 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). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 
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anvendelse bare på stoffer som for øyeblikket er oppført i disse vedleggene (med nødvendige vilkår). Denne 

framgangsmåten omtales som «statisk». I både RO1 og RO2 foreslås en «dynamisk» begrensning for stoffer klassifisert 

i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Dette begrunnes med at det var nødvendig å sikre et tilstrekkelig nivå for 

vern mot risikoene for menneskers helse som utgjøres av stoffer som inngår i stoffblandinger som brukes for 

tatoveringsformål, og som klassifiseres i de relevante kategoriene i henhold til nevnte forordning. 

11) Byråets komité for risikovurdering (RAC) vedtok 20. november 2018 sin uttalelse der det ble konkludert med at den 

foreslåtte begrensningen, med visse endringer foreslått av RAC, var det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for 

å håndtere den påviste risikoen som oppstår i forbindelse med de forskjellige aktuelle stoffene, både med hensyn til 

effektiv risikoreduksjon, gjennomførbarhet og overvåkingsmulighet. 

12) RAC anså at alle relevante helsefareklasser var omfattet av vedlegg XV-dokumentasjonen, og sa seg enig i 

farevurderingen for stoffene og gruppen av stoffer. I tillegg til begrensningsalternativene som er foreslått innenfor 

rammen av RO1 og RO2, foreslo RAC en endret versjon av RO1-konsentrasjonsgrensene. RAC anså disse endringene 

nødvendige fordi konsentrasjonsgrensene for enkelte stoffer i RO1 og RO2 ikke ga tilstrekkelig beskyttelse. For andre 

stoffer kan det i henhold til RAC foreslås mer gjennomførbare konsentrasjonsgrenser, samtidig som risikoen for 

menneskers helse minimaliseres. 

13) RAC var ikke enig i forslaget om å utelate de to primære aromatiske aminene som er oppført i tabell 1 i ResAP (2008)1, 

fra virkeområdet for den foreslåtte begrensningen, nemlig 6-amino-2-etoksynaftalen (CAS-nr. 293733-21-8) og 2,4-

xylidin (EF-nr. 202-440-0, CAS-nr. 95-68-1). 

14) RAC var imidlertid enig i dokumentasjonsinnsendernes forslag om å utelate kreftframkallende og arvestoffskadelige 

stoffer i kategori 1A, 1B eller 2 som utgjør denne faren, utelukkende på grunn av virkningene etter eksponering ved 

innånding. RAC anså at stoffene som utgjorde en slik fare på grunn av virkningene etter eksponering utelukkende ved 

innånding, ikke var relevante ved intradermal eksponering for stoffblandinger som brukes for tatoveringsformål. 

Dessuten støttet RAC endringen foreslått av dokumentasjonsinnsenderne som svar på rådet gitt av forumet under 

utarbeidingen av uttalelsen. Forumet foreslo å unnta stoffer som er gasser ved standardtemperatur og -trykk, siden disse 

på grunn av sin fysiske tilstand ikke forventes å finnes i stoffblandinger som brukes for tatoveringsformål. Det eneste 

unntaket måtte være formaldehyd, ettersom den offentlige høringen viste at formaldehyd kan finnes i oppløst tilstand i 

tatoveringsblekk. RAC var også enig i at risikoen for at tatovører eksponeres for stoffblandingene som de bruker når de 

tatoverer, er utenfor virkeområdet for vedlegg XV-dokumentasjonen. 

15) RAC støttet ikke dokumentasjonsinnsendernes forslag om å utelate 21 fargestoffer (19 ikke-ftalocyaninpigmenter og 2 

ftalocyaninpigmenter) fra begrensningens virkeområde. Disse fargestoffene er i henhold til vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1223/2009 forbudt til bruk i hårfargestoffer. Det blå ftalocyaninfargestoffet (Pigment Blue 15:3) er imidlertid 

tillatt i henhold til vedlegg IV til nevnte forordning til bruk i andre kosmetiske produkter, mens det grønne 

ftalocyaninfargestoffet (Pigment Green 7) er tillatt for andre kosmetiske produkter enn øyeprodukter. RAC anså at 

risikoen for kreft og mulige ikke-kreftframkallende farer ikke kunne utelukkes for flertallet av disse fargestoffene, 

primært på grunn av mangelen på tilstrekkelig informasjon om deres fareegenskaper og risikoen for menneskers helse. 

RAC merket seg videre at berørte parter under den offentlige høringen påpekte at bare to av disse fargestoffene, de to 

ftalocyaninbaserte fargestoffene Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7, var avgjørende for tatovering, ettersom det 

ikke fantes tryggere og teknisk egnede alternativer til dem. 

16) RAC støttet en dynamisk forbindelse med både forordning (EF) nr. 1223/2009 og forordning(EF) nr. 1272/2008, 

ettersom slike forbindelser gir bedre vern av menneskers helse. 

17) RAC var enig med dokumentasjonsinnsenderne i at en overgangsperiode på 12 måneder med hensyn til datoen da den 

nye begrensningen bør begynne å gjelde, vil gi aktørene i forsyningskjeden tilstrekkelig tid til å oppfylle de nye kravene. 

18) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») vedtok 15. mars 2019 en uttalelse om at den foreslåtte 

begrensningen, med endringer foreslått av RAC og SEAC, er det best egnede tiltaket på unionsplan for å håndtere de 

påviste risikoene med hensyn til sosioøkonomiske fordeler og sosioøkonomiske kostnader. SEAC kom fram til denne 

konklusjonen på grunnlag av den beste tilgjengelige informasjonen, idet det er tatt hensyn til at de betydelige fordelene 

for samfunnet med hensyn til skadevirkninger på huden og andre helsevirkninger som kan unngås, sannsynligvis er 

høyere enn bransjens kostnader ved å overholde begrensningene. SEAC konkluderte videre at begrensningen ikke ville 

ha en betydelig negativ virkning på berørte forsyningskjeder, at den ville være overkommelig med hensyn til 

prisøkninger for forbrukerne, og at begrensningen ville minimere risikoen for uønskede substitusjoner. 

19) SEAC sluttet seg til konklusjonene i vedlegg XV-dokumentasjonen og til RAC om at en overgangsperiode på  

12 måneder syntes rimelig og tilstrekkelig til at aktørene i forsyningskjeden kunne overholde begrensningen.  
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20) SEAC støttet også opprettelsen av en dynamisk forbindelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 som ville ta hensyn til 

eventuelle framtidige endringer i klassifiseringen av stoffer oppført i del 3 i vedlegg VI til nevnte forordning, med den 

begrunnelsen at den raskere ville gi fordeler for menneskers helse. Med hensyn til framtidige endringer i vedlegg II eller 

IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 uttrykte SEAC en liten preferanse for en statisk forbindelse. SEAC anså at selv om 

en statisk forbindelse kunne medføre forsinkelser med å oppnå de helsefordelene som begrensingen gir, muliggjør den 

korrekt vitenskapelig gransking av konsentrasjonsgrensene som egner seg for den bestemte bruken av stoffene ved 

tatovering, og en korrekt vurdering av tilgjengelige alternativer. 

21) SEAC sa seg enig med RAC i at det var hensiktsmessig å begrense de 19 fargestoffene som er forbudt i kosmetiske 

produkter, ettersom noen av disse i henhold til tilgjengelig informasjon for øyeblikket ikke brukes for tatoveringsformål, 

og det finnes alternativer. For Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7 viste imidlertid kommentarene under den 

offentlige høringen at det ikke fantes tryggere og teknisk egnede alternativer som dekker dette fargespekteret. Når det 

gjelder Pigment Green 7, framgikk det av kommentarene at det i stor grad var erstattet med det bromerte Pigment Green 

36, selv om RAC anså at Pigment Green 36 ikke var et mindre farlig alternativ. SEAC anbefalte derfor et tidsbegrenset 

unntak på 36 måneder for begge pigmentene, med tanke på den tiden produsentene trenger for å endre stoffblandingenes 

sammensetning. Videre støttet SEAC unntaket for gasser ved standardtemperatur og -trykk i tråd med RACs konklusjon 

om at slike gasser ikke forventes å finnes oppløst i blandinger for tatoveringsformål. På grunnlag av informasjonen fra 

den offentlige høringen støttet SEAC også utelatelsen av formaldehyd fra unntaket. 

22) SEAC støttet innføringen av merkingskrav, og anbefalte at merkingskravene tilpasses kravene i forordning (EF)  

nr. 1272/2008 for å hindre duplisering av opplysninger. 

23) Forumet ble rådspurt om den foreslåtte begrensningen i samsvar med artikkel 77 nr. 4 bokstav h) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, og det er tatt hensyn til dets anbefalinger. 

24) Byrået framla 11. juni 2019 uttalelsene fra RAC og SEAC(11) for Kommisjonen. 

25) Idet det tas hensyn til vedlegg XV-dokumentasjonen og uttalelsene fra RAC og SEAC, anser Kommisjonen at det 

foreligger en uakseptabel risiko for menneskers helse som følge av at visse stoffer i stoffblandinger som brukes for 

tatoveringsformål, ligger over de spesifikke konsentrasjonsgrensene. Kommisjonen anser at risikoen må håndteres på 

unionsplan. 

26) Kommisjonen er enig med RAC og SEAC i at en lang rekke farlige stoffer som er identifisert i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008, forordning (EF) nr. 1223/2009 og Europarådets resolusjon ResAP (2008)1, ikke bør brukes over en 

viss praktisk konsentrasjonsterskel til tatovering . Dessuten før begrensningen også omfatte forbud mot omsetning av 

stoffblandinger for tatoveringsformål dersom de inneholder noe slikt stoff over den angitte praktiske konsentra-

sjonsterskelen. Som tilleggskrav bør det kreves at leverandører som omsetter stoffblandinger for tatoveringsformål, 

innenfor rammen av de parametrene begrensningen tillater, gir tilstrekkelige opplysninger til å fremme sikker bruk av 

stoffblandingene deres. 

27) Kommisjonen er enig med RAC og SEAC i at begrensningen ikke bør få anvendelse på kreftframkallende og 

arvestoffskadelige stoffer med harmonisert klassifisering som bare bygger på virkningene av eksponering ved 

innånding. Den samme analysen gjelder reproduksjonstoksiske stoffer, selv om ikke noe reproduksjonstoksisk stoff for 

øyeblikket er klassifisert bare på grunnlag av eksponering ved innånding. Reproduksjonstoksiske stoffer med 

harmonisert klassifisering på grunnlag av virkninger bare ved eksponering ved innånding bør derfor også utelukkes fra 

begrensningens virkeområde. 

28) Kommisjonen er enig med RAC og SEAC i at begrensningen ikke bør få anvendelse på andre gassformige stoffer enn 

formaldehyd, ettersom de ikke forventes å forekomme i denne tilstanden i stoffblandinger som brukes for 

tatoveringsformål. 

29) Begrensningen bør dekke ikke bare stoffer som for øyeblikket er klassifisert i farekategoriene i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, men også stoffer som klassifiseres i disse farekategoriene på et hvilket som helst 

tidspunkt i framtiden, etter en endring av den delen ved at klassifiseringen av et stoff tilføyes eller endres. 

Klassifiseringen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 bygger på en omhyggelig vurdering av stoffenes 

fareegenskaper. Måten stoffblandingene benyttes på for tatoveringsformål, dvs. ved at de tilføres en del av kroppen, gir 

også tilstrekkelige indikasjoner på den potensielle eksponeringen for disse stoffene. Sammenfattet fører både stoffenes 

potensielle fare(r) og måten personer eksponeres for dem på til den konklusjonen at disse stoffene utgjør et generelt nivå 

av risiko for menneskers helse som er uakseptabelt, og må håndteres ved denne begrensningen i samsvar med kravene i 

avdeling VIII i forordning (EF) nr. 1907/2006.  

  

(11) Sammenstilt versjon av RACs uttalelse, utarbeidet av ECHA-sekretariatet (vedtatt 20. november 2018) og av SEACs uttalelse (vedtatt  

15. mars 2019):https://echa.europa.eu/documents/10162/dc3d6ea4-df3f-f53d-eff0-540ff3a5b1a0 
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30) For ethvert stoff som senere faller inn under vilkårene for begrensningen som følge av en senere endring av del 3 i 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, bør begrensningen få anvendelse for stoffet når klassifiseringen i denne 

delen får anvendelse. Dette er vanligvis 18 måneder etter at stoffet er oppført i vedlegg VI til nevnte forordning.  

18-månedersperioden vil gi tilvirkerne tilstrekkelig tid til å finne tryggere alternativer, særlig i tilfeller som ellers kan 

føre til uønskede substitusjoner. Det er ikke nødvendig å ta stilling til tilgjengeligheten av alternativer til stoffer som 

klassifiseres i framtiden, ettersom behovet for å sikre et høyt nivå av vern av menneskers helse har forrang framfor 

betraktninger vedrørende alternativenes tekniske og økonomiske gjennomførbarhet for stoffer som brukes i tatove-

ringsblekk. 

31) Likeledes bør begrensningen omfatte ikke bare stoffer som for øyeblikket er oppført med de relevante vilkår i vedlegg II 

eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, men også stoffer som oppføres med noen av disse vilkårene på ethvert 

tidspunkt i framtiden, etter en endring som tilføyer eller endrer oppføringen av et stoff i disse vedleggene. Dersom 

stoffet gir tilstrekkelig grunn til bekymring for sikkerheten til at det begrenses i kosmetiske produkter som pålegges 

huden, må det også gi minst samme grunn til bekymring for sikkerheten når det forekommer i stoffblandinger som 

brukes for tatoveringsformål, og som føres inn i menneskekroppen gjennom huden. Det er ikke nødvendig å ta stilling til 

tilgjengeligheten av alternativer til stoffer som faller inn under virkeområdet for begrensningen i framtiden, ettersom 

behovet for å verne menneskers helse har forrang framfor betraktninger vedrørende alternativenes tekniske og 

økonomiske gjennomførbarhet. 

32) Med hensyn til stoffene som senere faller inn under vilkårene for begrensningen som følge av en framtidig endring av 

forordning (EF) nr. 1223/2009, bør det imidlertid gis en ytterligere frist etter at den relevante endringen er trådt i kraft, 

slik at tilvirkere har tid til å tilpasse seg konsekvensene av at stoffet faller inn under vilkårene for begrensningen, eller 

finne et tryggere alternativ. Dette skyldes at vurderingen som kreves før et stoff kan oppføres i vedlegg II eller IV til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, ikke gir mulighet for spesifikk gransking av stoffet med hensyn til virkningene i 

stoffblandinger som omsettes for tatoveringsformål. Tilleggsfristen bør settes til 18 måneder etter at den relevante 

endringen i vedlegg II eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 trer i kraft. 

33) RAC anbefalte en redusert konsentrasjonsgrense på 0,01 % for stoffer som er klassifisert i fareklassene hud- eller 

øyeirriterende, hudetsende eller gir alvorlig øyeskade på grunnlag av at grensen på 0,1 % som er foreslått av 

dokumentasjonsinnsenderne, ikke gir tilstrekkelig beskyttelse i tilfelle intradermal tilførsel. Under SEAC-høringen ble 

det understreket at for noen syrer og baser som brukes som pH-regulatorer i blandinger for tatovering, er en 

konsentrasjon på 0,01 % eller lavere kanskje ikke tilstrekkelig til at disse stoffene kan benyttes til å justere blandingens 

pH-verdi. Syrers og basers irriterende eller etsende egenskaper skyldes deres ekstreme pH-verdier. Den irriterende eller 

etsende virkningen til en stoffblanding som inneholder slike syrer og baser, vil imidlertid mer avhenge av 

stoffblandingens samlede pH enn enkeltstoffenes pH og konsentrasjon. På bakgrunn av disse faktorene bør det angis en 

konsentrasjonsgrense på 0,1 % for irriterende eller etsende stoffer når de brukes som pH-regulatorer. 

34) For øyeblikket er merkingskrav for stoffblandinger for tatoveringsformål ikke harmonisert i Unionen. Med tanke på de 

iboende helserisikoene ved stoffer i blandinger for tatoveringsformål og det økende antallet personer som ønsker 

tatoveringer og permanent sminke, kreves det harmonisering med hensyn til hva som angis på emballasjen, for å sikre 

korrekt gjennomføring av begrensningen og dermed skape tillit til et EU-marked for sikre produkter for 

tatoveringsformål, tillate myndighetene å foreta den nødvendige overvåking og håndheving og imøtegå og forhindre en 

fragmentering av det indre marked. 

35) For å sikre en korrekt gjennomføring av begrensningen og muliggjøre direkte sporbarhet i tilfelle skadelige 

helsevirkninger anser Kommisjonen at en stoffblanding som omsettes i Unionen for tatoveringsformål, bør merkes med 

en liste over stoffer som tilsettes under framstillingsprosessen og finnes i stoffblandingen som brukes for 

tatoveringsformål. For samme formål bør tatovøren formidle opplysningene som er angitt på emballasjen, eller tatt med 

i bruksanvisningen, til personen som behandles. Kravet om å angi en fullstendig liste over bestanddeler tjener til å 

imøtegå et eventuelt lappeteppe av nasjonale regler, oppnå stordriftsfordeler for tilvirkerne og dra full nytte av 

markedsharmonisering. En slik fullstendig liste er dessuten nødvendig for å sikre at begrensningen ved en omfattende 

liste over stoffer er praktisk gjennomførbar, kan overvåkes og er effektiv i hele Unionen. Den foreslåtte felles 

nomenklaturen vil gjøre det mulig å identifisere stoffene ved bruk av et entydig navn i alle medlemsstater. Dette vil 

gjøre at forbrukerne lett kan gjenkjenne stoffer som de er blitt anbefalt å unngå (for eksempel på grunn av allergier). 

36) For å utfylle den fullstendige listen over bestanddeler og potensielle merkingskrav i henhold til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 er Kommisjonen enig med RAC og SEAC med hensyn til andre opplysninger som bør angis på 

stoffblandinger til bruk for tatoveringsformål, særlig det entydige partinummeret, eventuell forekomst av nikkel og krom 

(VI) og ytterligere sikkerhetsopplysninger på emballasjen eller i bruksanvisningen. Kommisjonen anser også at 

forekomsten av pH-regulerende stoffer bør merkes særskilt. 
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37) For å gjøre det lettere for tatovører å overholde denne begrensningen, bør bare stoffblandinger som er merket med 

setningen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke» brukes for tatoveringsformål. 

38) På bakgrunn av vedlegg XV-dokumentasjonen, uttalelsene fra RAC og SEAC, den sosioøkonomiske virkningen og 

tilgjengeligheten av alternativer konkluderer Kommisjonen med at begrensningen som er foreslått i vedlegg XV-

dokumentasjonen, med de endringene som er beskrevet, er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å 

håndtere den konstaterte risikoen for menneskers helse, uten å pålegge leverandører, tatovører eller forbrukere en 

betydelig byrde. 

39) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å overholde den nye begrensningen. Kommisjonen 

anser at en periode på 12 måneder er tilstrekkelig til at laboratorier kan innføre og få nødvendig erfaring med 

analysemetodene som er eller blir utviklet av medlemsstatene og andre berørte parter for kontroll av at begrensningen 

overholdes. 

40) Kommisjonen er enig i SEACs anbefaling om at det bør innvilges et lengre tidsrom for Pigment Blue 15:3 og Pigment 

Green 7 på grunn av mangelen på tryggere og teknisk egnede alternativer og tiden produsentene trenger for å endre 

sammensetningen av sine stoffblandinger. Kommisjonen anser at 24 måneder er tilstrekkelig til å finne tryggere 

alternativer og fjerne fra markedet stoffblandinger brakt i omsetning til bruk for tatoveringsformål som inneholder disse 

pigmentene. 

41) Stoffblandinger som bringes i omsetning til bruk for tatoveringsformål, tilføres av en rekke årsaker, deriblant estetiske 

og medisinske. Slike stoffblandinger faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/745(12). Ved omsetning eller bruk utelukkende for medisinske formål i henhold til forordning (EU) 2017/745 bør 

begrensningen fastsatt i denne forordningen ikke få anvendelse på dem. For å sikre en ensartet reguleringsmetode for 

forordning (EU) 2017/745 og (EF) nr. 1907/2006 og sikre et høyt nivå av vern av menneskers helse, bør de spesifikke 

forpliktelsene og kravene som er fastsatt i de to forordningene, få anvendelse kumulativt når omsetningen eller bruken 

av slike stoffblandinger kan være for både medisinske og ikke-medisinske formål. 

42) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

43) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post tilføyes: 

«75. 

Stoffer som faller inn under ett eller flere av 

følgende punkter: 

a) Stoffer klassifisert som et av følgende 

stoffer i del 3 i vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1272/2008: 

— Kreftframkallende i kategori 1A, 1B 

eller 2, eller stoffer som skader 

arvestoffet i kjønnsceller, i kategori 

1A, 1B eller 2, unntatt stoffer som 

klassifiseres ut fra virkninger som 

oppstår utelukkende etter 

eksponering ved innånding. 

— Reproduksjonstoksiske i kategori 1A, 

1B eller 2, unntatt stoffer som 

klassifiseres ut fra virkninger som 

oppstår utelukkende etter 

eksponering ved innånding. 

— Hudsensibiliserende i kategori 1, 1A 

eller 1B. 

— Hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 

1C eller hudirriterende i kategori 2. 

— Stoffer som gir alvorlig øyeskade i 

kategori 1 eller øyeirriterende i 

kategori 2. 

b) Stoffer som er oppført i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1223/2009(*). 

c) Stoffer som er oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, og som 

det er angitt et vilkår for i minst én av 

kolonnene g, h og i i tabellen i nevnte 

vedlegg. 

d) Stoffer som er oppført i tillegg 13 til dette 

vedlegget. 

Tilleggskravene i nr. 7 og 8 i kolonne 2 i 

denne posten får anvendelse på alle stoff-

blandinger til bruk for tatoveringsformål, 

uavhengig av hvorvidt de inneholder et stoff 

som faller inn under bokstav a)–d) i denne 

posten. 

1. Skal ikke bringes i omsetning til bruk for tatoveringsformål, og 

stoffblandinger som inneholder slike stoffer, skal ikke brukes for 

tatoveringsformål etter 4. januar 2022 dersom det eller de aktuelle 

stoffene er til stede under følgende omstendigheter: 

a) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som kreftframkallende i kategori 1A, 1B eller 2, 

eller som skadelig for arvestoffet i kjønnsceller i kategori 1A, 1B 

eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en 

konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent. 

b) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som reproduksjonstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, 

dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på 

minst 0,001 vektprosent. 

c) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, 

dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på 

minst 0,001 vektprosent. 

d) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, som 

hudirriterende i kategori 2, som gir alvorlig øyeskade i kategori 1 

eller som øyeirriterende i kategori 2, dersom stoffet forekommer i 

stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 

i) 0,1 vektprosent dersom stoffet brukes utelukkende som pH-

regulator, 

ii) 0,01 vektprosent i alle andre tilfeller. 

e) Et stoff som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1223/2009(*), dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i 

en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent. 

f) Et stoff for hvilket det er angitt minst ett av følgende vilkår i 

kolonne g (Produkttype, kroppsdeler) i tabellen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i 

blandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent: 

i) «Produkter som skylles av» 

ii) «Må ikke brukes i produkter som pålegges slimhinner» 

iii) «Må ikke brukes i øyeprodukter» 

g) Et stoff som det er angitt et vilkår for i kolonne h (Høyeste 

konsentrasjon i bruksklart preparat) eller kolonne i (Annet) i 

tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom 

stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon eller på en 

annen måte som ikke er i samsvar med vilkåret angitt i kolonnen. 

h) Et stoff som er oppført i tillegg 13 til dette vedlegget, dersom 

stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon som er lik 

eller høyere enn konsentrasjonsgrensen som er angitt for stoffet i 

tillegget. 

2. I denne posten menes med «for tatoveringsformål» injisering eller 

innføring av stoffblandingen i en persons hud, slimhinne eller øyeeple 

ved en prosess eller framgangsmåte (herunder framgangsmåter som til 

vanlig omtales som permanent sminke, kosmetisk tatovering, 

mikrobladteknikk eller mikropigmentering) med sikte på å etterlate et 

merke eller motiv på vedkommendes kropp. 
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 3. Dersom et stoff som ikke er oppført i tillegg 13, faller inn under én 

eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får den strengeste konsentra-

sjonsgrensen som er fastsatt i de aktuelle bokstavene, anvendelse på 

stoffet. Dersom et stoff som er oppført i tillegg 13, også faller inn 

under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får konsentra-

sjonsgrensen som er fastsatt i bokstav h) i nr. 1, anvendelse for stoffet. 

4. Som unntak fra dette får nr. 1 ikke anvendelse på følgende stoffer før 

4. januar 2023: 

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-

8). 

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-

6). 

5. Dersom del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres 

etter 4. januar 2021 for å klassifisere eller omklassifisere et stoff slik at 

stoffet faller inn under nr. 1 bokstav a), b), c) eller d) i denne posten, 

eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, 

og datoen for anvendelsen for den nye eller reviderte klassifiseringen 

kommer etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, 

skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få 

virkning fra datoen for anvendelsen av den nye eller reviderte 

klassifiseringen. 

6. Dersom vedlegg II eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres 

etter 4. januar 2021 for å oppføre et stoff eller endre oppføringen av 

det slik at stoffet omfattes av nr. 1 bokstav e), f) eller g) i denne 

posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn 

tidligere, og endringen får virkning etter datoen nevnt i nr. 1 eller 

eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av 

denne posten på stoffet, anses å få virkning på datoen 18 måneder etter 

datoen for ikrafttredelsen av rettsakten der endringen er gjort. 

7. Leverandører som bringer en stoffblanding i omsetning til bruk for 

tatoveringsformål, skal sikre at stoffblandingen etter 4. januar 2022 er 

merket med følgende opplysninger: 

a) Angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent 

sminke». 

b) Et referansenummer som identifiserer partiet entydig. 

c) En liste over bestanddeler i samsvar med nomenklaturen fastsatt i 

ordlisten over vanlige navn på bestanddeler i henhold til artikkel 

33 i forordning (EF) nr. 1223/2009 eller, i mangel av et vanlig 

navn på bestanddelen, IUPAC-betegnelsen. Dersom det ikke 

foreligger et vanlig navn eller en IUPAC-betegnelse for bestand-

delen, brukes CAS-nummeret og EF-nummeret. Bestanddeler skal 

oppføres i synkende rekkefølge etter vekt eller volum for 

bestanddelene på tidspunktet for framstillingen. Med «bestanddel» 

menes ethvert stoff som tilsettes i løpet av framstillingsprosessen, 

og som finnes i stoffblandingen til bruk for tatoveringsformål. 

Urenheter skal ikke anses som bestanddeler. Dersom navnet på et 

stoff som brukes som bestanddel i henhold til denne posten 

allerede kreves oppført på etiketten i henhold til forordning (EF) 

nr. 1272/2008, er det ikke nødvendig å merke bestanddelen i 

samsvar med denne forordningen. 
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 d) Tilleggsangivelsen «pH-regulator» for stoffer som faller inn under 

nr. 1 bokstav d) i). 

e) Angivelsen «Inneholder nikkel. Kan forårsake allergiske 

reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder nikkel under 

konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13. 

f) Angivelsen «Inneholder krom (VI). Kan forårsake allergiske 

reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder krom under 

konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13. 

g) Sikkerhetsinstruks for bruk dersom dette ikke allerede kreves 

angitt på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Informasjonen skal være klart synlig, lett å lese og merket på en 

måte som ikke kan slettes. 

Informasjonen skal skrives på det eller de offisielle språkene i den 

eller de medlemsstaten(e) der stoffblandingen bringes i omsetning, 

med mindre vedkommende medlemsstat(er) bestemmer noe annet. 

Dersom det er nødvendig på grunn av emballasjens størrelse, skal 

opplysningene i første ledd, unntatt bokstav a), i stedet tas med i 

bruksanvisningen. 

Før en stoffblanding brukes for tatoveringsformål, skal den som bruker 

stoffblandingen, gi personen som gjennomgår behandlingen, de 

opplysningene som er merket på emballasjen eller tatt med i 

bruksanvisningen i henhold til dette nummeret. 

8. Stoffblandinger som ikke inneholder angivelsen «Stoffblanding til 

bruk i tatoveringer eller permanent sminke», skal ikke brukes for 

tatoveringsformål. 

9. Denne posten får ikke anvendelse på stoffer som er gasser ved en 

temperatur på 20 °C og et trykk på 101,3 kPa, eller som genererer et 

damptrykk på mer enn 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, unntatt 

formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8). 

10. Denne posten får ikke anvendelse på omsetning av en stoffblanding til 

bruk for tatoveringsformål, eller på bruk av en stoffblanding for 

tatoveringsformål, når denne bringes i omsetning utelukkende som 

medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til 

forordning (EU) 2017/745, eller når den brukes utelukkende som 

medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til samme 

forordning. Dersom omsetningen eller bruken ikke utelukkende er som 

medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr, får kravene i 

forordning (EU) 2017/745 og i denne forordningen anvendelse 

kumulativt. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59).» 

2) Nytt tillegg 13 skal lyde: 

«Tillegg 13 

Post 75 – Liste over stoffer med spesifikke konsentrasjonsgrenser: 

Stoffnavn EF-nr. CAS-nr. 
Konsentrasjonsgrense (etter 

vekt) 

Kvikksølv 231-106-7 7439-97-6 0,00005 % 

Nikkel 231-111-4 7440-02-0 0,0005 % 

Metallorganisk tinn 231-141-8 7440-31-5 0,00005 % 

Antimon 231-146-5 7440-36-0 0,00005 % 

Arsen 231-148-6 7440-38-2 0,00005 % 
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Stoffnavn EF-nr. CAS-nr. 
Konsentrasjonsgrense (etter 

vekt) 

Barium(**) 231-149-1 7440-39-3 0,05 % 

Kadmium 231-152-8 7440-43-9 0,00005 % 

Krom‡ 231-157-5 7440-47-3 0,00005 % 

Kobolt 231-158-0 7440-48-4 0,00005 % 

Kobber(**) 231-159-6 7440-50-8 0 025 % 

Sink(**) 231-175-3 7440-66-6 0,2 % 

Bly 231-100-4 7439-92-1 0,00007 % 

Selen 231-957-4 7782-49-2 0,0002 % 

Benzo[a]pyren 200-028-5 50-32-8, 63466-71-7 0,0000005 % 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 som kreftframkallende eller 

som et stoff som skader arvestoffet i 

kjønnsceller, i kategori 1A, 1B eller 2 

  0,00005 % (individuelle 

konsentrasjoner) 

Metanol 200-659-6 67-56-1 11 % 

o-anisidin(**) 201-963-1 90-04-0 0,0005 % 

o-toluidin(**) 202-429-0 95-53-4 0,0005 % 

3,3′-diklorbenzidin(**) 202-109-0 91-94-1 0,0005 % 

4-metyl-m-fenylendiamin(**) 202-453-1 95-80-7 0,0005 % 

4-kloranilin(**) 203-401-0 106-47-8 0,0005 % 

5-nitro-o-toluidin(**) 202-765-8 99-55-8 0,0005 % 

3,3'-dimetoksybenzidin(**) 204-355-4 119-90-4 0,0005 % 

4,4'-bi-o-toluidin(**) 204-358-0 119-93-7 0,0005 % 

4,4'-tiodianilin(**) 205-370-9 139-65-1 0,0005 % 

4-klor-o-toluidin(**) 202-441-6 95-69-2 0,0005 % 

2-naftylamin(**) 202-080-4 91-59-8 0,0005 % 

Anilin(**) 200-539-3 62-53-3 0,0005 % 

Benzidin(**) 202-199-1 92-87-5 0,0005 % 

p-toluidin(**) 203-403-1 106-49-0 0,0005 % 

2-metyl-p-fenylendiamin(**) 202-442-1 95-70-5 0,0005 % 

Bifenyl-4-ylamin(**) 202-177-1 92-67-1 0,0005 % 

4-o-tolylazo-o-toluidin(**) 202-591-2 97-56-3 0,0005 % 

4-metoksy-m-fenylendiamin(**) 210-406-1 615-05-4 0,0005 % 

4,4'-metylendianilin(**) 202-974-4 101-77-9 0,0005 % 

4,4’-metylendi-o-toluidin(**) 212-658-8 838-88-0 0,0005 % 

6-metoksy-m-toluidin(**) 204-419-1 120-71-8 0,0005 % 

4,4'-metylen-bis-[2-kloranilin](**) 202-918-9 101-14-4 0,0005 % 
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Stoffnavn EF-nr. CAS-nr. 
Konsentrasjonsgrense (etter 

vekt) 

4,4'-oksydianilin(**) 202-977-0 101-80-4 0,0005 % 

2,4,5-trimetylanilin(**) 205-282-0 137-17-7 0,0005 % 

4-aminoazobenzen(**) 200-453-6 60-09-3 0,0005 % 

p-fenylendiamin(**) 203-404-7 106-50-3 0,0005 % 

Sulfanilsyre(**) 204-482-5 121-57-3 0,0005 % 

4-amino-3-fluorfenol(**) 402-230-0 399-95-1 0,0005 % 

2,6-xylidin 201-758-7 87-62-7 0,0005 % 

6-amino-2-etoksynaftalen  293733-21-8 0,0005 % 

2,4-xylidin 202-440-0 95-68-1 0,0005 % 

Pigment Red 7 (PR7)/CI 12420 229-315-3 6471-51-8 0,1 % 

Pigment Red 9 (PR9)/CI 12460 229-104-6 6410-38-4 0,1 % 

Pigment Red 15 (PR15)/CI 12465 229-105-1 6410-39-5 0,1 % 

Pigment Red 210 (PR210)/CI 12477 612-766-9 61932-63-6 0,1 % 

Pigment Orange 74 (PO74)  85776-14-3 0,1 % 

Pigment Yellow 65 (PY65)/CI 11740 229-419-9 6528-34-3 0,1 % 

Pigment Yellow 74 (PY74)/CI 11741 228-768-4 6358-31-2 0,1 % 

Pigment Red 12 (PR12)/CI 12385 229-102-5 6410-32-8 0,1 % 

Pigment Red 14 (PR14)/CI 12380 229-314-8 6471-50-7 0,1 % 

Pigment Red 17 (PR17)/CI 12390 229-681-4 6655-84-1 0,1 % 

Pigment Red 112 (PR112)/CI 12370 229-440-3 6535-46-2 0,1 % 

Pigment Yellow 14 (PY14)/CI 21095 226-789-3 5468-75-7 0,1 % 

Pigment Yellow 55 (PY55)/CI 21096 226-789-3 6358-37-8 0,1 % 

Pigment Red 2 (PR2)/CI 12310 227-930-1 6041-94-7 0,1 % 

Pigment Red 22 (PR22)/CI 12315 229-245-3 6448-95-9 0,1 % 

Pigment Red 146 (PR146)/CI 12485 226-103-2 5280-68-2 0,1 % 

Pigment Red 269 (PR269)/CI 12466 268-028-8 67990-05-0 0,1 % 

Pigment Orange16 (PO16)/CI 21160 229-388-1 6505-28-8 0,1 % 

Pigment Yellow 1 (PY1)/CI 11680 219-730-8 2512-29-0 0,1 % 

Pigment Yellow 12 (PY12)/CI 21090 228-787-8 6358-85-6 0,1 % 

Pigment Yellow 87 (PY87)/CI 21107:1 239-160-3 15110-84-6, 

14110-84-6 

0,1 % 

Pigment Yellow 97 (PY97)/CI 11767 235-427-3 12225-18-2 0,1 % 

Pigment Orange 13 (PO13)/CI 21110 222-530-3 3520-72-7 0,1 % 

Pigment Orange 34 (PO34)/CI 21115 239-898-6 15793-73-4 0,1 % 

Pigment Yellow 83 (PY83)/CI 21108 226-939-8 5567-15-7 0,1 % 

Solvent Red 1 (SR1)/CI 12150 214-968-9 1229-55-6 0,1 % 
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Stoffnavn EF-nr. CAS-nr. 
Konsentrasjonsgrense (etter 

vekt) 

Acid Orange 24 (AO24)/CI 20170 215-296-9 1320-07-6 0,1 % 

Solvent Red 23 (SR23)/CI 26100 201-638-4 85-86-9 0,1 % 

Acid Red 73 (AR73)/CI 27290 226-502-1 5413-75-2 0,1 % 

Disperse Yellow 3/CI 11855 220-600-8 2832-40-8 0,1 % 

Acid Green 16 603-214-8 12768-78-4 0,1 % 

Acid Red 26 223-178-3 3761-53-3 0,1 % 

Acid Violet 17 223-942-6 4129-84-4 0,1 % 

Basic Red 1 213-584-9 989-38-8 0,1 % 

Disperse Blue 106 602-285-2 12223-01-7 0,1 % 

Disperse Blue 124 612-788-9 61951-51-7 0,1 % 

Disperse Blue 35 602-260-6 12222-75-2 0,1 % 

Disperse Orange 37 602-312-8 12223-33-5 0,1 % 

Disperse Red 1 220-704-3 2872-52-8 0,1 % 

Disperse Red 17 221-665-5 3179-89-3 0,1 % 

Disperse Yellow 9 228-919-4 6373-73-5 0,1 % 

Pigment Violet 3 603-635-7 1325-82-2 0,1 % 

Pigment Violet 39 264-654-0 64070-98-0 0,1 % 

Solvent Yellow 2 200-455-7 60-11-7 0,1 % 

(**) Løselig. ‡ Krom VI.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2096 

av 15. desember 2020 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om  

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med  

hensyn til kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer),  

utstyr som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745, persistente organiske 

forurensende stoffer, visse flytende stoffer eller stoffblandinger, nonylfenol og forsøksmetoder for 

azofargestoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 nr. 2 

og artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Post 3 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 inneholder flere henvisninger til merking med R65, som er en 

av de standardiserte «R-setningene» som angir særlige risikoer som følger av farene knyttet til bruk av stoffet, som 

fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF(2). Ettersom nevnte direktiv er opphevet, bør henvisningene til R65 i post 3 utgå. 

2) I henhold til post 3 nr. 6 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 utarbeidet Det europeiske kjemikaliebyrå  

8. juni 2015 dokumentasjon i samsvar med artikkel 69 i nevnte forordning, og konkluderte med at det ikke er behov for 

å foreslå en endring av begrensningen angitt i posten. Nr. 6 og 7 i post 3 er dermed blitt overflødige og bør utgå. 

3) Post 22, 67 og 68 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter begrensninger med hensyn til 

pentaklorfenol og dets salter og estere, bis(pentabromfenyl)eter og perfluoroktansyre og dens salter. Ettersom strengere 

begrensninger er fastsatt for disse stoffene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021(3), bør post 22, 67 og 

68 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 utgå. 

4) Post 46 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, slik den først forekom i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

inneholdt ikke noe CAS-nummer eller EF-nummer for nonylfenol. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009(4) ble 

det lagt til et CAS-nummer og et EF-nummer i posten, med sikte på å klargjøre den og gjøre det mulig for aktører og 

gjennomføringsmyndigheter å anvende den korrekt. Denne tilføyelsen hadde imidlertid den utilsiktede virkningen at 

ikke alle isomerer av nonylfenol nå omfattes av post 46. Regelgiverens hensikt ved tidspunktet for vedtakelsen av 

begrensningen bør derfor gjenspeiles ved at disse numrene utgår.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 425 av 16.12.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente organiske forurensende stoffer (EUT L 169 av 

25.6.2019, s. 45). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 av 22. juni 2009 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT L 164 av 26.6.2009, s. 7). 

2022/EØS/79/08 
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5) Post 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbyr omsetning og bruk for levering til 

allmennheten av stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 

(CMR) i kategori 1A eller 1B og oppført i tillegg 1–6 til nevnte vedlegg, og av stoffblandinger som inneholder slike 

stoffer over bestemte konsentrasjoner. 

6) Stoffer klassifisert som CMR er oppført i del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(5). 

7) Etter siste endring av tillegg 1–6 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/675(6) for å ta hensyn til nye klassifiseringer av stoffer som CMR i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er 

del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 blitt endret ved kommisjonsforordning (EU) 2018/1480(7) og ved 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/217(8). De nylig klassifiserte CMR-stoffene i kategori 1A eller 1B som er 

oppført i forordning (EU) 2018/1480 og (EU) 2020/217, bør derfor tilføyes i tillegg 1–6 i vedlegg XVII til forordning 

(EF) nr. 1907/2006. 

8) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(9) fastsettes regler for omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet 

eller ibruktaking av medisinsk utstyr til bruk på mennesker, tilbehør til slikt utstyr og visse grupper av produkter uten 

tiltenkt medisinsk formål. Ettersom forordning (EU) 2017/745 inneholder bestemmelser om CMR-stoffer, og for å 

unngå dobbeltregulering, bør utstyr som faller inn under virkeområdet for forordning (EU) 2017/745, unntas fra 

begrensningene som er fastsatt i post 28–30 i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

9) At post 68 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 utgår bør få anvendelse fra datoen for anvendelsen av den 

relevante bestemmelsen i delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/784(10), inkludert perfluoroktansyre og dens salter 

i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021. 

10) Klassifiseringen av stoffer innført ved forordning (EU) 2018/1480 gjelder fra 1. mai 2020. Berørte parter bør få 

tilstrekkelig tid til å treffe hensiktsmessige tiltak for å overholde begrensningen innført ved denne forordningen med 

hensyn til stoffene som er klassifisert som CMR i kategori 1A eller 1B ved forordning (EU) 2018/1840. Seks måneder 

bør være tilstrekkelig. Anvendelsesdatoen er ikke til hinder for at aktører kan anvende begrensningene knyttet til CMR-

stoffene i kategori 1A eller 1B klassifisert i henhold til forordning (EU) 2018/1480 tidligere. 

11) Delegert forordning (EU) 2020/217 får anvendelse fra 1. oktober 2021. Begrensningen som innføres ved denne 

forordningen med hensyn til stoffene som er klassifisert som CMR i kategori 1A eller 1B ved forordning (EU) 

2020/217, bør derfor få anvendelse fra 1. oktober 2021. Anvendelsesdatoen er ikke til hinder for at aktører kan anvende 

begrensningene knyttet til CMR-stoffene i kategori 1A eller 1B klassifisert i henhold til forordning (EU) 2020/217 

tidligere.  

  

(5) 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). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/675 av 2. mai 2018 om endring av tilleggene til vedlegg XVII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til CMR-stoffer (EUT L 114 av 4.5.2018, s. 4). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling, og om 

retting avkommisjonsforordning (EU) 2017/776 (EUT L 251 av 5.10.2018, s. 1). 

(8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/217 av 4. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen, og om retting av nevnte forordning (EUT L 44 av 18.2.2020, s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 

(10) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/784 av 8. april 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/1021 med hensyn til oppføring av perfluoroktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-beslektede forbindelser (EUT L 188 av 

15.6.2020, s. 1). 
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12) Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/776(11) ble det gjort endringer i titler og nummerering i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008. Tilsvarende endringer i post 28, 29 og 30 i kolonne 1 i vedlegg XVII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 ble gjort ved forordning (EU) 2018/675. Lignende endringer bør gjøres i overskriftene i tillegg 1–6 i 

vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

13) I tillegg 10 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 er det oppført forsøksmetoder for azofargestoffer med 

henblikk på post 43 i nevnte vedlegg. Flere av de oppførte forsøksmetodene er foreldet, og er av Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon blitt erstattet med mer ajourførte forsøksmetoder. Tillegg 10 bør derfor endres for å 

gjenspeile disse endringene. 

14) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Nr. 6 i vedlegget får anvendelse fra 4. juli 2020. 

Nr. 8 bokstav b) i vedlegget får anvendelse som følger: 

— Rader for kobolt, benzo[rst]pentafen og dibenzo[b,def]krysen samt dibenzo[a,h]pyren får anvendelse fra 1. oktober 2021. 

— Rader for 1,2-dihydroksybenzen, pyrokatekol, acetaldehyd, etanal og spirodiklofen (ISO) samt 3-(2,4-diklorfenyl)-2-okso-

1-oksaspiro[4.5]dek-3-en-4-yl-2,2-dimetylbutyrat får anvendelse fra 5. juli 2021. 

Nr. 11 bokstav b) i vedlegget får anvendelse fra 1. oktober 2021. 

Nr. 12 bokstav b) i vedlegget får anvendelse som følger: 

— Rader for kobolt, etylenoksid, oksiran, etanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-forgrenede og lineære alkyl)-derivater, 

diisoheksylftalat, halosulfuron-metyl (ISO), metyl-3-klor-5-{[(4,6-dimetoksypyrimidin-2yl)karbamoyl]sulfamoyl}-1-

metyl-1H-pyrazol-4-karboksylat, 2-metylimidazol og dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)tinn får anvendelse fra 1. oktober 

2021. 

— Rader for 2-benzyl-2-dimetylamino-4'-morfolinobutyrofenon, propikonazol (ISO), (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-

diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]metyl}-1H-1,2,4-triazol og 1-vinylimidazol får anvendelse fra 5. juli 2021. 

  

(11) Kommisjonsforordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 116 av 5.5.2017, s. 1). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I post 3 kolonne 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et fargestoff, med mindre dette er nødvendig av 

avgiftsmessige grunner, eller parfyme eller begge deler, dersom de 

— kan brukes som brennstoff i oljelamper beregnet på levering til allmennheten, og 

— utgjør en fare ved innånding og er merket med H 304.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Uten at gjennomføringen av andre unionsbestemmelser om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger berøres, skal leverandørene før omsetning sørge for at følgende krav er oppfylt: 

a) Lampeoljer merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal være merket med følgende, som 

skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes: «Lamper fylt med denne væsken oppbevares utilgjengelig 

for barn», og fra og med 1. desember 2010: «Inntak av selv en svært liten mengde lampeolje – eller bare det å 

suge på veken – kan føre til livstruende lungeskade» 

b) Tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 

være merket med følgende, som skal være lett leselig og ikke kunne slettes: «Inntak av selv en svært liten 

mengde tennvæske kan føre til livstruende lungeskade». 

c) Lampeoljer og tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 

1. desember 2010 være emballert i svarte ugjennomsiktige beholdere som rommer høyst én liter.» 

c) Nr. 6 utgår. 

d) Nr. 7 utgår. 

2) Post 22 utgår. 

3) I post 28–30 tilføyes følgende bokstav f) i nr. 2 i kolonne 2: 

«f) Utstyr som omfattes av forordning (EU) nr. 2017/745.» 

4) I post 46 utgår henvisningene til CAS-nummer og EF-nummer i bokstav a) i kolonne 1. 

5) Post 67 utgår. 

6) Post 68 utgår. 

7) Tittelen på tillegg 1 skal lyde: 

«Post 28 – Kreftframkallende stoffer: Kategori 1A» 

8) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Post 28 – Kreftframkallende stoffer: Kategori 1B» 

b) Følgende poster innsettes i tabellen i indeksnummerrekkefølge: 

«Kobolt 027-001-00-9 231-158-0 7440-48-4»  

«Benzo[rst]pentafen 601-090-00-X 205-877-5 189-55-9»  

«Dibenzo[b,def]krysen; dibenzo[a,h]pyren 601-091-00-5 205-878-0 189-64-0»  

«1,2-dihydroksybenzen; pyrokatekol 604-016-00-4 204-427-5 120-80-9»  
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«Acetaldehyd; etanal 605-003-00-6 200-836-8 75-07-0»  

«Spirodiklofen (ISO); 3-(2,4-diklorfenyl)-2-

okso-1-oksaspiro[4.5]dek-3-en-4-yl-2,2-

dimetylbutyrat 

607-730-00-4 - 148477-71-8»  

9) Tittelen på tillegg 3 skal lyde: 

«Post 29 – Stoffer som skader arvestoffet i kjønnsceller: Kategori 1 A» 

10) Tittelen på tillegg 4 skal lyde: 

«Post 29 – Stoffer som skader arvestoffet i kjønnsceller: Kategori 1B» 

11) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Post 30 – Reproduksjonstoksiske stoffer: Kategori 1A» 

b) Følgende post innsettes i tabellen i indeksnummerrekkefølge: 

«Metylkvikksølvklorid 080-012-00-0 204-064-2 115-09-3»  

12) I tillegg 6 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Post 30 – Reproduksjonstoksiske stoffer: Kategori 1B» 

b) Følgende poster innsettes i tabellen i indeksnummerrekkefølge: 

«Kobolt 027-001-00-9 231-158-0 7440-48-4»  

«Etylenoksid; oksiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8»  

«Etanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-

forgrenede og lineære alkyl)-derivater 

603-236-00-8 308-208-6 97925-95-6»  

«2-benzyl-2-dimetylamino-4'-

morfolinobutyrofenon 

606-047-00-9 404-360-3 119313-12-1»  

«Diisoheksylftalat 607-737-00-2 276-090-2 71850-09-4»  

«Propikonazol (ISO), (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-

{[2-(2,4- diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-

2-yl]metyl}-1H-1,2,4-triazol 

613-205-00-0 262-104-4 60207-90-1»  

«1-vinylimidazol 613-328-00-X 214-012-0 1072-63-5»  

«Halosulfuron-metyl (ISO), 

metyl-3-klor-5-{[(4,6-dimetoksypyrimidin-

2yl)karbamoyl]sulfamoyl}-1-metyl-1H-

pyrazol-4-karboksylat 

613-329-00-5 - 100784-20-1»  

«2-metylimidazol 613-330-00-0 211-765-7 693-98-1»  

«Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)tinn 650-056-00-0 245-152-0 22673-19-4»  
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13) I tillegg 10 skal tabell 1 lyde: 

«Den europeiske 

standardiseringsorganis

asjon 

Referanse og tittel på den harmoniserte standarden Henvisning til utgått standard 

CEN EN ISO 17234-1:2015 

Lær – Kjemiske prøvinger for bestemmelse av visse 

azofargestoffer i farget lær – Del 1: Bestemmelse av 

visse aromatiske aminer avledet fra azofargestoffer 

EN ISO 17234-1:2010 

CEN EN ISO 17234-2:2011 

Lær – Kjemisk prøving for bestemmelse av visse 

azofargestoffer i farget lær – Del 2: Bestemmelse av 4-

aminoazobenzen 

CEN ISO/TS 17234:2003 

CEN EN ISO 14362-1:2017 

Tekstiler – Metoder for bestemmelse av visse aromatiske 

aminer fra azofargestoffer – Del 1: Påvisning av bruk av 

visse azofargestoffer tilgjengelige med eller uten 

ekstraksjon av fibrene 

EN 14 362-1:2012 

CEN EN ISO 14362-3:2017 

Tekstiler – Metoder for bestemmelse av visse aromatiske 

aminer fra azofargestoffer – Del 3: Påvisning av bruk av 

visse azofargestoffer som kan frigjøre 4-aminoazoben-

zen 

EN 14362-3:2012» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2160 

av 18. desember 2020 

om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 med hensyn  

til stoffgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (som omfatter veldefinerte stoffer og stoffer 

med ukjent eller variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk materiale, 

polymerer og homologer)(*) 

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) Koronavirussykdom (covid-19) er en infeksjonssykdom forårsaket av et nylig oppdaget koronavirus. Den  

30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon sykdomsutbruddet som en internasjonal krise som truer folkehelsen, 

og 11. mars 2020 klassifiserte WHO covid-19 som en pandemi. 

2) Stoffgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (som omfatter veldefinerte stoffer og stoffer med ukjent eller 

variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk materiale, polymerer og homologer) (heretter 

kalt «stoffgruppen») oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 57 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1907/2006 og er oppført i 

vedlegg XIV til nevnte forordning. 

3) Søknadsfristen for stoffgruppen var 4. juli 2019, og utløpsdatoen er satt til 4. januar 2021. I samsvar med artikkel 56  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er bruksområder for stoffgruppen ikke tillatt etter utløpsdatoen, med mindre det er 

gitt godkjenning for et bestemt bruksområde eller det ble framlagt en søknad om godkjenning for et gitt bruksområde før 

søknadsfristen uten at det er truffet noen beslutning om søknaden, eller bruksområdet omfattes av et unntak i henhold til 

nevnte forordning. 

4) Covid-19-pandemien har skapt en krise som truer folkehelsen, og som man aldri tidligere har stått overfor. Tiltakene 

som medlemsstatene har måttet treffe for å begrense spredningen av covid-19, har i tillegg ført til alvorlige forstyrrelser 

i de nasjonale økonomiene og i Unionen som helhet. 

5) Potensielle behandlinger og vaksiner er under utvikling. Stoffgruppen benyttes ved diagnostisering av covid-19 og i 

framstillingen av verktøy for dette formålet. Den benyttes for tiden i framstillingen av sett for in vitro-diagnostikk. 

Stoffgruppen benyttes også i utviklingen av vaksiner for å bekjempe covid-19, og forventes benyttet i framstillingen av 

vaksiner. Det kan dessuten ikke utelukkes at stoffgruppen benyttes i utviklingen og framstillingen av ferdige aktive 

bestanddeler i legemidler og ferdige doseringsformer for å bekjempe covid-19. 

6) I denne krisen for folkehelsen er det av vesentlig betydning for Unionen at sikre og effektive legemidler, sikkert 

medisinsk utstyr og tilbehør til medisinsk utstyr, egnet til diagnostisering, behandling eller forebygging av covid-19, kan 

utvikles, framstilles, gjøres tilgjengelig og brukes i Unionen så snart som mulig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 431 av 21.12.2020, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/79/09 
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7) Ettersom søknadsfristen, 4. juli 2019, utløp før covid-19-pandemien inntraff, kunne søknader om godkjenning for 

bruksområdene for stoffgruppen for diagnostisering, behandling eller forebygging av covid-19 ikke bli framlagt før 

nevnte dato, og slike bruksområder kan derfor ikke lovlig fortsette etter utløpsdatoen. 

8) Det er derfor av den største betydning å sikre at bruken av stoffgruppen ikke hindres med tanke på forskning, utvikling 

og framstilling av legemidler, medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk, og til bruk i slikt medisinsk utstyr eller tilbehør med henblikk på bruk til diagnostisering, behandling eller 

forebygging av covid-19 etter den utløpsdatoen som for tiden er fastsatt i vedlegg XIV til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, som et ekstraordinært tiltak for vern av folkehelsen. 

9) Å tillate fortsatt bruk av stoffgruppen for disse særlige formålene etter 4. januar 2021 vil dessuten bidra til å nå målene i 

«EUs strategi for covid-19-vaksiner»(2). 

10) Det er derfor hensiktsmessig å utsette søknadsfristen og utløpsdatoen som er fastsatt for stoffgruppen med hensyn til 

bruksområder for forskning, utvikling og framstilling av legemidler, medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr, 

herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, til diagnostisering, behandling eller forebygging av covid-19 og bruk i 

slikt medisinsk utstyr eller slikt tilbehør. Det er nødvendig å utsette søknadsfristen til 18 måneder etter denne 

forordningens ikrafttredelse for å muliggjøre utarbeidingen av søknader om godkjenning for disse bruksområdene, og 

utløpsdatoen bør derfor utsettes til 36 måneder etter dens ikrafttredelse. 

11) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

12) Ettersom søknadsfristen for stoffgruppen utløp før utbruddet av covid-19, og for å unngå et avbrudd i tidsrommet da 

søknader om bruk til forskning, utvikling og framstilling av legemidler, medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk 

utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, med henblikk på bruk til diagnostisering, behandling eller 

forebygging av nevnte sykdom og bruk i slikt medisinsk utstyr eller slikt tilbehør gyldig kan framlegges slik at bruken 

omfattes av artikkel 56 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1907/2006, er det nødvendig at denne forordningen trer i 

kraft snarest mulig og får anvendelse med tilbakevirkende kraft fra og med 4. juli 2019. Dessuten bør denne 

forordningen tre i kraft snarest mulig, og bør få anvendelse med tilbakevendende kraft for å sikre fortsatt bruk av 

stoffgruppen for de samme bruksområdene etter 4. januar 2021. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 4. juli 2019. 

  

(2) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet og Den europeiske investeringsbank av 17. juni 2020 – EU Strategy 

for COVID-19 vaccines, (COM (2020)) 245 final. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  



Nr. 79/106 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres post 42 om 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (som 

omfatter veldefinerte stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer) som følger: 

1) Teksten i kolonne 4 «Søknadsfrist» skal lyde: 

«a) 4. juli 2019(*) 

b) som unntak fra bokstav a), 22. juni 2022 for følgende bruksområder: 

— Til forskning, utvikling og framstilling av legemidler som omfattes av direktiv 2001/8/3/EF, eller medisinsk 

utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr som omfattes av direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 2017/745, direktiv 

98/79/EF eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746(**), med henblikk på bruken av det til 

diagnostisering, behandling eller forebygging av koronavirussykdom (covid-19). 

— I medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr som omfattes av direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 

2017/745, direktiv 98/79/EF eller forordning (EU) 2017/746, til diagnostisering, behandling eller forebygging av 

covid-19. 

  

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og 

om oppheving av direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 117).» 

2) Teksten i kolonne 5 «Utløpsdato» skal lyde: 

«a) 4. januar 2021(**) 

b) som unntak fra bokstav a), 22. desember 2023 for følgende bruksområder: 

— Til forskning, utvikling og framstilling av legemidler som omfattes av direktiv 2001/83/EF, eller medisinsk utstyr 

eller tilbehør til medisinsk utstyr som omfattes av direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 2017/745, direktiv 

98/79/EF eller forordning (EU) 2017/746, med henblikk på bruken av det til diagnostisering, behandling eller 

forebygging av covid-19. 

— I medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr som omfattes av direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 

2017/745, direktiv 98/79/EF eller forordning (EU) 2017/746, til diagnostisering, behandling eller forebygging av 

covid-19.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1771 

av 26. november 2020 

om godkjenning av reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre (POOA) som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter peroksyoktansyre, 

som som et resultat av vurderingen skal kalles reaksjonsmassen til pereddiksyre og peroksyoktansyre. 

2) Reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 2, 

desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, type 3, 

veterinærhygiene og type 4, overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr, som beskrevet i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat, og landets vurderende vedkommende myndighet framla 

vurderingsrapporten sammen med sine konklusjoner for Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») 2. januar 2019. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtok Komiteen for biocidprodukter  

4. mars 2020 byråets uttalelser(3), der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2, 3 og 4 som inneholder reaksjonsmassen til pereddiksyre og 

peroksyoktansyre, forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Idet det tas hensyn til byråets uttalelser, bør reaksjonsmassen til pereddiksyre og peroksyoktansyre godkjennes til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3 og 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltakene 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 398 av 27.11.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og 

peroksyoktansyre (POOA), produkttype 2, 3, og 4, ECHA/BPC/242, 243 og 244, vedtatt 4. mars 2020. 

2022/EØS/79/10 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Reaksjonsmassen til pereddiksyre og peroksyoktansyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, og 4, 

forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 
Minste renhetsgrad for det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Reaksjonsmassen til 

pereddiksyre (PAA) 

og peroksyoktansyre 

(POOA) 

IUPAC-betegnelse: 

Reaksjonsmassen til 

pereddiksyre (PAA) 

og 

peroksyoktansyre 

(POOA) 

EF-nr.: 201-186-8 

og 450-280-7 

CAS-nr.: 79-21-0 

og 33734-57-5 

Det aktive stoffets minste renhetsgrad er ikke relevant, 

ettersom det aktive stoffet er en dobbel likevekt som 

benytter hydrogenperoksid, eddiksyre og kaprylsyre 

som utgangsmaterialer. Spesifikasjonene tilsvarer et 

konsentrasjonsområde. 

1. april 2022 31. mars 2032 2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av 

følgende vilkår: 

a) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som 

ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det 

aktive stoffet på unionsplan. 

b) På bakgrunn av risikoene som er påvist for 

bruksområdene som er vurdert, skal produktvurde-

ringen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

Komponenter 
Spesifikasjons-

område (% m/m) 

Aktivt stoff Pereddiksyre 1,8-13,9 

Aktivt stoff Peroksyoktansyre 0,15-2,42 

Relevant urenhet Hydrogen-

peroksid 

1,1-25,45 

Relevant urenhet Eddiksyre 5,74-51 3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av 

følgende vilkår: 

a) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som 

ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det 

aktive stoffet på unionsplan. 

b) På bakgrunn av risikoene som er påvist for 

bruksområdene som er vurdert, skal produktvurde-

ringen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

Relevant urenhet Oktansyre 1,63-9,03 

 

4 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av 

følgende vilkår: 

a) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som 

ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det 

aktive stoffet på unionsplan. 
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      b) Produkter som inneholder reaksjonsmassen til 

pereddiksyre og peroksyoktansyre, skal ikke inngå i 

materialer og gjenstander som er beregnet på å 

komme i kontakt med næringsmidler i henhold til 

artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 1935/2004(2), med mindre Kommisjo-

nen har fastsatt bestemte grenser for migrasjon av 

reaksjonsmassen til pereddiksyre og peroksyok-

tansyre til næringsmidler, eller det etter nevnte 

forordning er fastslått at slike grenser ikke er 

nødvendige. 

c) På bakgrunn av risikoene som er påvist for 

bruksområdene som er vurdert, skal produktvurde-

ringen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF 

(EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1765 

av 25. november 2020 

om ikke å godkjenne klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter  

av type 2(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter klorofen (EF- 

nr. 204-385-8, CAS-nr. 120-32-1). 

2) Klorofen er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk 

direkte på mennesker eller dyr, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Norge ble utpekt til rapporterende stat, og landets vedkommende myndighet framla vurderingsrapporten sammen med 

sine konklusjoner for Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») 22. desember 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtok Komiteen for biocidprodukter  

4. mars 2020 byråets uttalelser(3), der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelse at biocidprodukter av type 2 som inneholder klorofen, ikke kan forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom det ved vurderingen av risikoer 

for menneskers helse ble påvist uakseptable risikoer. 

6) Idet det tas hensyn til byråets uttalelse, bør klorofen ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Klorofen (EF-nr. 204-385-8, CAS-nr. 120-32-1) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 397 av 26.11.2020, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet klorofen, produkttype 2, ECHA/BPC/238/ 

2020, vedtatt 4. mars 2020. 

2022/EØS/79/11 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 25. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1281 

av 14. september 2020 

om avslag på godkjenningen av det aktive stoffet etametsulfuronmetyl i samsvar med  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 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 det nevnte direktivet før 14. juni 2011, når 

det gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For etametsulfuronmetyl ble kommisjonsbeslutning 

2011/124/EU(3) vedtatt 23. februar 2011 i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i det samme direktivet. 

2) Den 29. juni 2010 innga DuPont de Nemours GmbH en søknad til Det forente kongerike om oppføring av det aktive 

stoffet etametsulfuronmetyl i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF. 

Ved beslutning 2011/124/EU ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, det vil si 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) Deretter skaffet FMC Agricultural Solutions A/S seg alle rettighetene til etametsulfuronmetyl fra DuPont de Nemours 

GmbH. 

4) Virkningene av etametsulfuronmetyl på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. 

Det forente kongerike framla utkast til vurderingsrapport om stoffet for Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet («myndigheten») 17. september 2012. 

5) Utkastet til vurderingsrapport ble behandlet av medlemsstatene og myndigheten. Myndigheten framla sin konklusjon(4) 

om risikovurderingen av det aktive stoffet etametsulfuronmetyl i pesticider for Kommisjonen 11. desember 2013.  

I april 2014 ga Europakommisjonen myndigheten mandat til å organisere og gjennomføre en fagfellevurdering med 

hensyn til nye opplysninger om en metabolitt av etametsulfuronmetyl. Myndigheten framla sin ajourførte konklusjon(5) 

for Kommisjonen 14. juli 2014. 

6) Ved brev av 7. mai 2020 trakk FMC Agricultural Solutions A/S tilbake søknaden om godkjenning av etametsulfu-

ronmetyl. 

7) På grunn av tilbaketrekkingen av søknaden bør etametsulfuronmetyl ikke godkjennes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 15.9.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11. 2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/124/EU av 23. februar 2011 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av etametsulfuron i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT 

L 49 av 24.2.2011, s. 42). 

(4) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl).» EFSA Journal 2014;12(1):3508, 94 s. doi:10.2903/ 

j.efsa.2014.3587 

(5) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl).» EFSA Journal 2014;12(7):3787, 96 s. doi:10.2903/ 

j.efsa.2014.3787 
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8) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av etametsulfuronmetyl i henhold 

til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet etametsulfuronmetyl godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1498 

av 15. oktober 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiofanatmetyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tiofanatmetyl ble ved kommisjonsdirektiv 2005/53/EF(2) oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet tiofanatmetyl, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av tiofanatmetyl i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstaten fant at søknaden var fullstendig. 

6) Den rapporterende medlemsstaten har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med den med-

rapporterende medlemsstaten og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») 

og Kommisjonen 1. november 2016. 

7) Myndigheten har gjort den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for offentligheten. Myndigheten har også oversendt 

vurderingsrapporten om fornyelse til søkerne og medlemsstatene for kommentarer og innledet en offentlig høring om 

den. Myndigheten har videresendt de mottatte kommentarene til Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.10.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2005/53/EF av 16. september 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klortalonil, 

klortoluron, cypermetrin, daminozid og tiofanatmetyl som aktive stoffer (EUT L 241 av 17.9.2005, s. 51). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nød-

vendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2022/EØS/79/13 
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8) Den 17. januar 2018 meddelte myndigheten Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt tiofanatmetyl kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Konklusjonen viste en rekke 

problemområder og datamangler. 

9) Den 24. oktober 2018 framla Kommisjonen utkastet til fornyelsesrapport om tiofanatmetyl for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr, som drøftet det på flere møter. 

10) I brev av 10. juli 2020 underrettet søkeren Kommisjonen om sin beslutning om å trekke tilbake søknaden om fornyelse 

av godkjenningen av tiofanatmetyl. 

11) Godkjenningen av tiofanatmetyl bør derfor ikke fornyes. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

tiofanatmetyl. 

14) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder tiofanatmetyl, bør ikke vare lenger enn 12 måneder fra 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen. 

15) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av tiofanatmetyl i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet tiofanatmetyl fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 105 om tiofanatmetyl. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder tiofanatmetyl som aktivt stoff senest  

19. april 2021. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

utløpe senest 19. oktober 2021. 

  

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance thiophanate-methyl». EFSA Journal 2018;16(1):5133. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5133 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1511 

av 16. oktober 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klortoluron, klofentezin, 

klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, 

fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, 

parafinoljer, pikloram, prosulfokarb, svovel, triflusulfuron og tritosulfuron(*) 

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) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589(3) ble godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, MCPA, 

MCPB og prosulfokarb forlenget til 31. oktober 2020. 

3) Ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589 ble godkjenningsperioden for det aktive stoffet tritosulfuron forlenget 

til 30. november 2020. 

4) Ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589 ble godkjenningsperiodene for de aktive stoffene amidosulfuron, 

bifenoks, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, 

pikloram og triflusulfuron forlenget til 31. desember 2020. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/555(4) forlenget godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 

parafinoljer og svovel til 31. desember 2020. 

6) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av de nevnte stoffene i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(5). 

7) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av de nevnte aktive stoffene vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Godkjennings-

periodene bør derfor forlenges med ett år. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 19.10.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) 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) 2019/1589 av 26. september 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene amidosulfuron, beta-cyflutrin, bifenoks, 

klortoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, 

fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, 

pyriproksyfen, tiofanatmetyl, triflusulfuron og tritosulfuron (EUT L 248 av 27.9.2019, s. 24). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/555 av 24. mars 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer oppført i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 686/2012 (fornyelsesprogram AIR IV) (EUT L 80 av 25.3.2017, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2022/EØS/79/14 
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8) I tilfeller der det skal vedtas en forordning om at godkjenningen av de aktuelle aktive stoffene ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsettes utløpsdatoen enten til samme dato som gjaldt før vedtakelsen av denne 

forordningen, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. I tilfeller der det skal vedtas en forordning om at godkjenningen av de aktuelle 

aktive stoffene fornyes, fastsettes anvendelsesdatoen til så tidlig som omstendighetene tillater det. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

10) Ettersom godkjenningen av noen av de aktive stoffene utløper 31. oktober 2020, bør denne forordningen tre i kraft så 

snart som mulig. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 16. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 40 om deltametrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

2) I rad 65 om flufenacet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

3) I rad 69 om fostiazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

4) I rad 102 om klortoluron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

5) I rad 103 om cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

6) I rad 104 om daminozid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

7) I rad 107 om MCPA endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

8) I rad 108 om MCPB endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

9) I rad 119 om indoksakarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

10) I rad 160 om prosulfokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

11) I rad 161 om fludioksonil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

12) I rad 162 om klomazon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2021». 

13) I rad 169 om amidosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

14) I rad 170 om nikosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

15) I rad 171 om klofentezin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

16) I rad 172 om dikamba endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

17) I rad 173 om difenokonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

18) I rad 176 om lenacil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

19) I rad 178 om pikloram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

20) I rad 180 om bifenoks endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

21) I rad 181 om diflufenikan endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

22) I rad 182 om fenoksaprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

23) I rad 183 om fenpropidin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

24) I rad 186 om tritosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. november 2021». 
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25) I rad 289 om triflusulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

26) I rad 292 om svovel endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

27) I rad 294 om parafinoljer endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2021». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1574 

av 28. oktober 2020 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av  

henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter for vanntettingssystemer, sammensatte  

systemer til utvendig varmeisolering (ETICS), fuger til veibroer, byggesystemer i tre,  

brannhemmende produkter og andre byggevarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 22, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 skal tekniske vurderingsorganer benytte metoder og kriterier fastsatt i 

europeiske vurderingsdokumenter som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, til å vurdere ytelsen til 

byggevarer som omfattes av disse dokumentene, med hensyn til deres vesentlige egenskaper. 

2) Etter flere anmodninger fra produsenter om europeiske tekniske vurderinger har organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011 utarbeidet og vedtatt 25 europeiske 

vurderingsdokumenter. 

3) De europeiske vurderingsdokumentene som er utarbeidet og vedtatt av de tekniske vurderingsorganene, gjelder følgende 

byggevarer: 

— Akustisk spraybelegg basert på vannbaserte organiske bindemidler. 

— Flytende taktettingssystemer. 

— Flytende vanntettingssystemer til gulv og/eller vegger i våtrom. 

— Fullstendig limt, forhåndspåført fleksibel plate til vanntetting. 

— Vanntette belegningssystemer basert på fleksible plater til gulv og/eller vegger i våtrom. 

— Vanntette belegningssystemer basert på naturlig vanntette plater til gulv og/eller vegger i våtrom. 

— Sammensatte systemer til utvendig, pussbelagt varmeisolering (ETICS). 

— Varmeisolerende plate av presset, stivt polyuretanskum. 

— «Veture-kits» – prefabrikkerte enheter til ytterveggisolasjon og tilhørende festeinnretninger. 

— Plugger til konstruksjonsfuger under statisk og kvasistatisk belastning. 

— Fleksible asfaltekspansjonsfuger til veibroer. 

— Ekspansjonsfuger med tetningselement til veibroer. 

— Matte ekspansjonsfuger til veibroer. 

— Utkragede ekspansjonsfuger til veibroer. 

— Understøttede ekspansjonsfuger til veibroer. 

— Modulære ekspansjonsledd til veibroer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 359 av 29.10.2020, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2022/EØS/79/15 
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— Prefabrikkerte bærende paneler av tre og trebaserte materialer. 

— Gjenbrukte murstein i tegl. 

— Kalsiumkarbonat som aktiv tilsetning med katalytisk bindeevne til betong. 

— Limte fester til bruk i betong. 

— Injisert anker for varmeisolasjonsplater. 

— Fester for trykk-dra-plugger til forhåndsstøpte vegg-/søyleelementer. 

— Byggesystemer i tre. 

— CRM-systemer (Composite Reinforced Mortar) til forsterking av betong og murverk. 

— Brannhemmende produkter. 

4) De europeiske vurderingsdokumentene som er utarbeidet og vedtatt av organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, 

oppfyller de kravene som skal oppfylles med hensyn til de grunnleggende kravene til byggevarer angitt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 305/2011. Henvisningene til disse europeiske vurderingsdokumentene bør derfor offentliggjøres i 

Den europeiske unions tidende. 

5) Listen over europeiske vurderingsdokumenter er offentliggjort ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/450(2). Av klarhetshensyn bør henvisninger til nye europeiske vurderingsdokumenter føyes til denne listen. 

6) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 bør derfor endres. 

7) For å gjøre det mulig å anvende de europeiske vurderingsdokumentene snarest mulig bør denne beslutningen tre i kraft 

den dagen den kunngjøres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 endres i samsvar med vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 28. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

Formann 

 _____  

  

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 av 19. mars 2019 om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for 

byggevarer utarbeidet til støtte for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 77 av 20.3.2019, s. 78). 
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 innsettes følgende rader i rekkefølge etter referansenummer: 

«030219-00-0501 Akustisk spraybelegg basert på vannbaserte organiske bindemidler 

030350-00-0402 
Flytende taktettingssystemer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 005») 

030352-00-0503 
Flytende vanntettingssystemer til gulv og/eller vegger i våtrom. 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 022-1») 

030378-00-0605 Fullstendig limt, forhåndspåført fleksibel plate til vanntetting 

030436-00-0503 
Vanntette belegningssystemer basert på fleksible plater til gulv og/eller vegger i våtrom 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 022-2») 

030437-00-0503 

Vanntette belegningssystemer basert på naturlig vanntette plater til gulv og/eller vegger i 

våtrom 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 022-3») 

040083-00-0404 
Sammensatte systemer til utvendig, pussbelagt varmeisolering (ETICS) 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 004») 

040419-00-1201 Varmeisolerende plate av presset, stivt polyuretanskum 

040914-00-0404 

«Veture-kits» – prefabrikkerte enheter til ytterveggisolasjon og tilhørende festeinn-

retninger 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 017») 

050019-00-0601 
Plugger til konstruksjonsfuger under statisk og kvasistatisk belastning 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 030») 

120093-00-0107 
Fleksible asfaltekspansjonsfuger til veibroer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 032-3») 

120109-00-0107 
Ekspansjonsfuger med tetningselement til veibroer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 032-4») 

120110-00-0107 
Matte ekspansjonsfuger til veibroer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 032-5») 

120111-00-0107 
Utkragede ekspansjonsfuger til veibroer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 032-6») 

120112-00-0107 
Understøttede ekspansjonsfuger til veibroer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 032-7») 

120113-00-0107 
Modulære ekspansjonsledd til veibroer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 032-8») 

140022-00-0304 
Prefabrikkerte bærende paneler av tre og trebaserte materialer 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 019») 

170005-00-0305 Gjenbrukte murstein i tegl 

260020-00-0301 Kalsiumkarbonat som aktiv tilsetning med katalytisk bindeevne til betong 

330499-01-0601 
Limte fester til bruk i betong 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 001-5» og «EAD 330499-00-0601») 

331433-00-0601 Injisert anker for varmeisolasjonsplater 
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332277-00-0601 Fester for trykk-dra-plugger til forhåndsstøpte vegg-/søyleelementer 

340308-00-0203 
Byggesystemer i tre 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 007») 

340392-00-0104 CRM-systemer (Composite Reinforced Mortar) til forsterking av betong og murverk 

350865-00-1106 
Brannhemmende produkter 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 028»)» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1188 

av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 ved fastsettelse av  

ytelsesklasser med hensyn til vindlastmotstand for utvendige persienner og markiser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europeisk standard EN 13561 om utvendige persienner og markiser ble opprinnelig vedtatt av Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon (CEN) i 2004 og endret i 2008. Den inneholder fire ytelsesklasser for utvendige persienner 

og markiser, særlig knyttet til produktenes motstand mot vindlast. 

2) Klassene som er fastsatt i standarden EN 13561, er ikke tilstrekkelige for alle produkter som er tilgjengelige på 

markedet for øyeblikket. De fleste nyere produkter har høyere evne til motstand mot vindlast enn tidligere. Bruken av 

eksisterende klasser kan i noen tilfeller føre til sikkerhetsproblemer knyttet til festingen av produktene. 

3) Det må derfor legges til ytterligere tre ytelsesklasser for motstand mot vindlast i klassifiseringen i standarden EN 13561. 

Det er også nødvendig å differensiere bruken av klasser blant produktunderfamilier som omfattes av standarden, særlig 

for knekkarmsmarkiser, for utvendige persienner med duk og sideskinner og for pergolamarkiser. 

4) I samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) nr. 305/2011 kan ytelsesklasser med hensyn til byggevarers vesentlige 

egenskaper fastsettes av Kommisjonen eller av et europeisk standardiseringsorgan på grunnlag av et revidert mandat fra 

Kommisjonen. Ettersom det er behov for snarest mulig å fastsette ytterligere ytelsesklasser, bør de nye ytelsesklassene 

fastsettes av Kommisjonen. I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i nevnte forordning skal disse klassene anvendes i 

harmoniserte standarder. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ytelsesklasser med hensyn til motstand mot vindlast for utvendige persienner og markiser fastsettes som angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 12.7.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2022/EØS/79/16 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Tabell 1 

Ytelsesklasser med hensyn til vindlastmotstand for utvendige persienner med duk og sideskinner samt 

pergolamarkiser 

Klasser 0 1 2 3 

Nominelt vindtrykk pN (N/m2) < 40 ≥ 40 - < 70 ≥ 70 - < 110 ≥ 110 - < 170 

Sikkerhetsvindtrykk pS (N/m2) < 48 ≥ 48 - < 84 ≥ 84 - < 132 ≥ 132 - < 204 

 

Klasser 4 5 6 

Nominelt vindtrykk pN (N/m2) ≥ 170 - < 270 ≥ 270 - < 400 ≥ 400 

Sikkerhetsvindtrykk pS (N/m2) ≥ 204 - < 324 ≥ 324 - < 480 ≥ 480 

Tabell 2 

Ytelsesklasser med hensyn til vindlastmotstand for saksearmsmarkiser, fallarmsmarkiser, fallarmsmarkiser 

med styreskinner, vertikale rullepersienner, markisoletter, fasademarkiser, overlysmarkiser, 

vinterhagemarkiser og insektnett 

Klasser 0 1 2 3 

Nominelt vindtrykk pN (N/m2) < 40 ≥ 40 - < 70 ≥ 70 - < 110 ≥ 110 

Sikkerhetsvindtrykk pS (N/m2) < 48 ≥ 48 - < 84 ≥ 84 - < 132 ≥ 132 

Tabell 3 

Ytelsesklasser med hensyn til vindlastmostand for foldearmsmarkiser 

Klasser 0 1 2 

Nominelt vindtrykk pN (N/m2) < 40 ≥ 40 - < 70 ≥ 70 

Sikkerhetsvindtrykk pS (N/m2) < 48 ≥ 48 - < 84 ≥ 84 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1342 

av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 ved fastsettelse av  

ytelsesklasser med hensyn til luftpermeabilitet for overlys av plast og glass samt takluker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europeisk standard EN 1873 om taklys av plast ble opprinnelig vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon 

(CEN) i 2005, og europeisk standard EN 14963 om sammenhengende taklys av plast i 2006. Disse harmoniserte 

standardene inneholdt ikke en klassifisering for ytelsen til de produktene standardene omfatter, med hensyn til den 

vesentlige egenskapen luftpermeabilitet. 

2) For bedre å dekke markedets behov bør de nye versjonene av disse standardene, EN 1873-1, EN 1873-2 og EN 1873-3, 

som omfatter overlys av plast og glass samt takluker, og EN 14963 omfatte en ytelsesklassifisering for produkter som 

omfattes av dem, med hensyn til den vesentlige egenskapen luftpermeabilitet. I klassifiseringen bør det fastsettes tre 

ytelsesklasser. 

3) I samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) nr. 305/2011 kan ytelsesklasser med hensyn til byggevarers vesentlige 

egenskaper fastsettes av Kommisjonen eller av et europeisk standardiseringsorgan på grunnlag av et revidert mandat fra 

Kommisjonen. Ettersom det er behov for snarest mulig å fastsette ytterligere ytelsesklasser, bør de nye ytelsesklassene 

fastsettes av Kommisjonen. I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i nevnte forordning skal disse klassene anvendes i 

harmoniserte standarder. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ytelsesklasser med hensyn til luftpermeabilitet for overlys av plast og glass samt takluker fastsettes som angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 12.8.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2022/EØS/79/17 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Ytelsesklasser med hensyn til luftpermeabilitet for overlys av plast og glass samt takluker 

Klasse 

Nedre grense for indre trykk 

(4 Pa) 

Øvre grense for indre trykk 

(100 Pa) 

Luftpermeabilitet 

(i m3/(h.m)) 

A(*) < 1,4 < 12 

B ≥ 1,4 ≥ 12 

C ≥ 6 ≥ 50 

(*) For klasse A skal, i tillegg til at klassen angis, også dårligste måling for alle trykktrinnene angis ved hjelp av følgende mal: Klasse A (indre 

trykk (100 Pa), beregnet lekkasjehastighet). 

Merk: Grensene for klassene brukt i denne tabellen kan utledes fra følgende formel: 

Q = Q100 ∙ (
P

100
)

2/3

 

der 

Q er lekkasjehastigheten i m3 per time, per lineær meter overlysomkrets ved prøving under indre trykk 

P er indre trykk ved prøving (i Pa) 

Q100 er lekkasjehastigheten i m3 per time, per lineær meter overlysomkrets ved et indre trykk på 100 Pa 
 

 

 __________  

Indre trykk i Pa [N/m2] 
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KLASSE A 

KLASSE B 

KLASSE C 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2185 

av 23. november 2017 

om listen over koder og tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av  

meldte organer på området medisinsk utstyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2017/745 og medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/746(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av 

direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF(1), særlig artikkel 39 nr. 10 og artikkel 42 nr. 13, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk og om oppheving av direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU(2), særlig artikkel 35 nr. 10 og 

artikkel 38 nr. 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Samsvarsvurdering av medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2017/746 kan kreve 

medvirkning fra samsvarsvurderingsorganer. Bare samsvarsvurderingsorganer utpekt i henhold til forordning (EU) 

2017/745 eller (EU) 2017/746 kan foreta slike vurderinger, og bare for aktiviteter knyttet til de aktuelle utstyrstypene. 

For å kunne presisere omfanget av utpekingen av samsvarsvurderingsorganer som er meldt i henhold til forordning (EU) 

2017/745 eller forordning (EU) 2017/746, må det utarbeides lister over koder og tilhørende typer utstyr. 

2) Listene over koder og tilhørende typer utstyr bør ta hensyn til ulike utstyrstyper som kan kjennetegnes ved design og 

tiltenkt formål, framstillingsprosesser og teknologier som brukes, slik som sterilisering og bruk av nanomaterialer. 

Listene over koder bør inneholde en flerdimensjonal utstyrstypologi som sikrer at samsvarsvurderingsorganer utpekt 

som meldte organer, er fullt ut kompetente med hensyn til det utstyret de skal vurdere. 

3) I samsvar med artikkel 42 nr. 3 i forordning (EU) 2017/745 og artikkel 38 nr. 3 i forordning (EU) 2017/746 skal 

medlemsstatene når de underretter Kommisjonen og de andre medlemsstatene om samsvarsvurderingsorganene de har 

utpekt, ved hjelp av kodene tydelig presisere omfanget av utpekingen med angivelse av samsvarsvurderingsaktivitetene 

og hvilken type utstyr det meldte organet har myndighet til å vurdere. For å legge til rette for en slik underretning og for 

vurderingen av søknaden om utpeking nevnt i artikkel 38 i forordning (EU) 2017/745 og artikkel 34 i forordning (EU) 

2017/746 bør samsvarsvurderingsorganer bruke lister over koder og tilhørende typer utstyr angitt i denne forordningen 

når de søker om utpeking. 

4) Erfaring viser at samsvarsvurderingsorganer som søker om utpeking på området medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk, også søker om utpeking for medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745. Av hensyn til 

brukervennlighet bør derfor listene over koder i forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2017/746 samles i én 

gjennomføringsforordning. 

5) Fra og med 26. november 2017 kan samsvarsvurderingsorganer inngi en søknad om utpeking som meldt organ i henhold 

til forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2017/746. For at samsvarsvurderingsorganene skal kunne bruke 

kodene fastsatt i denne forordningen i søknaden om utpeking, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 24.11.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1. 

(2) EUT L 117 av 5.5.2017, s. 176. 

2022/EØS/79/18 
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Liste over koder 

1. Listen over koder og tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte organer på området 

medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 er fastsatt i vedlegg I til denne forordningen. 

2. Listen over koder og tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte organer på området 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i henhold til forordning (EU) 2017/746 er fastsatt i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Søknad om utpeking 

Samsvarsvurderingsorganer skal bruke listene over koder og tilhørende typer utstyr som er angitt i vedlegg I og II til denne 

forordningen når de angir type utstyr i søknaden om utpeking i henhold til artikkel 38 i forordning (EU) 2017/745 og 

artikkel 34 i forordning (EU) 2017/746. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 23. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   



Nr. 79/134 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

VEDLEGG I 

Listen over koder og tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte organer på området 

medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 

I. KODER SOM BENYTTES TIL UTSTYRETS DESIGN OG TILTENKTE FORMÅL 

A. Aktivt utstyr 

1. Aktivt implanterbart utstyr 

MDA-KODE Aktivt implanterbart utstyr 

MDA 0101 Aktivt implanterbart utstyr til stimulering/hemming/overvåking 

MDA 0102 Aktivt implanterbart utstyr til administrering av legemidler eller andre stoffer 

MDA 0103 Aktivt implanterbart utstyr som støtter eller erstatter organfunksjoner 

MDA 0104 Aktivt implanterbart utstyr som avgir stråling samt annet aktivt implanterbart utstyr 

2. Aktivt ikke-implanterbart utstyr til avbildning, overvåking og/eller diagnostisering 

MDA-KODE Aktivt ikke-implanterbart utstyr til avbildning, overvåking og/eller diagnostisering 

MDA 0201 Aktivt ikke-implanterbart bildeutstyr som avgir ioniserende stråling 

MDA 0202 Aktivt ikke-implanterbart bildeutstyr som avgir ikke-ioniserende stråling 

MDA 0203 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til overvåking av vitale fysiologiske prosesser 

MDA 0204 Annet aktivt ikke-implanterbart utstyr til overvåking og/eller diagnostisering 

3. Aktivt ikke-implanterbart terapeutisk utstyr og generelt aktivt ikke-implanterbart utstyr 

MDA-KODE Aktivt ikke-implanterbart terapeutisk utstyr og generelt aktivt ikke-implanterbart utstyr 

MDA 0301 Aktivt ikke-implanterbart utstyr som avgir ioniserende stråling 

MDA 0302 Aktivt ikke-implanterbart utstyr som avgir ikke-ioniserende stråling 

MDA 0303 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til behandling med hypertermi/hypotermi 

MDA 0304 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til trykkbølgebehandling (litotripsi) 

MDA 0305 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til stimulering eller hemming 

MDA 0306 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til ekstrakorporal sirkulasjon, tilførsel eller fjerning av stoffer samt 

hemaferese 

MDA 0307 Aktivt ikke-implanterbart respirasjonsutstyr 

MDA 0308 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til sår- og hudpleie 

MDA 0309 Aktivt ikke-implanterbart oftalmologisk utstyr 

MDA 0310 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til øre, nese og hals 
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MDA-KODE Aktivt ikke-implanterbart terapeutisk utstyr og generelt aktivt ikke-implanterbart utstyr 

MDA 0311 Aktivt ikke-implanterbart tannpleieutstyr 

MDA 0312 Annet aktivt ikke-implanterbart kirurgisk utstyr 

MDA 0313 Aktive ikke-implanterbare proteser, utstyr til rehabilitering og utstyr til posisjonering og transport av 

pasienter 

MDA 0314 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til behandling og konservering av celler, vev eller organer fra 

mennesker, inkludert befruktning in vitro (IVF) og teknologi for assistert befruktning (ART) 

MDA 0315 Programvare 

MDA 0316 Forsyningssystemer for medisinsk gass og deler av disse 

MDA 0317 Aktivt ikke-implanterbart utstyr til rengjøring, desinfisering og sterilisering 

MDA 0318 Annet aktivt ikke-implanterbart utstyr 

B. Ikke-aktivt utstyr 

1. Ikke-aktive implantater og kirurgisk invasivt utstyr til langvarig bruk 

MDN-KODE Ikke-aktive implantater og kirurgisk invasivt utstyr til langvarig bruk 

MDN 1101 Ikke-aktive kardiovaskulære, vaskulære og nevrovaskulære implantater 

MDN 1102 Ikke-aktive beinimplantater og ortopediske implantater 

MDN 1103 Ikke-aktive tannimplantater og tannmaterialer 

MDN 1104 Ikke-aktive bløtvevsimplantater og andre implantater 

2. Ikke-aktivt, ikke-implanterbart utstyr 

MDN-KODE Ikke-aktivt, ikke-implanterbart utstyr 

MDN 1201 Ikke-aktivt, ikke-implanterbart utstyr til anestesi samt akutt- og intensivbehandling 

MDN 1202 Ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr til kanalisering, administrering og fjerning av stoffer, inkludert 

dialyseutstyr 

MDN 1203 Ikke-aktive ikke-implanterbare guidekatetre, ballongkatetre, føringstråder, innføringsutstyr, filtre og 

beslektede verktøyer 

MDN 1204 Ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr til sår- og hudpleie 

MDN 1205 Ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr til ortopedi og rehabilitering 

MDN 1206 Ikke-aktivt ikke-implanterbart oftalmologisk utstyr 

MDN 1207 Ikke-aktivt ikke-implanterbart diagnostisk utstyr 

MDN 1208 Ikke-aktive ikke-implanterbare instrumenter 
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MDN-KODE Ikke-aktivt, ikke-implanterbart utstyr 

MDN 1209 Ikke-aktive ikke-implanterbare tannmaterialer 

MDN 1210 Ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr til bruk som befruktningshindrende middel eller til å forebygge 

overføring av seksuelt overførbare sykdommer 

MDN 1211 Ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr til desinfisering, rengjøring og skylling 

MDN 1212 Ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr til behandling og konservering av celler, vev eller organer fra 

mennesker, inkludert befruktning in vitro (IVF) og teknologi for assistert befruktning (ART) 

MDN 1213 Ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr som består av stoffer som er beregnet på å bli innført i 

menneskekroppen via en kroppsåpning eller gjennom huden 

MDN 1214 Generelt ikke-aktivt ikke-implanterbart utstyr som brukes i helsetjenesten og annet ikke-aktivt ikke-

implanterbart utstyr 

II. HORISONTALE KODER 

1. Utstyr med særskilte egenskaper 

MDS-KODE Utstyr med særskilte egenskaper 

MDS 1001 Utstyr som inneholder legemidler 

MDS 1002 Utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler fra mennesker eller avledede produkter av dette 

MDS 1003 Utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette 

MDS 1004 Utstyr som også er maskiner, som definert i artikkel 2 andre ledd bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF(1) 

MDS 1005 Utstyr i steril tilstand 

MDS 1006 Kirurgiske instrumenter som kan brukes på nytt 

MDS 1007 Utstyr som inneholder eller består av nanomaterialer 

MDS 1008 Utstyr som inneholder biologisk aktive belegg og/eller materialer, eller som absorberes helt eller 

hovedsakelig eller fordeles lokalt i menneskekroppen eller er beregnet på å gjennomgå en kjemisk 

endring i kroppen 

MDS 1009 Utstyr som inneholder programvare / benytter programvare / styres av programvare, inkludert utstyr 

beregnet på å styre, overvåke eller direkte påvirke ytelsen til aktivt utstyr eller aktivt implanterbart utstyr 

MDS 1010 Utstyr med målefunksjon 

MDS 1011 Utstyr i systemer eller prosedyresett 

MDS 1012 Produkter uten et tiltenkt medisinsk formål oppført i vedlegg XVI til forordning (EU) 2017/745 

MDS 1013 Individuelt tilpasset implanterbart utstyr i klasse III 

MDS 1014 Utstyr som, som en integrert del, inneholder utstyr til in vitro-diagnostikk 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 95/16/EF (omarbeiding) 

(EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24). 
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2. Utstyr for hvilke særlige teknologier eller prosesser brukes 

MDT-KODE Utstyr for hvilke særlige teknologier eller prosesser brukes 

MDT 2001 Utstyr framstilt ved bearbeiding av metall 

MDT 2002 Utstyr framstilt ved bearbeiding av plast 

MDT 2003 Utstyr framstilt ved bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler (for eksempel glass og keramikk) 

MDT 2004 Utstyr framstilt ved bearbeiding av ikke-metallholdige ikke-mineralholdige materialer (for eksempel 

tekstiler, gummi, lær, papir) 

MDT 2005 Utstyr framstilt ved hjelp av bioteknologi 

MDT 2006 Utstyr framstilt ved hjelp av kjemiske prosesser 

MDT 2007 Utstyr som krever kunnskap om framstilling av legemidler 

MDT 2008 Utstyr framstilt i og rene rom og tilknyttede kontrollerte miljøer 

MDT 2009 Utstyr framstilt ved hjelp av materialer fra mennesker eller av animalsk eller mikrobiell opprinnelse 

MDT 2010 Utstyr framstilt ved hjelp av elektroniske komponenter, inkludert kommunikasjonsutstyr 

MDT 2011 Utstyr som krever emballasje, inkludert merking 

MDT 2012 Utstyr som krever installasjon, renovering 

MDT 2013 Utstyr som er blitt reprosessert 
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VEDLEGG II 

Listen over koder og tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte organer på området 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i henhold til forordning (EU) 2017/746 

I. KODER SOM BENYTTES TIL UTSTYRETS DESIGN OG TILTENKTE FORMÅL 

1. Utstyr beregnet på blodtypebestemmelse 

IVR-KODE 

Utstyr beregnet på bestemmelse av markører for spesifikke blodgruppesystemer for å sikre immunologisk forlikelighet 

for blod, blodkomponenter, celler, vev eller organer beregnet på transfusjon, transplantasjon eller administrering av 

celler 

IVR 0101 Utstyr til bestemmelse av markører for ABO-systemet [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)] 

IVR 0102 Utstyr til bestemmelse av markører for Rhesus-systemet [RH1 (D), RHW1, RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), 

RH5 (e)] 

IVR 0103 Utstyr til bestemmelse av markører for Kell-systemet [Kel1 (K)] 

IVR 0104 Utstyr til bestemmelse av markører for Kidd-systemet [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)] 

IVR 0105 Utstyr til bestemmelse av markører for Duffy-systemet [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)] 

 Annet utstyr beregnet på blodtypebestemmelse 

IVR 0106 Annet utstyr beregnet på blodtypebestemmelse 

2. Utstyr beregnet på vevstyping 

IVR-KODE Utstyr beregnet på vevstyping 

IVR 0201 Utstyr beregnet på vevstyping (HLA A, B, DR) for å sikre immunologisk forlikelighet for blod, 

blodkomponenter, celler, vev eller organer beregnet på transfusjon, transplantasjon eller administrering av 

celler 

IVR 0202 Annet utstyr beregnet på vevstyping 

3. Utstyr beregnet på markører for kreft og godartede svulster 

IVR-KODE Utstyr beregnet på markører for kreft og godartede svulster unntatt utstyr til genetisk testing på mennesker 

IVR 0301 Utstyr beregnet på screening, diagnostisering, stadieinndeling eller overvåking av kreft. 

IVR 0302 Annet utstyr beregnet på markører for kreft og godartede svulster 

4. Utstyr beregnet på genetisk testing på mennesker 

IVR-KODE Utstyr beregnet på genetisk testing på mennesker 

IVR 0401 Utstyr beregnet på screening/bekreftelse av bestemte medfødte/arvelige lidelser 
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IVR-KODE Utstyr beregnet på genetisk testing på mennesker 

IVR 0402 Utstyr beregnet på å forutse risikoen og prognosen for en genetisk sykdom/lidelse 

IVR 0403 Annet utstyr beregnet på genetisk testing på mennesker 

5. Utstyr beregnet på å fastslå infeksjonsmarkører/immunstatus 

IVR-KODE Utstyr beregnet på screening, bekreftelse, identifisering av smittestoffer eller til å fastslå immunstatus 

IVR 0501 Utstyr beregnet på prenatal screening av kvinner for å fastslå deres immunstatus mot overførbare agens 

IVR 0502 Utstyr beregnet på påvisning av forekomst av eller eksponering for overførbare agens i blod, blodko-

mponenter, celler, vev eller organer eller i avledede produkter av dette for å vurdere om materialet er egnet 

for transfusjon, transplantasjon eller administrering av celler. 

IVR 0503 Utstyr beregnet på påvisning av forekomst av eller eksponering for et overførbart agens, inkludert seksuelt 

overførbare agens 

IVR 0504 Utstyr beregnet på fastsettelse av infeksjonsbyrde, fastsettelse av status for en infeksjonssykdom eller 

immunstatus og utstyr til vurdering av infeksjonssykdom 

IVR 0505 Utstyr beregnet på dyrking/isolering/identifisering og håndtering av smittestoffer 

IVR 0506 Annet utstyr beregnet på å fastslå infeksjonsmarkører/immunstatus 

6. Utstyr beregnet på ikke-infeksiøse patologier, fysiologiske markører, lidelser/funksjonshemninger (unntatt genetisk 

testing på mennesker) og terapeutiske tiltak 

IVR-KODE Utstyr beregnet på en bestemt sykdom 

IVR 0601 Utstyr beregnet på screening/bekreftelse av bestemte lidelser/funksjonshemninger 

IVR 0602 Utstyr beregnet på screening, bestemmelse eller overvåking av fysiologiske markører for en bestemt 

sykdom 

IVR 0603 Utstyr beregnet på screening, bekreftelse/bestemmelse eller overvåking av allergier og intoleranser 

IVR 0604 Annet utstyr beregnet på en bestemt sykdom 

 Utstyr beregnet på definisjon eller overvåking av fysiologisk status og terapeutiske tiltak 

IVR 0605 Utstyr beregnet på overvåking av nivåer av legemidler, stoffer eller biologiske komponenter 

IVR 0606 Utstyr beregnet på vurdering av ikke-infeksiøs sykdom 

IVR 0607 Utstyr beregnet på svangerskapspåvisning eller fertilitetstesting 

IVR 0608 Utstyr beregnet på screening, bestemmelse eller overvåking av fysiologiske markører 

IVR 0609 Annet utstyr beregnet på definisjon eller overvåking av fysiologisk status og terapeutiske tiltak 
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7. Utstyr som er kontroller uten en kvantitativ eller kvalitativ fastsatt verdi 

IVR-KODE Kontroller uten en kvantitativ eller kvalitativ fastsatt verdi 

IVR 0701 Utstyr som er kontroller uten en kvantitativ fastsatt verdi 

IVR 0702 Utstyr som er kontroller uten en kvalitativ fastsatt verdi 

8. Utstyr i klasse A i steril tilstand 

IVR-KODE Utstyr i klasse A i steril tilstand 

IVR 0801 Utstyr nevnt i nr. 2.5 (regel 5) bokstav a) i vedlegg VIII til forordning (EU) 2017/746 

IVR 0802 Instrumenter spesielt beregnet på bruk i diagnostiske prosedyrer in vitro nevnt i nr. 2.5 (regel 5) bokstav b) 

i vedlegg VIII til forordning (EU) 2017/746 

IVR 0803 Prøvebeholdere nevnt i nr. 2.5 (regel 5) bokstav c) i vedlegg VIII til forordning (EU) 2017/746 

II. HORISONTALE KODER 

1. Utstyr til in vitro-diagnostikk med særskilte egenskaper 

IVS-KODE Utstyr til in vitro-diagnostikk med særskilte egenskaper 

IVS 1001 Utstyr beregnet på pasientnær testing 

IVS 1002 Utstyr beregnet på selvtesting 

IVS 1003 Utstyr beregnet på behandlingsveiledende diagnostikk 

IVS 1004 Utstyr framstilt ved bruk av vev eller celler fra mennesker eller avledede produkter av dette 

IVS 1005 Utstyr i steril tilstand 

IVS 1006 Kalibratorer (nr. 1.5 i vedlegg VIII til forordning (EU) 2017/46) 

IVS 1007 Kontrollmateriale med kvantitative eller kvalitative fastsatte verdier som er beregnet på bruk med en 

spesifikk analytt eller flere analytter (nr. 1.6 i vedlegg VIII til forordning (EU) 2017/46) 

IVS 1008 Instrumenter, utstyr, systemer eller apparater 

IVS 1009 Programvare som er utstyr i seg selv, inkludert programvareapper, programvare til dataanalyse og til å 

definere eller overvåke terapeutiske tiltak 

IVS 1010 Utstyr som inneholder programvare / benytter programvare / styres av programvare 

2. Utstyr til in vitro-diagnostikk for hvilke særlige teknologier brukes 

IVT-KODE Utstyr til in vitro-diagnostikk for hvilke særlige teknologier brukes 

IVT 2001 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved bearbeiding av metall 

IVT 2002 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved bearbeiding av plast 
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IVT-KODE Utstyr til in vitro-diagnostikk for hvilke særlige teknologier brukes 

IVT 2003 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler (for eksempel 

glass og keramikk) 

IVT 2004 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved bearbeiding av ikke-metallholdige ikke-mineralholdige 

materialer (for eksempel tekstiler, gummi, lær, papir) 

IVT 2005 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved hjelp av bioteknologi 

IVT 2006 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved hjelp av kjemiske prosesser 

IVT 2007 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om framstilling av legemidler 

IVT 2008 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt i og rene rom og tilknyttede kontrollerte miljøer 

IVT 2009 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved hjelp av materialer fra mennesker eller av animalsk eller 

mikrobiell opprinnelse 

IVT 2010 Utstyr til in vitro-diagnostikk framstilt ved hjelp av elektroniske komponenter, inkludert kommunika-

sjonsutstyr 

IVT 2011 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever emballasje, inkludert merking 

3. Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever særskilt kunnskap om undersøkelsesprosedyrer med henblikk på 

produktverifisering 

IVP-KODE Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever særskilt kunnskap om undersøkelsesprosedyrer 

IVP 3001 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om agglutinasjonsprøve 

IVP 3002 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om biokjemi 

IVP 3003 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om kromatografi 

IVP 3004 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om kromosomanalyse 

IVP 3005 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om koagulometri 

IVP 3006 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om flow-cytometri 

IVP 3007 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om immunologisk analyse 

IVP 3008 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om lysisbasert prøving 

IVP 3009 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om måling av radioaktivitet 

IVP 3010 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om mikroskopi 

IVP 3011 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om molekylærbiologisk prøving inkludert 

nukleinsyre-tester og neste generasjons sekvensering (NGS) 

IVP 3012 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om fysisk kjemi, inkludert elektrokjemi 
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IVP-KODE Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever særskilt kunnskap om undersøkelsesprosedyrer 

IVP 3013 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om spektroskopi 

IVP 3014 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om tester av cellefunksjon 

4. Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever særskilt kunnskap om laboratoriedisipliner og kliniske disipliner med henblikk 

på produktverifisering 

IVD-KODE 
Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever særskilt kunnskap om laboratoriedisipliner og kliniske disipliner med 

henblikk på produktverifisering 

IVD 4001 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om bakteriologi 

IVD 4002 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om klinisk kjemi / biokjemi 

IVD 4003 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om påvisning av overførbare agens (uten organismer 

eller virus) 

IVD 4004 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om genetikk 

IVD 4005 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om hematologi/hemostase, inkludert koagulasjons-

forstyrrelser 

IVD 4006 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om histokompatibilitet og immunogenisitet 

IVD 4007 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om immunhistokjemi/histologi 

IVD 4008 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om immunologi 

IVD 4009 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om molekylærbiologi/diagnostikk 

IVD 4010 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om mykologi 

IVD 4011 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om parasitologi 

IVD 4012 Utstyr til in vitro-diagnostikk som krever kunnskap om virologi 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1000 

av 9. juli 2020 

om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig  

utforming av ventilasjonsaggregater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, danske, nederlandske, estiske, finske, tyske, greske, ungarske, italienske, latviske, 

litauiske, maltesiske, polske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1253/2014(2) inneholder feil i artikkel 1 nr. 2 bokstav g) med hensyn til ventilasjonsaggregatene som ikke omfattes 

av forordningens virkeområde. Disse feilene påvirker det materielle innholdet i den bestemmelsen. 

2) Den maltesiske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1253/2014 inneholder også en feil i artikkel 1 nr. 2 bokstav h) 

med hensyn til ventilasjonsaggregatene som ikke omfattes av forordningens virkeområde. Denne feilen påvirker det 

materielle innholdet i den bestemmelsen. 

3) Den svenske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1253/2014 inneholder en ytterligere feil i vedlegg I nr. 1 punkt 9, 

vedlegg IV nr. 1 bokstav o) og vedlegg V nr. 1 bokstav o) med hensyn til en av definisjonene som gjelder for vedlegg II 

til IX. Denne feilen påvirker det materielle innholdet i de bestemmelsene. 

4) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, danske, nederlandske, estiske, finske, tyske, greske, ungarske, italienske, latviske, 

litauiske, maltesiske, polske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av forordning (EU)  

nr. 1253/2014 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 105, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1253/2014 av 7. juli 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater (EUT L 337 av 25.11.2014, s. 8). 
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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 9. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/178 

av 8. februar 2021 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2020 til 30. mars 2021 i samsvar  

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet  

innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordningen får 

anvendelse på. Den 7. januar 2021 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for 

Kommisjonen tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av desember 2020. Disse opplysningene ble 

offentliggjort 7. januar 2021 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordningen trer i 

kraft snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for 

rapportering som denne forordningen får anvendelse på.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 16.2.2021, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2021 av 23. april 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 
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5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordningen i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2020 til 30. mars 2021. 

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) De relevante risikofrie rentekurvene fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. desember 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 8. februar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 53 av 16.2.2021, s. 8-96] https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0178&qid=1617784824932 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0178&qid=1617784824932
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/429 

av 14. februar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittin-

stitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) fastsetter ensartede krav til institusjoner med hensyn til 

tilsynsrapportering til vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 99 og 100, artikkel 101 nr. 4 bokstav a), artikkel 

394 nr. 1 og artikkel 415 og 430 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402(3) ble det fastsatt en ny ramme for verdipapirisering, 

herunder en særskilt ramme for enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer («STS-verdipa-

piriseringer»). Forordningen fastsatte fortrinnsbehandling av STS-verdipapiriseringer og visse syntetiske SMB-

verdipapiriseringer og en ramme for en mer risikofølsom tilsynsbehandling av eksponeringer mot verdipapiriseringer. 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 må endres for å tilpasse rapporteringen av verdipapiriseringsposisjoner til 

denne nye rammen for verdipapirisering. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(4) ble endret ved forordning (EU) 2017/1986(5) for å bringe nevnte 

forordning i samsvar med internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16 Leieavtaler, som IASB 

(International Accounting Standards Board) offentliggjorde 13. januar 2016. Gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014 må også endres for å gjenspeile disse endringene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 30.3.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2021 av 23. april 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og 

en særskilt ramme for enkel, gjennomsiktig og standardisert verdipapirisering, og om endring av direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 

2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 35). 

(4) 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). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1986 av 31. oktober 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16 (EUT L 291 av 9.11.2017, s. 1). 
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4) Vedkommende myndigheter bør effektivt kunne overvåke og vurdere institusjonenes risikoprofil og få en oversikt over 

risikoene for finanssektoren. En høy andel misligholdte eksponeringer påvirker institusjonenes risikoprofil, lønnsomhet 

og solvens, noe som til slutt påvirker utlånskapasiteten til den samlede økonomien. Rapporteringskravene bør derfor 

revideres for å styrke vedkommende myndigheters mulighet til å vurdere og overvåke misligholdte eksponeringer ved 

regelmessig å samle inn mer detaljerte opplysninger om disse eksponeringene og for å tette påviste hull i dataene. 

5) Strukturen på og omfanget av institusjonenes kostnader påvirker dessuten i betydelig grad lønnsomheten og bærekraften 

til institusjonenes forretningsmodeller. For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å få større kunnskap om 

disse utgiftene bør rapporteringsrammen forbedres. 

6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(6) ble endret ved delegert forordning (EU) 2018/1620(7) for å forbedre 

tilpasningen til internasjonale standarder og fremme en mer effektiv likviditetsstyring hos kredittinstitusjoner. 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør også endres for å gjenspeile disse endringene i rapporteringsrammen 

for kravene til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner. 

7) Dessuten bør maler og instrukser i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 også gjennomgås på nytt for å vurdere 

anvendeligheten og egnetheten til memorandumpostene som inngikk i malene og instruksene i de første årene av nevnte 

forordnings gjennomføring, og for å rette skrivefeil, feilaktige henvisninger og formateringsfeil som ble oppdaget under 

anvendelsen av forordningen. 

8) Vedkommende myndigheter bør så snart som mulig kunne motta opplysninger fra institusjoner ved hjelp av maler som 

endres ved denne gjennomføringsforordningen, slik at de kan utføre sine tilsynsfunksjoner på en effektiv måte. 

Unionens nye ramme for verdipapirisering får full anvendelse 1. januar 2020, da overgangsbestemmelsene utløper. 

Derfor bør de reviderte rapporteringskravene for ansvarlig kapital og kravene til ansvarlig kapital i denne 

gjennomføringsforordningen få anvendelse fra 30. mars 2020. For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter 

tilstrekkelig tid til å gjennomføre de reviderte rapporteringskravene for misligholdte eksponeringer, gjeldsforpliktelser 

som omfattes av betalingslettelser, drifts- og administrasjonskostnader samt finansiell informasjon, som angis i vedlegg 

III–V i denne gjennomføringsforordningen, bør disse reviderte rapporteringskravene få anvendelse fra 1. juni 2020. Idet 

det tas hensyn til endringene innført ved delegert forordning (EU) 2018/1620 som får anvendelse fra 30. april 2019, bør 

bestemmelsene i denne gjennomføringsforordningen om likviditetsrapportering få anvendelse fra 1. april 2020. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(8).  

I samsvar med artikkel 15 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning har EBA ikke gjennomført åpne offentlige høringer med 

hensyn til de delene av utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, som 

enten er av redaksjonell art eller bare innfører et begrenset antall poster i tilsynsrapporteringsrammen. Slike høringer 

ville ikke stå i forhold til omfanget og virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

11) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres.  

  

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1620 av 13. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/61 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 271 av 

30.10.2008, s. 10). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i) Punkt 7) utgår. 

ii) Punkt 8) skal lyde: 

«8) Opplysninger om verdipapiriseringseksponeringer som angitt i mal 13.01 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 3.7.» 

b) I bokstav b) skal punkt 1) lyde: 

«1) Opplysninger om alle verdipapiriseringseksponeringer som angitt i mal 14 og 14.01 i vedlegg I, i samsvar 

med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.9. 

Institusjonene skal fritas fra å sende inn disse verdipapiriseringsopplysningene dersom de er del av et 

konsern i samme land som der de er underlagt krav til ansvarlig kapital.» 

2) I artikkel 9 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Opplysningene som angis i vedlegg III del 4, med unntak av opplysningene som angis i mal 47, oversendes 

årlig.» 

ii) Nye bokstaver h) og i) skal lyde: 

«h) Opplysningene som angis i mal 23–26 i vedlegg III del 2, oversendes hvert kvartal dersom begge følgende vilkår 

er oppfylt: 

i) Institusjonen er ikke en liten og ikke-kompleks institusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 145 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii) Forholdet mellom institusjonens brutto balanseførte verdi av misligholdte fordringer og den samlede brutto 

balanseførte verdien av fordringer som faller inn under kategorien misligholdte eksponeringer, som angitt i 

del 2 avsnitt 17 i vedlegg V til denne forordningen, er minst 5 %. Ved anvendelse av dette nummeret 

omfatter forholdet ikke fordringer klassifisert som holdt for salg, kontantbeholdninger i sentralbanker og 

andre innskudd på anfordring i både teller og nevner. 

Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

i) Opplysningene som angis i mal 47 i vedlegg III del 4, oversendes årlig dersom begge vilkårene nevnt i bokstav 

h) punkt i) og ii) i dette nummeret er oppfylt. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes.» 

3) I artikkel 11 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Opplysningene som angis i vedlegg IV del 4, med unntak av opplysningene som angis i mal 47, oversendes 

årlig.» 
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ii) Nye bokstaver h) og i) skal lyde: 

«h) Opplysningene som angis i mal 23–26 i vedlegg IV del 2, oversendes hvert kvartal dersom vilkårene nevnt i 

artikkel 9 nr. 2 bokstav h) punkt i) og ii) er oppfylt. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

i) Opplysningene som angis i mal 47 i vedlegg IV del 4, oversendes årlig dersom vilkårene nevnt i artikkel 9 nr. 2 

bokstav h) punkt i) og ii) er oppfylt. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes.» 

4) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

5) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

6) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

7) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

8) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

9) Vedlegg XVIII erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

10) Vedlegg XIX erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 

11) Vedlegg XXIV erstattes med teksten i vedlegg VIII til denne forordningen. 

12) Vedlegg XXV erstattes med teksten i vedlegg IX til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 1), 4) og 5) får anvendelse fra 30. mars 2020. Artikkel 1 nr. 9)–12) får anvendelse fra 1. april 2020. Artikkel 1 

nr. 2), 3) og 6)–8) får anvendelse fra 1. juni 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 14. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 96 av 30.3.2020, s. 5-1092.] 

https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=32020r0429&lang=en&type=quick&qid=1613725748628
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/858 

av 18. juni 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/732 med hensyn til utsettelse av dens 

anvendelsesdato(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for 

alternativt drivstoff(1), særlig artikkel 7 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/732(2) bør visning av sammenligningen av 

drivstoffpriser på energistasjoner bygge på et utvalg av personbiler som er sammenlignbare, i det minste når det gjelder 

deres vekt og ytelse. Medlemsstatene har muligheten til å utnytte de fordelene som digitalisering gir, slik som 

nettverktøyer, til å gi informasjon om kjøretøymodeller som finnes på markedet, og til å tilføye ytterligere informasjon. 

Derfor kan visning av en lenke til et nettsted med mer fullstendig eller ytterligere informasjon brukes som et 

komplement til visning av sammenligningen av enhetspriser for drivstoff på energistasjonene. Lenken bør ikke erstatte 

visningen på energistasjonen. 

2) Medlemsstatene bør bestemme hvilke energistasjoner som skal vise resultatene av sammenligning av enhetspriser på 

alternativt drivstoff etter den felles metoden angitt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/732. 

Informasjonen bør vises på en måte som sikrer at forbrukerne får tilstrekkelig informasjon, slik som plakater, paneler 

eller skjermer. Installasjon av disse krever særskilt arbeid på energistasjonene. Løsningene bør ikke utgjøre en byrde for 

små og mellomstore bedrifter. 

3) Unionen har opprettet et programstøttetiltak innenfor rammen av Ordningen for et sammenkoplet Europa for å bistå 

medlemsstatene med gjennomføringen av artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2014/94/EU, herunder anbefalinger for harmonisert 

bruk av informasjonsskjermer. Disse anbefalingene er ennå ikke tilgjengelige, ettersom gjennomføringen av de 

påkrevde ansikt-til-ansikt-testene måtte utsettes fordi adgang til energistasjoner for testing er svært begrenset etter at 

karantenetiltakene knyttet til covid-19-pandemien ble innført. Kommisjonen har derfor på anmodning fra 

medlemsstatene som deltar i programstøttetiltakene, forlenget varigheten av dem gjennom en endring av den relevante 

avtalen om tilskudd, til 30. september 2020. Dette vil føre til en forsinkelse i den endelige gjennomføringen av de 

anbefalingene som på grunnlag av programstøttetiltakene skal utstedes til medlemsstatene for en harmonisert 

gjennomføring av artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2014/94/EU. 

4) Medlemsstatene i Komiteen for en infrastruktur for alternativt drivstoff påpekte på møtet 3. april 2020 at tiltakene for å 

begrense spredningen av covid-19 gjør det vanskelig å få adgang til energistasjoner. Det er følgelig ikke mulig å utføre 

alle nødvendige arbeider for å utstyre energistasjoner med skjermer i tråd med anbefalingene i programstøttetiltakene.  

I tillegg krever bruken av plakater, informasjonstavler og skjermer fysisk arbeid på energistasjonene, som kan medføre 

sikkerhetsrisikoer for kunder og ansatte på grunn av forpliktelsen til å holde fysisk avstand til andre. Derfor anmodet 

medlemsstatene om en utsettelse av anvendelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2018/732. 

5) Disse begrensningene gjør det umulig å etablere den infrastrukturen som er nødvendig for at energistasjonene skal 

kunne bruke metodene angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 fra anvendelsesdatoen fastsatt i 

artikkel 2. I tillegg har medlemsstatene problemer med å samle inn relevante data. Datoen for anvendelsen av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 bør derfor utsettes i seks måneder slik at medlemsstatene får utlignet de 

negative konsekvensene av forsinkelsen covid-19-krisen har medført i iverksettelsen av tiltakene fastsatt i nevnte 

forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 19.6.2020, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 307 av 28.10.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 av 17. mai 2018 om en felles metode for sammenligning av enhetspriser på 

alternativt drivstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU (EUT L 123 av 18.5.2018, s. 85). 

2022/EØS/79/22 
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6) For å gi umiddelbar bistand i den pågående covid-19-krisen og for å gi medlemsstatene og alle berørte parter mulighet 

til å tilpasse sin planlegging i samsvar med den foreslåtte endringen, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at 

den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2014/94/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse fra 7. desember 2020.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1118 

av 27. april 2020 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for 

luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 av 21. april 2004 om forsikringskrav for 

luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører(1), særlig artikkel 6 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsbeslutning 2001/539/EF(2) godkjente Fellesskapet overenskomsten om innføring av visse ensartede regler for 

internasjonal luftbefordring, vedtatt i Montreal 28. mai 1999 (Montreal-konvensjonen), der det er fastsatt regler for 

erstatningsansvar med hensyn til internasjonal lufttransport av passasjerer, bagasje og frakt. 

2) Ved forordning (EF) nr. 785/2004 er det fastsatt minstekrav til forsikring for erstatningsansvar med hensyn til 

passasjerer, bagasje og frakt på et nivå som sikrer at luftfartsselskaper har en forsikring som er tilstrekkelig til å dekke 

erstatningsansvar i henhold til Montreal-konvensjonen. 

3) Grensene for luftselskapers erstatningsansvar i henhold til Montreal-konvensjonen er nylig blitt vurdert på nytt av 

Organisasjonen for internasjonal sivil luftfart (ICAO) under henvisning til en inflasjonsfaktor som tilsvarer den samlede 

inflasjonstakten siden ikrafttredelsesdatoen for Montreal-konvensjonen. 

4) ICAO har fastslått at inflasjonsfaktoren siden 30. desember 2009, ikrafttredelsesdatoen for de forrige reviderte grensene 

i Montreal-konvensjonen, har overskredet 10 prosent, som er den grenseverdien som utløser en justering av grensene for 

erstatningsansvar. Grensene for erstatningsansvar er derfor blitt endret. 

5) Minstekravene til forsikring for erstatningsansvar med hensyn til passasjerer, bagasje og frakt fastsatt ved forordning 

(EF) nr. 785/2004 bør på et egnet tidspunkt tilpasses til de endrede grensene for erstatningsansvar i henhold til 

Montreal-konvensjonen, som trådte i kraft 28. desember 2019. 

6) Når det gjelder erstatningsansvar med hensyn til passasjerer, er minstekravene til forsikring i forordning (EF) 

nr. 785/2004 fastsatt på et nivå som vesentlig overskrider de endrede grensene for erstatningsansvar i henhold til 

Montreal-konvensjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 29.7.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 138 av 30.4. 2004, s. 1. 

(2) Rådsbeslutning 2001/539/EF av 5. april 2001 om Det europeiske fellesskaps godkjenning av Overenskomst om innføring av visse 

ensartede regler for internasjonal luftbefordring (Montreal-konvensjonen) (EFT L 194 av 18.7.2001, s. 38). 

2022/EØS/79/23 
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7) Når det gjelder erstatningsansvar med hensyn til bagasje og frakt, bør minstekravene til forsikring i forordning (EF) 

nr. 785/2004 økes til nivået for de endrede grensene for erstatningsansvar i henhold til Montreal-konvensjonen. 

8) Forordning (EF) nr. 785/2004 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 785/2004 skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2. Minstenivået for forsikring til dekning av erstatningsansvar med hensyn til bagasje skal være 1 288 SDR per passasjer 

ved kommersiell drift. 

3. Minstenivået for forsikring til dekning av erstatningsansvar med hensyn til frakt skal være 22 SDR per kilogram ved 

kommersiell drift.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 27. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/2193 

av 16. desember 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til krav til flygebesetningers kompetanse og 

opplæringsmetoder, og med hensyn til rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og 

om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU 

og 2014/53/EU, samt om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(1), særlig artikkel 23 nr. 1, artikkel 27 nr. 1 og artikkel 72 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) er det fastsatt krav til opplæring, prøving og kontroll i forbindelse 

med sertifisering av flygere. 

2) Det framgår av den europeiske flysikkerhetsplanen som er vedtatt av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå 

(«byrået») i henhold til artikkel 6 i forordning (EU) 2018/1139 at det er av stor betydning for luftfartspersonell å ha 

riktig kompetanse, og at treningsmetodene må tilpasses for å sikre at personalet kan håndtere nye teknologier og 

luftfartssystemets økende kompleksitet. 

3) I 2013 publiserte Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) sin «Manual of evidence-based training» 

(dokument 9995 AN/497) som inneholder en kompetanseramme («kjernekompetanse») med tilhørende beskrivelser og 

relaterte atferdsindikatorer for å vurdere disse kompetansene, og som omfatter det som tidligere var kjent i flygeropplæ-

ringen som tekniske og ikke-tekniske kunnskaper, ferdigheter og holdninger. I denne nye tilnærmingen er opplæringens 

innhold tilpasset den faktiske kompetansen som er nødvendig for å operere på en sikker, hensiktsmessig og effektiv 

måte i et kommersielt lufttransportmiljø. 

4) Formålet med evidensbasert opplæring (EBT) er å forbedre sikkerheten og styrke flygebesetningenes kompetanse til å 

operere luftfartøyet på en sikker måte i alle flygefaser, og være i stand til å identifisere og håndtere uventede situasjoner. 

EBT-konseptet er utformet for å maksimere læringen og begrense formell kontroll. 

5) Det forventes at tilpassingen av forordning (EU) nr. 1178/2011 til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 376/2014(3) når det gjelder rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart vil øke 

rettssikkerheten, støtte byråets standardinspeksjoner i forbindelse med rapportering av tilfeller, og støtte innføringen av 

effektive systemer for rapportering av tilfeller som del av sikkerhetsstyringen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 434 av 23.12.2020, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 212 av 22.8.2018, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18). 
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6) Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres. 

7) Byrået har utarbeidet utkast til gjennomføringsbestemmelser og framlagt disse i uttalelse nr. 08/2019(4) i samsvar med 

artikkel 75 nr. 2 bokstav b) og c) og artikkel 76 nr. 1 i forordning (EU) 2018/1139. 

8) Det pågår fremdeles forhandlinger mellom Unionen og visse tredjeland, herunder om konvertering av flygersertifikater 

og tilhørende legeattester. Med sikte på å sikre at medlemsstatene fortsatt kan godkjenne tredjelandssertifikater og 

legeattester i en overgangsperiode i lys av disse forhandlingene, er det nødvendig å forlenge tidsrommet der medlems-

statene kan beslutte ikke å anvende bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1178/2011 på sitt territorium på flygere som er 

innehavere av et sertifikat og tilhørende legeattest utstedt av et tredjeland som deltar i ikke-kommersielle operasjoner 

med visse luftfartøyer. 

9) Dessuten bør endringene til tillegg 1 til forordning (EU) nr. 1178/2011 som ble innført ved Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2018/1974(5) og som skal gjelde fra 31. januar 2022, tilpasses endringene til det nevnte tillegget 

som ble innført ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/359(6). 

10) Forordningen bør også endres for å rette visse tekniske feil som forekom i tidligere endringer, samt presisere visse 

bestemmelser. 

11) Endringer som berører den grunnleggende instrumentrettigheten, bør gjelde fra samme dato som de tilknyttede 

bestemmelsene i forordning (EU) 2020/359, nemlig 8. september 2021. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 127 i forordning 

(EU) 2018/1139. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 1178/2011 

I forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 12 nr. 4 erstattes «20. juni 2021» med «20. juni 2022». 

2) Vedlegg I, VI og VII endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

3) Vedlegg I og VI rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Dato for ikrafttredelse og anvendelse 

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

Nr. 1 bokstav r) i vedlegg I og nr. 1 bokstav a) i vedlegg II skal gjelde fra 8. september 2021, og nr. 1 bokstav p) i vedlegg  

I skal gjelde fra 31. januar 2022. 

  

(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1974 av 14. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/1139 (EUT L 326 av 20.12.2018, s. 1). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/359 av 4. mars 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av 

tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 (EUT L 67 av 5.3.2020, s. 82). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2020. 

 For Kommisjonen 
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President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I , VI og VII til forordning (EF) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

a) I FCL.010 innsettes følgende definisjoner: 

i) ««operatør med evidensbasert opplæring (EBT-operatør)» en organisasjon som innehar godkjenningssertifikat for 

luftfartsselskap (AOC) i samsvar med vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012 og som har 

gjennomført et EBT-program som er godkjent av vedkommende myndighet, i samsvar med bestemmelsene i den 

nevnte forordningen,» 

ii) ««praktisk EBT-vurdering» en prestasjonsvurderingsmetode som har som formål å verifisere den samlede 

kompetansen. Den finner sted enten i et simulert eller et operativt miljø,» 

iii) ««EBT-program» et program for vurdering og trening av flygere i samsvar med ORO.FC.231 i vedlegg III (del-

ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012,» 

iv) ««blandet EBT-program» en operatørs program for periodisk trening og kontroll i samsvar med ORO.FC.230 i 

vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012, der en del av programmet er avsatt til EBT, men som 

ikke erstatter ferdighetskontroller i samsvar med tillegg 9 til dette vedlegget.» 

b) I FCL.015 skal ny bokstav g) lyde: 

«g) Trening gjennomført i luftfartøyer eller FSTD i samsvar med vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) 

nr. 965/2012 skal tas i betraktning for kravene til erfaring og forlengelse som fastsettes i dette vedlegget (del-

FCL).» 

c) I FCL.035 bokstav a) skal nytt nr. 4 lyde: 

«4) Alle timer som flys i luftfartøyer eller TMG som er omfattet av et vedtak i en medlemsstat truffet i samsvar med 

artikkel 2 nr. 8 bokstav a) eller c) i forordning (EU) 2018/1139, eller som hører inn under virkeområdet til 

vedlegg I til den nevnte forordningen, skal godskrives fullt ut mot kravene til flygetid i FCL.140.A bokstav a) 

nr. 1 og FCL.740.A bokstav b) nr. 1 ii) i dette vedlegget, forutsatt at følgende vilkår er innfridd: 

i) Det berørte flyet eller TMG-en er av samme kategori og klasse som det luftfartøyet i henhold til del-FCL 

som timene som er flydd, skal godskrives. 

ii) Ved treningsflyginger med instruktør skal flyet eller TMG-en som benyttes, omfattes av en tillatelse som 

angitt i ORA.ATO.135 i vedlegg VII (del-ORA) eller DTO.GEN.240 i vedlegg VIII (del-DTO).» 

d) I FCL.935 skal bokstav a) lyde: 

«a) De som søker om et PPL, skal gjennom en ferdighetsprøve framvise evnen til, som fartøysjef i den relevante 

luftfartøykategorien, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene med et kompetansenivå som svarer til de 

særskilte rettighetene som gis.» 

e) I FCL.625 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav b) skal nytt nr. 4 lyde: 

«4) Søkere om forlengelse av en IR skal få ferdighetskontrollen som kreves i dette kapittelet, godskrevet fullt ut 

når de med hensyn til IR fullfører praktisk EBT-vurdering i samsvar med tillegg 10 hos en EBT-operatør.» 

ii) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Fornyelse 

Dersom en IR er utløpt, skal søkerne for å fornye sine særskilte rettigheter oppfylle alle følgende krav: 

1) For å fastslå om søkeren trenger oppfriskingstrening for å nå det ferdighetsnivået som er nødvendig for å 

bestå instrumentdelen av ferdighetsprøven i samsvar med tillegg 9, skal søkeren gjennomgå en 

vurdering hos en av følgende organisasjoner: 

i) Hos en ATO. 

ii) Hos en EBT-operatør som er spesifikt godkjent for slik oppfriskingstrening.  
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2) Dersom organisasjonen som foretar vurderingen i henhold til nr. 1, finner det nødvendig, skal søkeren 

gjennomgå oppfriskingstrening hos denne organisasjonen. 

3) Når søkerne har oppfylt nr. 1, og nr. 2 der dette er aktuelt, må de bestå en ferdighetskontroll i samsvar 

med tillegg 9 eller fullføre praktisk EBT-vurdering i samsvar med artikkel 10, i den relevante luftfartøy-

kategorien. Den praktiske EBT-vurderingen kan kombineres med oppfriskingstreningen som angitt i 

nr. 2. 

4) De skal ha den relevante klasse- eller typerettigheten med mindre annet er angitt i dette vedlegget.» 

iii) Bokstav e) og f) skal lyde: 

«e) Innehavere av en gyldig IR knyttet til et flygersertifikat som er utstedt av et tredjeland i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, skal unntas fra kravene i bokstav c) nr. 1, bokstav c) nr. 2 og 

bokstav d) når de fornyer IR-rettighetene som inngår i sertifikater som er utstedt i samsvar med dette 

vedlegget. 

f) Ferdighetskontrollen nevnt i bokstav c) nr. 3 kan kombineres med en ferdighetskontroll som gjennomføres 

med sikte på fornyelse av den relevante klasse- eller typerettigheten.» 

f) I FCL.625.A bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2 skal lyde: 

«2) bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 eller fullføre praktisk EBT-vurdering i samsvar med 

tillegg 10 dersom forlengelsen av IR-en kombineres med forlengelse av en klasse- eller typerettighet,» 

ii) Nr. 4 skal lyde: 

«4) En FNPT II eller en FFS som representerer relevant klasse eller type av fly, kan brukes til forlengelse i 

samsvar med nr. 3, forutsatt at minst annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(A) gjennomføres 

i et fly.» 

g) FCL.740 skal lyde: 

«FCL.740 Gyldighet og fornyelse av klasse- og typerettigheter 

a) Gyldighet 

1) Gyldighetstiden for klasse- og typerettigheter er ett år, unntatt for klasserettigheter for enmotorsluftfartøyer 

med én flyger, som har en gyldighetstid på to år, med mindre annet er fastsatt i OSD. Dersom flygere velger å 

oppfylle kravene til forlengelse tidligere enn det som er fastsatt i FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL og 

FCL.740.As, skal den nye gyldighetstiden løpe fra datoen for ferdighetskontrollen. 

2) Søkere om forlengelse av en klasse- eller typerettighet skal få ferdighetskontrollen som kreves i dette 

kapittelet, godskrevet fullt ut når de med hensyn til IR fullfører praktisk EBT-vurdering i samsvar med tillegg 

10 hos en operatør som har innført EBT for den aktuelle klasse- eller typerettigheten. 

b) Fornyelse 

For å fornye en klasse- eller typerettighet skal søkerne oppfylle alle følgende krav: 

1) For å fastslå om søkeren trenger oppfriskingstrening for å nå det ferdighetsnivået som er nødvendig for å 

operere luftfartøyet, skal søkerne gjennomgå en vurdering hos en av følgende: 

i) Hos en ATO. 

ii) Hos en DTO eller en ATO, dersom den utløpte rettigheten gjaldt en klasserettighet til enmotorsfly med 

stempelmotor uten høy ytelse, en TMG-klasserettighet eller en typerettighet for enmotorshelikoptre nevnt 

i DTO.GEN.110 bokstav a) nr. 2 c) i vedlegg VIII.  
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iii) Hos en DTO, hos en ATO eller med instruktør, dersom rettigheten utløp for høyst tre år siden, og 

rettigheten gjaldt en klasserettighet til enmotorsfly med stempelmotor uten høy ytelse eller en TMG-

klasserettighet. 

iv) Hos en EBT-operatør som er spesifikt godkjent for slik oppfriskingstrening. 

2) Dersom organisasjonen eller instruktøren som foretar vurderingen i henhold til nr. 1, finner det nødvendig, 

skal søkerne gjennomgå oppfriskingstrening hos denne organisasjonen eller med denne instruktøren. 

3) Når søkerne har oppfylt nr. 1, og nr. 2 der dette er aktuelt, må de bestå en ferdighetskontroll i samsvar med 

tillegg 9 eller fullføre praktisk EBT-vurdering i samsvar med artikkel 10. Den praktiske EBT-vurderingen kan 

kombineres med oppfriskingstreningen som angitt i nr. 2. 

Som unntak fra bokstav b) nr. 1, bokstav b) nr. 2 og bokstav b) nr. 3 skal flygere som har en testflygingsrettighet 

utstedt i samsvar med FCL.820, som deltok i testflyging i forbindelse med utvikling, sertifisering eller produksjon 

av en luftfartøytype, og som har fullført enten 50 timers samlet flygetid eller ti timers flygetid som fartøysjef i 

testflyginger på denne typen i løpet av året før søknadsdatoen, ha rett til å søke om forlengelse eller fornyelse av 

den relevante typerettigheten. 

Søkerne skal være unntatt fra kravet i bokstav b) nr. 1 og bokstav b) nr. 2 dersom de har en gyldig rettighet for 

samme klasse eller type luftfartøy knyttet til et flygersertifikat som er utstedt av et tredjeland i samsvar med 

vedlegg I til Chicago-konvensjonen, og har rett til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til den nevnte 

rettigheten. 

c) Flygere som forlater en operatørs EBT-program uten å ha vist et akseptabelt kompetansenivå i henhold til det 

aktuelle EBT-programmet, skal ikke utøve de særskilte rettighetene knyttet til den nevnte rettigheten før de har 

oppfylt ett av følgende krav: 

1) De har fullført praktisk EBT-vurdering i samsvar med tillegg 10. 

2) De har bestått en ferdighetskontroll i samsvar med FCL.625 bokstav c) nr. 3 eller FCL.740 bokstav b) nr. 3, alt 

etter hva som er relevant. I så fall skal FCL.625 bokstav b) nr. 4 og FCL.740 bokstav a) nr. 2 ikke gjelde.» 

h) I FCL.720.A gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

1) Første ledd skal lyde: 

«Søkere til en førstegangsutstedelse av rettigheter til å operere et fly med én flyger på flyginger med flere 

flygere, enten når det søkes om utstedelse av klasse- eller typerettighet eller utvidelse av de særskilte 

rettighetene for en klasse- eller typerettighet som allerede innehas for flyging med flere flygere, skal oppfylle 

kravene i bokstav b) nr. 4 og, før det relevante treningskurset påbegynnes, bokstav b) nr. 5.» 

2) Nr. 3 skal lyde: 

«3) Teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger 

De som søker om typerettighet for et teknisk komplisert fly med én flyger klassifisert som et fly med høy 

ytelse, skal i tillegg til å oppfylle kravene i nr. 2 oppfylle alle følgende krav: 

i) De skal ha eller ha hatt en IR(A) for enmotors- eller flermotorsfly, etter hva som er relevant og som 

fastsatt i kapittel G. 

ii) For utstedelse av den første typerettigheten skal de, før de påbegynner typerettighetskurset, tilfredsstille 

kravene i bokstav b) nr. 5.»  
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ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

1) Innledningen skal lyde: 

«Søkere til den første typerettigheten for et fly med flere flygere, skal være flygerelever som for tiden 

gjennomgår et MPL-treningskurs, eller skal før de påbegynner typerettighetskurset oppfylle følgende krav:» 

2) Nr. 5 skal lyde: 

«5) Ha bestått treningskurset som er angitt i FCL.745.A, med mindre de oppfyller noen av følgende krav: 

i) De har i løpet av de tre foregående årene fullført trening og kontroll i samsvar med ORO.FC.220 og 

ORO.FC.230 i vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012. 

ii) De har fullført opplæringen angitt i FCL.915 bokstav e) nr. 1 ii).» 

i) I FCL.740.A bokstav a) skal nr. 1 lyde: 

«1) bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 eller fullføre praktisk EBT-vurdering i samsvar med tillegg 10 

i den relevante flyklassen eller -typen, eller en FSTD som representerer denne klassen eller typen, i løpet av de 

tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato, og». 

j) FCL.905.TRI skal lyde: 

«FCL.905.TRI TRI – særskilte rettigheter og vilkår 

a) TRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i 

1) forlengelse og fornyelse av en IR, dersom TRI har en gyldig IR, 

2) utstedelse av et TRI- eller SFI-bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller alle følgende vilkår: 

i) Har minst 50 timers instruktørerfaring som TRI eller SFI i samsvar med denne forordningen eller forord-

ning (EU) nr. 965/2012. 

ii) Har gjennomført flygeundervisningsplanen for den relevante delen av TRI-opplæringskurset i samsvar 

med FCL.930.TRI bokstav a) nr. 3 på en måte som opplæringslederen for en ATO finner tilfredsstillende. 

3) når det gjelder TRI for fly med én flyger: 

i) Utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én 

flyger, forutsatt at søkeren søker om særskilte rettigheter til å fly på flyginger med én flyger. 

De særskilte rettighetene til TRI(SPA) kan utvides til flygeundervisning for typerettigheter for teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse med én flyger på flyginger med flere flygere, forutsatt at TRI oppfyller et 

av følgende vilkår: 

A) Har eller har hatt et TRI-bevis for fly med flere flygere. 

B) Har minst 500 timer i fly på flyginger med flere flygere og har gjennomført et MCCI-opplæringskurs i 

samsvar med FCL.930.MCCI. 

ii) Grunnivået av MPL-kurset, forutsatt at vedkommende får de særskilte rettighetene utvidet til flyginger 

med flere flygere og har eller har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis. 

4) når det gjelder TRI for fly med flere flygere: 

i) utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for 

A) fly med flere flygere, 

B) teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger når søkeren søker om særskilte rettigheter til å 

føre fly med flere flygere,  
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ii) MCC-opplæring, 

iii) MPL-kurset på grunnivå, mellomnivå og videregående nivå, forutsatt at vedkommende for grunnivået har 

eller har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis. 

5) når det gjelder TRI for helikoptre: 

i) utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for helikoptre, 

ii) MCC-opplæring, forutsatt at vedkommende har en typerettighet for helikopter med flere flygere, 

iii) utvidelse av enmotors-IR(H) til flermotors-IR(H). 

6) når det gjelder TRI for VTOL-luftfartøyer: 

i) utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for VTOL-luftfartøyer, 

ii) MCC-opplæring. 

b) De særskilte rettighetene til en TRI omfatter rettigheter til å foreta praktisk EBT-vurdering hos en EBT-operatør, 

forutsatt at instruktøren oppfyller kravene i vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012 om EBT-

instruktørstandardisering hos den aktuelle EBT-operatøren.» 

k) I FCL.905.SFI skal ny bokstav e) lyde: 

«e) De særskilte rettighetene til en SFI omfatter rettigheter til å foreta praktisk EBT-vurdering hos en EBT-operatør, 

forutsatt at instruktøren oppfyller kravene i vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012 om EBT-

instruktørstandardisering hos den aktuelle EBT-operatøren.» 

l) I FCL.930.SFI skal bokstav a) lyde: 

«a) Opplæringskurset for SFI skal inneholde 

1) FSTD-delen av det relevante typerettighetskurset, 

2) de relevante delene av den tekniske opplæringen og FSTD-innholdet av studieplanen for flygeundervisningen 

på det relevante TRI-kurset, 

3) 25 timers undervisning og læring.» 

m) I FCL.1015 skal bokstav a) lyde: 

«a) En som søker om et kontrollantbevis, skal gjennomgå et standardiseringskurs som tilbys av vedkommende 

myndighet eller av en ATO og er godkjent av vedkommende myndighet.» 

n) I FCL.1025 bokstav b) skal nr. 1 og 2 samt den innledende teksten i nr. 3 lyde: 

«1) før bevisets utløpsdato ha gjennomført minst seks ferdighetsprøver, ferdighetskontroller, kompetansevurderinger 

eller EBT-evalueringsfaser under en EBT-modul som omhandlet i ORO.FC.231 i vedlegg III (del-ORO) til 

forordning (EU) nr. 965/2012, 

2) ha gjennomført et oppfriskingskurs for kontrollanter som gis av vedkommende myndighet eller av en ATO og er 

godkjent av vedkommende myndighet, i løpet av de siste tolv månedene umiddelbart før bevisets utløpsdato, 

3) Én av ferdighetsprøvene, ferdighetskontrollene, kompetansevurderingene eller EBT-evalueringsfasene som 

gjennomføres i samsvar med nr. 1, skal finne sted i løpet av de siste tolv månedene umiddelbart før kontrollant-

bevisets utløpsdato og skal». 

o) I FCL.1010.SFE bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 ii) skal lyde: 

«ii) ha et SFI(A)-bevis for den relevante flytypen og». 

ii) Nr. 2 ii) skal lyde: 

«ii) ha et SFI(A)-bevis for den relevante flyklassen eller flytypen og».  
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p) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 skal lyde: 

«1. LAPL og PPL». 

ii) Nr. 1.1., 1.2., 1.3. og 1.4. skal lyde: 

«1.1. Når det gjelder utstedelse av et LAPL, skal innehaveren av et LAPL i en annen luftfartøykategori 

godskrives dette fullt ut mot kravene til teorikunnskaper i de felles emnene fastsatt i FCL.120 bokstav a). 

1.2. Når det gjelder utstedelse av et LAPL eller et PPL, skal innehaverne av et PPL, CPL eller ATPL i en annen 

luftfartøykategori godskrives dette mot kravene til teorikunnskaper i de felles emnene fastsatt i FCL.215 

bokstav a). Denne godskrivingen skal også gjelde de som søker om et LAPL eller et PPL, og som har et 

BPL utstedt i samsvar med vedlegg III (del-BFCL) til forordning (EU) 2018/395 eller et SPL utstedt i 

samsvar med vedlegg III (del-SFCL) til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1976, bortsett fra at emnet 

«navigasjon» ikke skal godskrives. 

1.3. Når det gjelder utstedelse av et PPL, skal innehaveren av et LAPL i samme luftfartøykategori godskrives 

dette fullt ut mot kravene til teoriundervisning og teoriprøve. 

1.4. Som unntak fra nr. 1.2 skal innehaveren av et SPL utstedt i samsvar med vedlegg III (del-SFCL) til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1976 med særskilte rettigheter til å fly TMG, for å få utstedt et 

LAPL(A) framvise et tilstrekkelig teoretisk kunnskapsnivå for enmotorsfly (land) med stempelmotor i 

samsvar med FCL.135.A bokstav a) nr. 2.» 

iii) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. De som søker om en IR eller en BIR og har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL i samme 

luftfartøykategori, skal få dette godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

— Menneskets yteevne. 

— Meteorologi. 

— Kommunikasjon.» 

q) I del A i tillegg 3 skal nr. 9 bokstav b) lyde: 

«b) 70 timer som fartøysjef, hvorav opptil 55 timer kan være som elev som fartøysjef (SPIC). Instrumentflygetiden 

som SPIC skal bare regnes som flygetid som fartøysjef med opptil høyst 20 timer.» 

r) I del A i tillegg 6 skal nr. 2 lyde: 

«2) Søkere til et modulbasert IR(A)-kurs skal ha et PPL(A) eller CPL(A). Søkere til en prosedyrebasert 

instrumentflygingsmodul som ikke har et CPL(A), skal ha en BIR eller et bevis som bekrefter at modulen for 

grunnleggende instrumentflyging er fullført. 

ATO skal sørge for at søkeren til et IR(A)-kurs for flermotorsfly som ikke har hatt noen klasse- eller typerettighet 

for et flermotorsfly, har fått den opplæringen for flermotorsfly som er angitt i kapittel H, før vedkommende 

begynner flygeopplæringen for IR(A)-kurset.» 
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s) I tillegg 9 avsnitt B gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 5 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav k) skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

 «(1) (2) (3) (4) (5) 

 Type operasjon 

Type luftfartøy SP MP SP → MP (første gang) MP → SP (første gang) SP + MP 

 Opplæring Prøving/kontroll Opplæring Prøving/kontroll Opplæring Prøving/kontroll 

Opplæring, prøving 

og kontroll 

(enmotorsfly) 

Opplæring, prøving 

og kontroll 

(flermotorsfly) 

Enmotorsfly Flermotorsfly 

Førstegangs-

utstedelse 
          

Alle (bortsett 

fra teknisk 

kompliserte fly 

med én flyger) 

Avsnitt  

1–6 

Avsnitt  

1–6 

MCC 

CRM 

Mennes-

kelige 

faktorer 

TEM 

Avsnitt  

1–7 

Avsnitt  

1–6 

MCC 

CRM 

Menneskelige 

faktorer 

TEM 

Avsnitt 7 

Avsnitt  

1–6 

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 

og eventuelt én 

innflyging fra 

avsnitt 3.B 

1.6, avsnitt 6 og 

eventuelt én 

innflyging fra 

avsnitt 3.B 

  

Teknisk 

komplisert fly 

med én flyger 

1–7 1–6 

Forlengelse           

Alle 
Ikke 

relevant 

Avsnitt  

1–6 

Ikke 

relevant 

Avsnitt  

1–6 
Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

MPO: 

Avsnitt 1–7  

(opplæring) 

Avsnitt 1–6  

(kontroll) 

SPO: 

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 

og eventuelt én 

innflyging fra 

avsnitt 3.B 

MPO: 

Avsnitt 1–7  

(opplæring) 

Avsnitt 1–6  

(kontroll) 

SPO: 

1.6, avsnitt 6 og 

eventuelt én 

innflyging fra 

avsnitt 3.B 
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Fornyelse           

Alle FCL.740 
Avsnitt  

1–6 
FCL.740 

Avsnitt  

1–6 
Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Opplæring: 

FCL.740 

Kontroll: som for 

forlengelse 

Opplæring: 

FCL.740 

Kontroll: som for 

forlengelse». 

2) I tabellen i bokstav l) skal raden for øvelse 7.2.2. lyde: 

«7.2.2 Følgende øvelser i gjenoppretting fra uvanlige 

flygestillinger: 

— gjenoppretting fra høy nesestilling med ulike 

krengingsvinkler, og 

— gjenoppretting fra lav nesestilling ved ulike 

krengingsvinkler. 

P X 

Fly skal ikke brukes i denne øvelsen». 
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t) Nytt tillegg 10 skal lyde: 

«Tillegg 10 

Forlengelse og fornyelse av typerettigheter, og forlengelse og fornyelse av IR kombinert med forlengelse eller 

fornyelse av typerettigheter – praktisk EBT-vurdering 

A – Generelt 

1. Forlengelse og fornyelse av typerettigheter samt forlengelse og fornyelse av IR kombinert med forlengelse eller 

fornyelse av typerettigheter i samsvar med dette tillegget skal bare gjennomføres hos EBT-operatører som 

oppfyller samtlige av følgende krav: 

a) De har opprettet et EBT-program som er relevant for den aktuelle typerettigheten eller IR-en i samsvar med 

ORO.FC.231 i vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012. 

b) De har minst tre års erfaring med gjennomføring av et blandet EBT-program. 

c) Organisasjonen har utpekt en EBT-forvalter for hver typerettighet innenfor EBT-programmet. EBT-forvalterne 

skal oppfylle alle følgende krav: 

i) De skal ha særskilte kontrollantrettigheter for den aktuelle typerettigheten. 

ii) De skal ha omfattende undervisningserfaring som instruktør for den aktuelle typerettigheten. 

iii) De skal være enten personen som er utnevnt i samsvar med ORO.AOC.135 bokstav a) nr. 2 i vedlegg III 

(del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012, eller en stedfortreder for denne personen. 

2. EBT-forvalteren som er ansvarlig for den aktuelle typerettigheten, skal påse at søkeren oppfyller alle krav til 

kvalifikasjoner, opplæring og erfaring i dette vedlegget for forlengelse eller fornyelse av den aktuelle rettigheten. 

3. Søkere som ønsker å få forlenget eller fornyet en rettighet i samsvar med dette tillegget, skal oppfylle alle følgende 

krav: 

a) De skal være registrert i operatørens EBT-program. 

b) Dersom det gjelder forlengelse av en rettighet, skal de fullføre operatørens EBT-program innenfor 

gyldighetstiden for den aktuelle rettigheten. 

c) Dersom det gjelder fornyelse av en rettighet, skal de overholde prosedyrene som er utviklet av EBT-operatøren 

i samsvar med ORO.FC.231 bokstav a) nr. 5 i vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012. 

4. Forlengelse eller fornyelse av en rettighet i samsvar med dette tillegget skal omfatte alle følgende elementer: 

a) Kontinuerlig praktisk EBT-vurdering innenfor et EBT-program. 

b) Det er vist et akseptabelt prestasjonsnivå for all kompetanse. 

c) Det administrative tiltaket for å forlenge eller fornye sertifikatet, der EBT-forvalteren som er ansvarlig for den 

aktuelle typerettigheten, skal utføre alle følgende tiltak: 

1) Sikre at kravene i FCL.1030 er oppfylt.  
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2) Når vedkommende opptrer i samsvar med FCL.1030 bokstav b) nr. 2, foreta en påtegning på søkerens 

sertifikat med den nye utløpsdatoen for rettigheten. Påtegningen kan foretas av en annen person på vegne 

av EBT-forvalteren dersom EBT-forvalteren har delegert denne oppgaven til den aktuelle personen i 

samsvar med prosedyrene som er fastsatt i EBT-programmet. 

B – Gjennomføring av praktisk EBT-vurdering 

Den praktiske EBT-vurderingen skal gjennomføres i samsvar med operatørens EBT-program.» 

2) I vedlegg VI (del-ARA) gjøres følgende endringer: 

a) ARA.GEN.125 skal lyde: 

«ARA.GEN.125 Opplysninger til byrået 

a) Vedkommende myndighet skal underrette byrået dersom det oppstår betydelige problemer med gjennomføringen 

av forordning (EU) nr. 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt på 

grunnlag av den, innen 30 dager fra tidspunktet da myndigheten ble klar over problemene. 

b) Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(*) og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt på grunnlag av den, skal vedkommende myndighet snarest mulig gi 

byrået opplysninger som er vesentlige for sikkerheten og som stammer fra de rapportene om tilfeller som er lagret i 

den nasjonale databasen. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og 

oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 

og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 

og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18).» 

b) I ARA.GEN.135 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) Med forbehold for forordning (EU) nr. 376/2014 og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene 

som er vedtatt på grunnlag av den, skal vedkommende myndighet innføre en ordning for hensiktsmessig 

innsamling, analyse og spredning av sikkerhetsinformasjon. 

b) Byrået skal innføre et system for å analysere relevante mottatte sikkerhetsopplysninger på en hensiktsmessig 

måte, og skal uten unødig opphold gi medlemsstatene og Kommisjonen alle opplysninger, herunder 

anbefalinger eller korrigerende tiltak som skal treffes, som er nødvendige for å kunne reagere i tide på et 

sikkerhetsproblem knyttet til produkter, deler, utstyr som ikke er fastmontert, personer eller organisasjoner 

som omfattes av forordning (EU) 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er 

vedtatt på grunnlag av den.» 

ii) Bokstav d) skal lyde: 

«d) Tiltakene truffet i henhold til bokstav c) skal umiddelbart meddeles alle personer eller organisasjoner som må 

overholde disse i henhold til forordning (EU) 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt på grunnlag av den. Vedkommende myndighet skal også underrette byrået om disse 

tiltakene, og dersom det er nødvendig med kombinerte tiltak, de andre berørte medlemsstatene.» 

c) I ARA.GEN.200 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) skal nr. 1 lyde: 

«1) dokumenterte retningslinjer og prosedyrer som beskriver organisering, midler og metoder for å oppnå 

samsvar med forordning (EU) 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er 

vedtatt på grunnlag av den. Prosedyrene skal ajourføres og fungere som grunnleggende arbeidsdokumenter 

for alle tilknyttede oppgaver hos denne myndigheten.»  
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ii) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltakelse i gjensidig utveksling av all nødvendig 

informasjon og assistanse med andre berørte vedkommende myndigheter, både i medlemsstaten selv og andre 

medlemsstater, deriblant følgende informasjon: 

1) Informasjon om alle avvik som er fastslått, korrigerende oppfølgingstiltak som er truffet etter slike avvik, 

og håndhevingstiltak som er truffet som følge av tilsyn med personer og organisasjoner som utøver 

virksomhet på en medlemsstats territorium, men som er sertifisert av eller har avgitt erklæringer til 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller til byrået. 

2) Informasjon som stammer fra obligatorisk og frivillig rapportering av tilfeller som kreves i samsvar med 

ORA.GEN.160 i vedlegg VII.» 

d) ARA.GEN.210 skal lyde: 

«ARA.GEN.210 Endringer i ledelsessystemet 

a) Vedkommende myndighet skal ha innført en ordning for å identifisere endringer som påvirker dens evne til å utføre 

sine oppgaver og ivareta sitt ansvar, som definert i forordning (EU) 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt på grunnlag av den. Denne ordningen skal gjøre myndigheten i stand til å 

treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at ledelsessystemet er tilstrekkelig og effektivt. 

b) For å sikre effektiv gjennomføring skal vedkommende myndighet i god tid ajourføre sitt ledelsessystem slik at det 

gjenspeiler eventuelle endringer i forordning (EU) 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt på grunnlag av den. 

c) Vedkommende myndighet skal underrette byrået om endringer som påvirker dens evne til å utføre sine oppgaver og 

ivareta sitt ansvar, som definert i forordning (EU) 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt på grunnlag av den.» 

e) I ARA.FCL.200 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Kontrollanters sertifikatpåtegning. Før en kontrollant får særlig myndighet til å forlenge eller fornye 

rettigheter eller beviser, skal vedkommende myndighet utarbeide hensiktsmessige prosedyrer.» 

ii) I bokstav e) skal nr. 1 lyde: 

«1) BFCL.315 bokstav a) nr. 4 ii) og BFCL.360 bokstav a) nr. 2 i vedlegg III (del-BFCL) til forordning (EU) 

2018/395, og». 

f) I tillegg VIII endres «EASA-skjema XXX utgave 2» til «EASA-skjema 157 – utgave 2». 

3) I vedlegg VII (del-ORA) gjøres følgende endringer: 

a) ORA.GEN.160 skal lyde: 

«ORA.GEN.160 Rapportering av tilfeller 

a) Som del av sitt ledelsessystem skal organisasjonen opprette og opprettholde et system for rapportering av tilfeller, 

herunder obligatorisk og frivillig rapportering. For organisasjoner som har sitt hovedforetak i en medlemsstat, skal 

dette systemet oppfylle kravene i forordning (EU) nr. 376/2014 og forordning (EU) 2018/1139 samt de delegerte 

rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt på grunnlag av disse forordningene. 

b) Organisasjonen skal rapportere til vedkommende myndighet, samt til registreringsstaten for luftfartøyer som ikke er 

registrert i en medlemsstat, om sikkerhetsrelaterte omstendigheter eller forhold som setter, eller dersom det ikke 

treffes mottiltak kan sette, et luftfartøy, personer om bord eller andre personer i fare, og særlig om enhver ulykke 

eller alvorlig hendelse.  
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c) Med forbehold for bokstav b) skal organisasjonen gi vedkommende myndighet og innehaveren av konstruksjons-

godkjenningen for luftfartøyet, rapport om enhver hendelse, funksjonsfeil, teknisk feil, overskridelse av tekniske 

begrensninger, ethvert tilfelle som avdekker unøyaktige, ufullstendige eller uklare opplysninger i data som er 

generert i samsvar med forordning (EF) nr. 748/2012, eller andre unormale omstendigheter som har eller kan ha 

satt et luftfartøy, personer om bord eller andre personer i fare, men som ikke har ført til en ulykke eller alvorlig 

hendelse. 

d) Uten at det skal berøre forordning (EU) nr. 376/2014 og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som 

er vedtatt på grunnlag av denne, skal rapporter i samsvar med bokstav c) 

1) utarbeides så snart som praktisk mulig, men under alle omstendigheter innen 72 timer etter at organisasjonen 

har identifisert det rapporterte forholdet, med mindre særlige omstendigheter er til hinder for dette, 

2) avgis i en form og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, som definert i ORA.GEN.105, 

3) inneholde alle relevante opplysninger om forholdet som er kjent for organisasjonen. 

e) For organisasjoner som ikke har sitt hovedforetak i en medlemsstat gjelder følgende: 

1) De første obligatoriske rapportene skal 

i) sikre at fortroligheten med hensyn til identiteten til rapportøren og personer som er nevnt i rapporten, 

beskyttes tilstrekkelig, 

ii) utarbeides så snart som praktisk mulig, men under alle omstendigheter innen 72 timer etter at 

organisasjonen har blitt klar over tilfellet, med mindre særlige omstendigheter er til hinder for dette, 

iii) utarbeides i en form og på en måte som fastsettes av byrået, 

iv) inneholde alle relevante opplysninger om forholdet som er kjent for organisasjonen. 

2) Når det er relevant, skal organisasjonen utarbeide en oppfølgingsrapport med nærmere opplysninger om hvilke 

tiltak den vil treffe for å hindre lignende tilfeller i framtiden, så snart disse tiltakene er bestemt. Slike 

oppfølgingsrapporter skal 

i) sendes til de relevante institusjonene som mottok de opprinnelige rapportene i samsvar med bokstav b) 

og c), 

ii) utarbeides i en form og på en måte som fastsettes av byrået.» 

b) I ORA.GEN.200.A bokstav a) skal nr. 7 lyde: 

«7) Eventuelle relevante tilleggskrav som fastsatt i forordning (EU) 2018/1139 og forordning (EU) nr. 376/2014 samt 

de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt på grunnlag av disse forordningene.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg I og VI til forordning (EF) nr. 1178/2011 gjøres følgende rettelser: 

1) I vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende rettelser: 

a) I FCL.025 bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3) Dersom den som søker om å ta ATPL-teoriprøven eller om å få utstedt sertifikat for kommersiell flyging (CPL) 

eller en instrumentrettighet (IR), ikke har bestått én av teoriprøveoppgavene etter fire forsøk, eller ikke har bestått 

alle oppgaver etter enten seks forsøk eller i det tidsrommet som er nevnt i bokstav b) nr. 2, skal vedkommende 

besvare alle teoriprøveoppgavene om igjen.» 

b) I FCL.025 bokstav b) skal nr. 4 lyde: 

«4) Dersom de som søker om å få utstedt flygesertifikat for lette luftfartøyer (LAPL) eller privatflygersertifikat (PPL), 

ikke har bestått én av teoriprøveoppgavene etter fire forsøk, eller ikke har bestått alle oppgaver i det tidsrommet 

som er nevnt i bokstav b) nr. 2, skal de besvare alle teoriprøveoppgavene om igjen.» 

c) I FCL.035 bokstav b) nr. 5 erstattes henvisningen til «FCL.720.A bokstav b) nr. 2 i)» med «FCL.720.A. bokstav a) 

nr. 2 ii) A)». 

d) I tillegg 9 avsnitt B gjøres følgende endringer: 

I nr. 6 i) erstattes henvisningen til «FCL.720.A bokstav e)» med «FCL.720.A bokstav c)». 

2) I vedlegg VI (del-ARA) gjøres følgende rettelser: 

I tillegg I, i felt XIII i malen etter overskriften «Side 3», erstattes henvisningen til «artikkel 3b nr. 2 bokstav b)» med 

«artikkel 3b nr. 2 bokstav a)». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/2036 

av 9. desember 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til flygebesetningers kompetanse og 

opplæringsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoene for visse tiltak i forbindelse med  

covid-19-pandemien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og 

om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU 

og 2014/53/EU, samt om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(1), særlig artikkel 31, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) er det fastsatt krav som luftfartøyoperatører må oppfylle når det 

gjelder periodisk operativ trening og kontroll av sine flygere. 

2) Det framgår av den europeiske flysikkerhetsplanen som er vedtatt av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå 

(«byrået») i henhold til artikkel 6 i forordning (EU) 2018/1139 at det er av stor betydning for luftfartspersonell å ha 

riktig kompetanse, og at treningsmetodene må tilpasses for å sikre at personalet kan håndtere nye teknologier og 

luftfartssystemets økende kompleksitet. 

3) I 2013 publiserte Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) sin «Manual of evidence-based training» 

(dokument 9995 AN/497) som inneholder en kompetanseramme («kjernekompetanse») som er nødvendig for å operere 

på en sikker, hensiktsmessig og effektiv måte i et kommersielt lufttransportmiljø, og tilhørende beskrivelser og relaterte 

atferdsindikatorer for å vurdere denne kompetansen. Evidensbasert opplæring (EBT) omfatter kompetanse som tidligere 

var kjent i flygeropplæringen som tekniske og ikke-tekniske kunnskaper, ferdigheter og holdninger (KSA). 

4) Formålet med EBT er å forbedre sikkerheten og styrke flygebesetningenes kompetanse til å operere luftfartøyet på en 

sikker måte i alle flygefaser, og være i stand til å identifisere og håndtere uventede situasjoner. EBT-konseptet er 

utformet for å maksimere læringen og begrense formell kontroll. 

5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres i tråd med ICAO-dokument 9995 «Manual of evidence-

based training» for å innføre krav om opplæring, kontroll og vurdering basert på EBT-programmet, og gi myndighetene 

mulighet til å godkjenne en grunnleggende EBT som erstatning for tidligere kontroller, dvs. operatørens 

ferdighetskontroll (OPC) og ferdighetskontrollen for sertifikat (LPC). Dette vil muliggjøre en felles tilnærming til 

periodisk trening hos operatøren. 

6) Covid-19-pandemien har utgjort et vesentlig hinder for medlemsstatene og luftfartsindustrien når de skal forberede seg 

på anvendelsen av en rekke nylig vedtatte gjennomføringsforordninger innenfor flysikkerhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 416 av 11.12.2020, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 212 av 22.8.2018, 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). 

2022/EØS/79/25 
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7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 krever at taleregistrator i cockpit (CVR med opptakskapasitet på 25 timer) 

skal være installert og i bruk fra og med 1. januar 2021. For å unngå en uforholdsmessig stor finansiell byrde for 

luftfartøyoperatører og for produsenter av fly som var planlagt levert til operatørene før 1. januar 2021, men der 

leveringen ble forstyrret av covid-19-pandemien, bør anvendelsen av dette kravet utsettes. 

8) Byrået har forvisset seg om at det er mulig å utsette anvendelsen av kravet nevnt i betraktning 7 i et begrenset tidsrom 

uten at det har negativ innvirkning på flysikkerheten. 

9) Byrået har utarbeidet utkast til gjennomføringsbestemmelser og framlagt disse i uttalelse nr. 08/2019(3) i samsvar med 

artikkel 75 nr. 2 bokstav b) og c) og artikkel 76 nr. 1 i forordning (EU) 2018/1139. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 127 i forordning 

(EU) 2018/1139. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) nr. 965/2012 

Vedlegg I, II og III til forordning (EU) nr. 965/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Dato for ikrafttredelse og anvendelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions 
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II og III til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

Følgende definisjoner innsettes: 

«23a) «kompetanse» et aspekt av menneskelig prestasjonsevne som brukes til på en pålitelig måte å forutsi vellykket 

gjennomføring av arbeidsoppgaver, og som kommer til uttrykk og observeres gjennom atferd som mobiliserer 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevante for utførelsen av aktiviteter eller oppgaver under nærmere 

angitte forhold, 

23b) «kompetansebasert opplæring» vurderings- og treningsprogrammer som kjennetegnes ved å være prestasjons-

orienterte, legge vekt på prestasjonsstandarder og måling av disse, og utvikling av trening tilpasset de aktuelle 

prestasjonsstandardene, 

23c) «kompetanseramme» et fullstendig sett av fastsatte kompetanser som blir utviklet, gitt opplæring i og vurdert i 

operatørens evidensbaserte opplæringsprogram ved bruk av scenarier som er relevante for driften, og som er 

tilstrekkelig omfattende til å forberede flygeren på både forutsette og uforutsette trusler og feil, 

42d) «EBT-modul» en kombinasjon av sesjoner i en kvalifisert treningsinnretning for flysimulering som del av den 

treårige perioden med periodisk vurdering og trening, 

47a) «registrering» det administrative tiltaket som foretas av operatøren når en flyger deltar i operatørens EBT-program, 

47b) «registrert flyger» flygeren som deltar i det periodiske EBT-opplæringsprogrammet, 

47c) «likeverdige innflyginger» alle innflyginger som stiller en kyndig besetning overfor ytterligere krav, uansett om de 

brukes i EBT-modulene eller ikke, 

47d) «likeverdige funksjonssvikt» alle tilfeller av funksjonssvikt som stiller en kyndig besetning overfor ytterligere krav, 

uansett om de brukes i EBT-modulene eller ikke, 

47e) «evalueringsfase» en av fasene i en EBT-modul som utgjør et linjeorientert flygescenario som er representativt for 

operatørens miljø, og som omfatter en eller flere tilfeller for å evaluere nøkkelelementer i den definerte 

kompetanserammen, 

47f) «evidensbasert opplæring (EBT)» vurdering og opplæring som er basert på driftsdata, og kjennetegnet ved at den 

utvikler og bedømmer flygerens samlede dyktighet over en rekke kompetanseområder (kompetanseramme) heller 

enn ved å måle prestasjoner ved enkeltstående hendelser eller manøvrer, 

69b) «instruksjon i setet» en teknikk som brukes i treningsfasen for manøvrer eller den scenariobaserte treningsfasen der 

instruktørene kan 

a) gi enkle instruksjoner til en pilot, eller 

b) utføre allerede fastlagte øvelser fra et pilotsete som flygende flyger (PF) eller flygerkontrollør (PM) for å 

1) demonstrere teknikker, og/eller 

2) få den andre piloten til å gripe inn eller samhandle, 

69c) «samstemmighet mellom instruktører» konsekvens eller stabilitet mellom forskjellige EBT-instruktørers 

poenggivning, der graden av homogenitet eller samstemmighet mellom instruktørene (bedømmerne) uttrykkes som 

ett eller flere poengtall, 

72a) «linjeorientert flygescenario» vurdering og trening som omfatter en realistisk fullverdig simulering i sanntid av 

scenarier som er representative for linjeoperasjoner, 

76b) «treningsfase for manøvrer» en fase av en EBT-modul som innebærer at besetningene, avhengig av luft-

fartøygenerasjon, får tid til å øve og forbedre prestasjonsnivået gjennom hovedsakelig psykomotoriske 

ferdighetsøvelser ved å følge en forhåndsdefinert flygevei eller gjennomføre en foreskrevet handling fram til et 

foreskrevet resultat,  
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76c) «blandet EBT-program» en operatørs program for periodisk trening og kontroll i samsvar med ORO.FC.230, der en 

del av programmet er avsatt til EBT, men som ikke erstatter ferdighetskontroller i samsvar med tillegg 9 til vedlegg 

I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011, 

98a) «kyndig» at man har demonstrert ferdighetene, kunnskapen og holdningene som kreves for å utføre eventuelle 

definerte oppgaver i henhold til den foreskrevne standarden, 

105b) «scenariobasert treningsfase» en fase av en EBT-modul som legger hovedvekt på å utvikle kompetanse, samtidig 

som flygeren får opplæring i å redusere de mest kritiske risikoene som er identifisert for den aktuelle luft-

fartøygenerasjonen. Den bør omfatte håndtering av operatørspesifikke feil og trusler i sanntid i et linjeorientert 

miljø.» 

2) I vedlegg II (del-ARO) gjøres følgende endringer: 

Følgende punkt innsettes som ARO.OPS.226: 

«ARO.OPS.226 Godkjenning av og tilsyn med evidensbaserte opplæringsprogrammer 

a) Dersom en vedkommende myndighet godkjenner EBT-programmer, skal inspektørene bli kvalifisert og få opplæring i 

prinsippene for, bruk av, godkjenningsprosesser for og løpende tilsyn med EBT. 

b) Vedkommende myndighet skal vurdere og føre tilsyn med EBT-programmet, samt prosessene som støtter 

gjennomføringen av EBT-programmet og dets effektivitet. 

c) Etter å ha mottatt en søknad om godkjenning av et EBT-program skal vedkommende myndighet 

1) sikre at avvik på nivå 1 blir rettet opp på områdene som skal støtte anvendelsen av EBT-programmet, 

2) vurdere operatørens evne til å støtte innføringen av EBT-programmet. Det skal minst tas hensyn til følgende 

punkter: 

i) Hvor modent operatørens ledelsessystem er og hvor egnet det er til å støtte opp om anvendelsen av EBT-

programmet, særlig når det gjelder trening av flygebesetninger. 

ii) Egnetheten av operatørens EBT-program – EBT-programmet skal stå i forhold til operatørens størrelse og 

virksomhetens art og kompleksitet, og det skal tas hensyn til de farer og risikoer som er forbundet med denne 

virksomheten. 

iii) Tilstrekkeligheten av operatørens dokumentasjonssystem, særlig når det gjelder trening av og kontroll med 

flygebesetninger samt deres kvalifikasjoner, særlig ORO.GEN.220 og ORO.MLR.115 bokstav c) og d). 

iv) Egnetheten av operatørens klassifiseringssystem for å vurdere flygernes kompetanse. 

v) Kompetansen og erfaringen til instruktørene og annet personale som deltar i EBT-programmet når det gjelder 

bruken av prosessene og prosedyrene som støtter gjennomføringen av EBT-programmet. 

vi) Operatørens plan for gjennomføring av EBT og en sikkerhetsrisikovurdering til støtte for EBT-programmet for 

å vise hvordan et sikkerhetsnivå som tilsvarer det eksisterende treningsprogrammet, kan oppnås. 

d) Vedkommende myndighet skal godkjenne EBT-programmet dersom vurderingen konkluderer med at overholdelse av 

minst ORO.FC.146, ORO.FC.231 og ORO.FC.232 er sikret. 

e) Uten at det berører ARO.GEN.120 bokstav d) og e) skal vedkommende myndighet underrette byrået når myndigheten 

innleder vurdering av et alternativt samsvarskriterium knyttet til EBT.» 

3) I vedlegg III (del-ORO) gjøres følgende endringer: 

a) ORO.FC.145 skal lyde: 

«ORO.FC.145 Trening, kontroll og vurdering  
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a) All trening, kontroll og vurdering som kreves i dette kapittelet, skal utføres i samsvar med treningsprogrammene og 

studieplanene som er fastsatt av operatøren i driftshåndboken. 

b) Ved utarbeiding av treningsprogrammer og studieplaner skal operatøren ta med de relevante elementene som 

fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet som er utarbeidet i samsvar med 

forordning (EU) nr. 748/2012. 

c) Når det gjelder kommersiell lufttransport, skal trenings- og kontrollprogrammer, herunder studieplaner og bruk av 

individuelle treningsinnretninger for flysimulering (FSTD), godkjennes av vedkommende myndighet. 

d) FSTD skal i størst mulig grad være lik det luftfartøyet som operatøren bruker. Forskjellene mellom FSTD og 

luftfartøyet skal beskrives og behandles ved en orientering eller trening, etter hva som er relevant. 

e) Operatøren skal utarbeide et system for tilstrekkelig kontroll av endringer i FSTD, og for å sikre at disse 

endringene ikke påvirker treningsprogrammenes tilstrekkelighet.» 

b) Følgende punkt innsettes som ORO.FC.146: 

«ORO.FC.146 Personell som foretar trening, kontroll og vurdering 

a) All trening, kontroll og vurdering som kreves i dette kapittelet, skal utføres av behørig kvalifisert personell. 

b) Når det gjelder flyge- og flysimuleringstrening og -kontroll, skal personellet som står for treningen og utfører 

kontrollene, være kvalifisert i samsvar med vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

c) For et EBT-program skal personellet som foretar vurderingen og står for treningen 

1) inneha et instruktør- eller kontrollantbevis i samsvar med vedlegg I (del-FCL), 

2) fullføre operatørens standardiseringsprogram for EBT-instruktører. Dette skal omfatte et innledende 

standardiseringsprogram og et periodisk standardiseringsprogram. 

Instruktører som har fullført operatørens innledende EBT-standardisering, er kvalifisert til å utføre praktisk 

EBT-vurdering. 

d) Uten hensyn til ovenstående bokstav b) skal linjeevalueringen av kompetanse gjennomføres av en kvalifisert 

fartøysjef som er utnevnt av operatøren og som er standardisert i EBT-begreper og vurdering av ferdigheter 

(linjeevaluator).» 

c) Følgende punkt innsettes som ORO.FC.231: 

«ORO.FC.231 Evidensbasert opplæring 

a) EBT-PROGRAM 

1) Som alternativ til å oppfylle kravene i ORO.FC.230 kan operatøren opprette, gjennomføre og opprettholde et 

egnet EBT-program som er godkjent av vedkommende myndighet. 

Operatøren skal dokumentere sin evne til å støtte gjennomføringen av EBT-programmet (inkludert en 

gjennomføringsplan) og utføre en sikkerhetsrisikovurdering for å vise hvordan et tilsvarende sikkerhetsnivå 

oppnås. 

2) EBT-programmet skal 

i) stå i forhold til operatørens størrelse og virksomhetens art og kompleksitet, og det skal tas hensyn til de 

farer og risikoer som er forbundet med denne virksomheten, 

ii) sikre flygernes kompetanse ved å vurdere og utvikle den kompetanse hos flygerne som er nødvendig for at 

driften av luftfartøyer kan skje på en sikker, hensiktsmessig og effektiv måte, 

iii) sikre at hver flyger tar del i de vurderings- og treningsemnene som er utviklet i samsvar med 

ORO.FC.232, 

iv) omfatte minst seks EBT-moduler fordelt over et treårig program, og der hver EBT-modul skal bestå av en 

evalueringsfase og en treningsfase. Gyldighetstiden for en EBT-modul er tolv måneder.  
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A) Evalueringsfasen omfatter et linjeorientert flygescenario (eller flere scenarier) for å vurdere all 

kompetanse og identifisere individuelle treningsbehov. 

B) Treningsfasen omfatter 

a) treningsfasen for manøvrer, som omfatter trening i å beherske bestemte definerte manøvrer, 

b) den scenariobaserte opplæringsfasen, som omfatter et linjeorientert flygescenario (eller flere 

scenarier) for å utvikle kompetanse og identifisere individuelle treningsbehov. 

Treningsfasen skal gjennomføres kort tid etter vurderingsfasen. 

3) Operatøren skal sikre at hver flyger som er registrert i EBT-programmet, fullfører 

i) minst to EBT-moduler innenfor typerettighetens gyldighetstid, med minst tre måneders mellomrom. En 

EBT-modul er fullført når 

A) innholdet i EBT-programmet er fullført for den aktuelle EBT-modulen (flygeren har gjennomgått de 

emnene som er gjenstand for vurderingen og treningen), og 

B) det er vist et akseptabelt prestasjonsnivå for all observert kompetanse. 

ii) linjeevaluering(er) av kompetanse, og 

iii) trening på bakken. 

4) Operatøren skal opprette et program for å sikre standardisering og samstemmighet mellom EBT-instruktører, 

for å sikre at instruktører som deltar i EBT, er tilstrekkelig kvalifisert til å utføre sine oppgaver. 

i) Alle instruktører skal gjennomføre dette programmet. 

ii) Operatøren skal bruke egnede metoder og mål for å vurdere samstemmigheten. 

iii) Operatøren skal vise at det er tilstrekkelig samstemmighet mellom instruktørene. 

5) EBT-programmet kan omfatte beredskapsprosedyrer for uforutsette hendelser som kan påvirke gjennomgangen 

av EBT-modulene. Operatøren skal vise at det er behov for disse prosedyrene. Prosedyrene skal sikre at en 

flyger ikke fortsatt utfører linjeoperasjoner dersom det observerte prestasjonsnivået var under minste 

akseptable nivå. De kan omfatte 

i) et annet tidsintervall mellom EBT-modulene, og 

ii) en annen rekkefølge av fasene i EBT-modulen. 

b) KOMPETANSERAMME 

Operatøren skal benytte en kompetanseramme for all vurdering og trening innenfor et EBT-program. 

Kompetanserammen skal 

1) være omfattende, nøyaktig og anvendelig, 

2) omfatte observerbar atferd som kreves for sikker, hensiktsmessig og effektiv drift, 

3) omfatte et definert sett av kompetanser, med beskrivelse av disse og deres tilknyttede observerbare atferd. 

c) HVORDAN TRENINGSSYSTEMET FUNGERER 

1) EBT-systemets funksjon skal måles og evalueres gjennom en tilbakemeldingsprosess for å 

i) validere og forbedre operatørens EBT-program, 

ii) sikre at operatørens EBT-program utvikler flygernes kompetanse. 

2) Tilbakemeldingsprosessen skal være del av operatørens ledelsessystem. 

3) Operatøren skal utvikle prosedyrer som sikrer vern av EBT-data.  
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d) KLASSIFISERINGSSYSTEM 

1) Operatøren skal benytte et klassifiseringssystem for å vurdere flygernes kompetanse. Klassifiseringssystemet 

skal sikre 

i) et tilstrekkelig detaljnivå til å gjøre det mulig å måle individuelle prestasjoner på en nøyaktig og nyttig måte, 

ii) et prestasjonskriterium og en skala for hver kompetanse, med et punkt på skalaen som fastsetter det 

laveste nivået som er akseptabelt for å kunne utføre linjeoperasjoner. Operatøren skal utarbeide prosedyrer 

for flygere som ikke når dette nivået. 

iii) dataintegritet, 

iv) datasikkerhet. 

2) Operatøren skal med jevne mellomrom verifisere klassifiseringssystemets nøyaktighet opp mot et kriteriebasert 

referansesystem. 

e) EGNEDE TRENINGSHJELPEMIDLER OG ANTALL TIMER SOM TRENGS FOR Å FULLFØRE OPERATØRENS EBT-

PROGRAM 

1) Hver EBT-modul skal gjennomføres i en FSTD med et kvalifiseringsnivå som er tilstrekkelig til å sikre at 

vurderings- og treningsemnene blir gjennomgått på en korrekt måte. 

2) Operatøren skal stille et tilstrekkelig antall timer til rådighet i det egnede treningshjelpemiddelet til at flygeren 

kan fullføre operatørens EBT-program. Følgende kriterier benyttes for å fastsette antall timer i EBT-

programmet: 

i) Antallet timer skal være tilpasset EBT-programmets omfang og kompleksitet. 

ii) Antallet timer er tilstrekkelig til å fullføre EBT-programmet. 

iii) Antallet timer sikrer et fungerende EBT-program under hensyn til anbefalingene fra ICAO, byrået og 

vedkommende myndighet. 

iv) Antallet timer svarer til teknologien i treningshjelpemidlene som brukes. 

f) LIKEVERDIGE FUNKSJONSSVIKT 

1) Hver flyger skal vurderes i og få trening i håndtering av funksjonssvikt i luftfartøysystemer. 

2) Funksjonssvikt i luftfartøysystemer som stiller en kyndig besetning overfor betydelige utfordringer, skal 

organiseres etter følgende kriterier: 

i) Hvor mye det haster. 

ii) Hvor kompleks funksjonssvikten er. 

iii) Redusert kontroll med luftfartøyet. 

iv) Tap av instrumenter. 

v) Håndtering av konsekvensene. 

3) Hver flyger skal utsettes for minst én funksjonssvikt for hvert kriterium, med den hyppigheten som er fastsatt i 

tabellen over vurderings- og treningsemner. 

4) Påviste ferdigheter ved håndteringen av én funksjonssvikt skal anses å tilsvare påviste ferdigheter ved 

håndteringen av andre former for funksjonssvikt med tilsvarende kriterier. 

g) LIKEVERDIGHET AV INNFLYGINGER SOM ER RELEVANTE FOR OPERASJONER 

1) Operatøren skal sikre at hver flyger får regelmessig trening i å gjennomføre de innflygingstyper og -metoder 

som er relevante for operasjoner. 

2) Treningen skal omfatte innflyginger som stiller en kyndig besetning overfor ytterligere krav. 

3) Denne treningen skal omfatte de innflygingene som krever særlig godkjenning i henhold til vedlegg V (del-

SPA) til denne forordningen. 

h) LINJEEVALUERING AV KOMPETANSE 

1) Hver flyger skal periodisk delta i en linjeevaluering av kompetanse i et luftfartøy for å demonstrere sikker, 

hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av normale linjeoperasjoner som beskrevet i driftshåndboken. 
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2) Gyldighetstiden for en linjeevaluering av kompetanse er tolv måneder. 

3) En operatør som er godkjent for EBT kan, med godkjenning av vedkommende myndighet, forlenge 

gyldigheten av linjeevalueringen av ferdigheten til 

i) enten to år, med forbehold for en risikovurdering, 

ii) eller tre år, med forbehold for en tilbakemeldingsprosess for overvåking av linjeoperasjoner som avdekker 

trusler mot operasjonene, minimerer risikoen for slike trusler, og iverksetter tiltak for å håndtere 

menneskelig svikt i operasjonene. 

4) For at linjeevalueringen av kompetanse skal bestås, skal flygeren vise et akseptabelt prestasjonsnivå for alle 

observerte kompetanser. 

i) TRENING PÅ BAKKEN 

1) Hver 12. kalendermåned skal hver flyger gjennomgå 

i) teknisk trening på bakken, 

ii) vurdering og trening i plassering og bruk av alt nød- og sikkerhetsutstyr om bord i luftfartøyet. 

2) Operatøren kan, med godkjenning fra vedkommende myndighet og med forbehold for en risikovurdering, 

forlenge perioden med vurdering og trening i plassering og bruk av alt nød- og sikkerhetsutstyr om bord i 

luftfartøyet, til 24 måneder.» 

d) Følgende punkt innsettes som ORO.FC.232: 

«ORO.FC.232 Vurderings- og treningsemner i EBT-programmet 

a) Operatøren skal sikre at hver flyger tar del i vurderings- og treningsemnene. 

b) Vurderings- og treningsemnene skal 

1) utledes fra sikkerhetsdata og driftsdata som benyttes til å identifisere områdene som bør forbedres og 

prioriteres i flygertreningen, som retningslinjer for å utarbeide egnede EBT-programmer, 

2) fordeles ut over en treårsperiode med en fastsatt hyppighet, 

3) være relevant for luftfartøytypen eller -varianten der flygeren tjenestegjør.» 

e) I ORO.FC.235 skal bokstav a) lyde: 

«ORO.FC.235 Flygere kvalifisert til å tjenestegjøre i begge flygerseter 

a) Fartøysjefer med oppgaver som krever at de tjenestegjør i begge flygerseter og utfører oppgaver som styrmann, 

eller fartøysjefer som skal forestå trening eller vurdering, skal gjennomføre tilleggstrening og kontroll som angitt i 

driftshåndboken. Kontrollen kan gjennomføres samtidig med operatørens ferdighetskontroll angitt i ORO.FC.230 

bokstav b) eller i EBT-programmet angitt i ORO.FC.231.» 

4) I vedlegg IV (del-CAT) gjøres følgende endringer: 

I CAT.IDE.A.185 skal bokstav c) nr. 1 lyde: 

1) «de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2022 eller senere, eller». 

5) I vedlegg VI (del-NCC) gjøres følgende endringer: 

I NCC.IDE.A.160 skal bokstav b) nr. 1 lyde: 

1) «de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2022 eller senere, eller». 

6) I vedlegg VIII (del-SPO) gjøres følgende endringer: 

I SPO.IDE.A.140 skal bokstav b) nr. 1 lyde: 

«1) de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2022 eller senere, eller». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/886 

av 26. juni 2020 

om retting av den italienske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012  

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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(1), særlig artikkel 4 bokstav a) og b), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og 

om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU 

og 2014/53/EU, samt om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(2), særlig artikkel 31, 43, 44 og vedlegg VIII, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den italienske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(3) inneholder inkonse-

kvent terminologi i vedlegget, avsnitt 5, SERA.5025, bokstav b) og i tillegg 4 første rad i tabellen og i fotnote (**) og 

(***) med hensyn til luft-til-bakke-kommunikasjon. 

2) Den italienske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 923/2012 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene 

berøres ikke. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved 

artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 29.6.2020, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) EUT L 212 av 22.8.2018, s. 1. 

(3) 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). 

(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). 
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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 26. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1992 

av 2. desember 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er  

underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) opprettes listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen. 

2) Visse medlemsstater samt Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå («byrået») har i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 2111/2005 oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante for oppdateringen av nevnte liste. 

Tredjeland og internasjonale organisasjoner har også framlagt relevante opplysninger. De framlagte opplysningene 

bidrar til å fastslå at listen bør oppdateres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige faktaene og årsakene som ville bli lagt til grunn for en beslutning om 

å pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på 

listen i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

4) Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene mulighet til å gjennomgå all relevant dokumentasjon, inngi 

skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 2111/2005 («flysikkerhetskomi-

teen») en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har underrettet flysikkerhetskomiteen om de felles samrådene, innenfor rammen av forordning (EF)  

nr. 2111/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006(3), som pågår med vedkommende myndigheter og luftfarts-

selskaper i Hviterussland, Den dominikanske republikk, Kasakhstan, Moldova, Pakistan og Russland. Kommisjonen har 

også underrettet flysikkerhetskomiteen om flysikkerhetssituasjonen i Armenia, Kongo (Brazzaville), Ekvatorial-Guinea, 

Indonesia og Kirigisistan. 

6) Byrået underrettet Kommisjonen og flysikkerhetskomiteen om de tekniske vurderingene som ble gjort ved 

førstegangsevalueringen, og den kontinuerlige overvåkingen av godkjenninger som tredjelandsoperatør («TCO» – Third 

Country Operator) som er utstedt i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 410 av 7.12.2020, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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7) Byrået har også underrettet Kommisjonen og flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken som stammer fra sikkerhetsvurderingen av utenlandske luftfartøyer («SAFA») utført i henhold til EU-

programmet for inspeksjoner på bakken som fastsatt i Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(5). 

8) I tillegg har byrået underrettet Kommisjonen og flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter som er 

gjennomført i tredjeland som er underlagt driftsforbud i samsvar med forordning (EF) nr. 474/2006. Videre har byrået 

framlagt opplysninger om planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre den 

administrative og faglige kapasiteten til sivile luftfartsmyndigheter i tredjeland med sikte på å bidra til å løse saker med 

manglende overholdelse av gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder for sivil luftfart. Medlemsstatene ble 

oppfordret til å svare bilateralt på nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen og byrået. I den forbindelse 

understreket Kommisjonen nytten av å dele opplysninger med det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom 

ASIAP-verktøyet (ASIAP – Aviation Safety Implementation Assistance Partnership) til Den internasjonale organisasjon 

for sivil luftfart («ICAO»), om den faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater gir tredjeland for å forbedre 

flysikkerheten verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om status for alarmfunksjonene til 

SAFA og tredjelandsoperatører (TCO), inkludert statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av byråets analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen og fra standardiseringsinspeksjoner utført av byrået, samt utfyllende opplysninger fra særlige inspeksjoner og 

tilsyn utført av nasjonale luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse tvangstiltak og underrettet 

Kommisjonen og flysikkerhetskomiteen om disse. 

11) Medlemsstatene understreket igjen sin vilje til å til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger 

tyder på overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder relevante sikkerhets-

standarder. 

Luftfartsselskaper fra Hviterussland 

12) Luftfartsselskaper fra Hviterussland har aldri vært oppført i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

13) Kommisjonen fortsatte å overvåke luftfartsmyndigheten i Hviterussland («AD-BLR») sine framskritt med å styrke sin 

evne til å sikre at luftfartsselskaper som er sertifisert i Hviterussland, utfører flygninger i samsvar med internasjonale 

sikkerhetsstandarder. 

14) Den 8. oktober 2020 holdt Kommisjonen, byrået og representanter for AD-BLR et fagmøte for å drøfte de tiltakene som 

AD-BLR har truffet, inkludert dem som skal løse de sikkerhetsproblemene som byrået påviste i de tekniske 

vurderingene som ble gjort ved førstegangsevalueringen, og den kontinuerlige overvåkingen av TCO-godkjenninger i 

henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014. 

15) På dette møtet orienterte AD-BLR om sin nye organisasjonsstruktur, også når det gjelder rekruttering og opplæring av 

personell, hvordan kvalitetsavdelingen fungerer, status for resertifiseringen av luftfartsselskaper som AD-BLR har 

sertifisert, og de midlertidige begrensningene den har pålagt enkelte luftfartsselskaper samt virksomhet som utføres som 

en del av overvåkingsprogrammet. AD-BLR bemerket også at planen for korrigerende tiltak, som ble utarbeidet for å 

utbedre manglene som ble påvist under EU-vurderingsbesøk på stedet i mars 2019, er gjennomført.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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16) Den 17. november 2020 underrettet Kommisjonen flysikkerhetskomiteen om AD-BLRs forklaringer. Selv om det med 

hensyn til visse AD-BLR-sertifiserte luftfartsselskaper er noen mangler som må utbedres, for eksempel manglende 

tilpasning av vedlikeholdsprogram til typen luftfartøyoperasjoner eller mangler ved håndteringen av komponenter med 

fast levetid og komponenter med begrenset levetid, bør disse luftfartsselskapene på dette grunnlaget ikke oppføres i 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

17) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Hviterussland. 

18) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Hviterussland, faktisk overholder de 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av alle disse luftfartsselskapene, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

19) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger avdekker at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk 

20) Luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk har aldri vært oppført i vedlegg A eller B til forordning (EF) 

nr. 474/2006. 

21) Fra 27. til 31. januar 2020 gjennomførte representanter for Kommisjonen, byrået og medlemsstatene et EU-

vurderingsbesøk hos luftfartsmyndigheten i Den dominikanske republikk («IDAC»). Samtidig som resultatene av 

besøket viste at IDAC hadde evne til å føre tilsyn med luftfartsvirksomheten i Den dominikanske republikk, ble det 

påvist en rekke svakheter i sikkerhetstilsynssystemet. Disse svakhetene utgjør imidlertid ikke akutte 

sikkerhetsproblemer. IDAC utarbeidet en plan for korrigerende tiltak for å utbedre de påviste manglene, og sendte den 

til Kommisjonen 15. april 2020. 

22) Den 4. november 2020 framla IDAC er framdriftsrapport om gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak. 

Framdriftsrapporten inneholdt detaljerte opplysninger for hver mangel som var påvist, slik som en grundig 

årsaksanalyse, planen for korrigerende tiltak som skulle gjennomføres og framdriften for den, de ulike tiltakene i 

handlingsplanen og framdriften for disse samt detaljert oppfølging. IDAC anslår at 87,66 % av planen for korrigerende 

tiltak er fullført. 

23) På grunnlag av denne rapporten mener Kommisjonen at IDAC på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å 

håndtere sikkerhetsmanglene som ble påvist under besøket, og at IDAC gjennomfører handlingsplanen på en effektiv 

måte. Det var derfor ikke nødvendig med en høring av IDAC i flysikkerhetskomiteen. 

24) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk. 

25) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Den dominikanske republikk, faktisk 

overholder de gjeldende internasjonale sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av alle disse 

luftfartsselskapene, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

26) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger avdekker at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

27) Luftfartsselskaper fra Kasakhstan ble fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(6) i 2016. 

28) I februar 2020 innledet Kommisjonen samråd i henhold til forordning (EF) nr. 473/2006 på grunn av en åpenbar 

svekkelse av vedkommende myndigheters sikkerhetstilsyn i Kasakhstan. Flysikkerhetskomiteen fikk en oversikt over 

sikkerhetstilsynssituasjonen i Kasakhstan på sitt møte i mai 2020. 

29) Som en oppfølging av flysikkerhetskomiteens møte i mai 2020 har Kommisjonen og byrået holdt kontinuerlig kontakt 

med komiteen for sivil luftfart i Kasakhstan («CAC KZ») og luftfartsmyndigheten («AAK») i Kasakhstan for å innhente 

ytterligere data og opplysninger. Kommisjonen har særlig forhørt seg om AAKs tilbakekalling av Sigma Airlines 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap («AOC») av sikkerhetsårsaker. 

30) Den 16. oktober 2020 ble det avholdt et møte mellom Kommisjonen, byrået, medlemsstatene og representanter for CAC 

KZ og AAK. AAK ga en omfattende oversikt over sine oppgaver, over sitt sikkerhetstilsyn, inkludert en oppdatering av 

listen over AOC-innehavere, registrerte luftfartøyer, ulykker, alvorlige hendelser og og hendelser innen sivil luftfart 

samt håndhevingstiltak. AAK framla også opplysninger om sin overvåkingsvirksomhet, herunder sine planer for 

rekruttering og opplæring av teknisk personell, og sin strategi for den tekniske utviklingen i forbindelse med 

kapasitetsoppbygging innenfor flysikkerhet. Videre informerte AAK om utvikling av ytterlige tilsynsprosedyrer, 

forbedret gjennomføring av sikkerhetstilsynsprogrammet og tiltak som er truffet for gjennomføringen av et kvalitets-

styringssystem. 

31) AAK forklarte at den sammen med CAC KZ treffer tiltak for å forbedre sikkerhetstilsynet i Kasakhstan, også den 

nødvendige endringen av den nasjonale rettslige rammen, som bør føre til et bedre funksjonelt skille mellom de to 

vedkommende luftfartsmyndighetene (AAK og CAC KZ). 

32) På grunnlag av de opplysningene som er tilgjengelige, inkludert byråets TCO-godkjenningvurderinger og opplysningene 

fra AAK, både før og under møtet 16. oktober 2020, ser det ut til at det er gjort en betydelig innsats for å håndtere 

sikkerhetssituasjonen i Kasakhstan, som har gitt store forbedringer. Samtidig som Kommisjonen anerkjenner de 

tiltakene som er truffet så langt, vil den fortsette å overvåke og vurdere hvordan situasjonen utvikler seg videre. I den 

forbindelse vil Kommisjonen med bistand fra byrået og medlemsstatene foreta et EU-besøk med vurdering på stedet i 

Kasakhstan. 

33) Med tanke på den nevnte dokumentasjonen på de tiltakene AAK og CAC KZ har truffet, og i samsvar med de felles 

kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005, er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Kasakhstan. 

34) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, faktisk overholder de 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av alle disse luftfartsselskapene, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

35) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger avdekker at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Moldova 

36) Luftfartsselskaper fra Moldova, unntatt Air Moldova, Fly One og Aerotranscargo, ble oppført i vedlegg A til forordning 

(EF) nr. 474/2006 i 2019(7).  

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2214 av 8. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn 

til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen (EUT L 334 av 9.12.2016, s. 6). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 106 av 17.4.2019, s. 1). 
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37) Den 23. Juli 2020 avholdt Kommisjonen og representanter for Moldovas sivile luftfartsmyndighet («CAAM») på 

anmodning fra Moldova og som ledd i løpende overvåkingsvirksomhet, der CAAM framla en oversikt over sine 

funksjoner, herunder grunnprinsippene for gjennomføringen av sikkerhetstilsynet. Andre opplysninger fra CAAM 

omfattet en oversikt over utviklingen i og status for deres plan for korrigerende tiltak for å utbedre mangler og 

etterkomme anbefalinger etter EU-besøket med vurdering på stedet i februar 2018. 

38) Dessuten framla CAAM den 31. Juli 2020 som oppfølging til fagmøtet ytterligere opplysninger om framskrittene som 

var gjort med hensyn til planen for korrigerende tiltak for å løse sikkerhetsproblemene som ble påvist under EU-besøket 

med vurdering på stedet. På grunnlag av framlagte opplysninger virker det som CAAN har gjort noen framskritt i 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Det er for tiden ikke nok dokumentasjon som berettiger å 

oppheve driftsbegrensningene som er pålagt luftfartsselskaper fra Moldova. De framlagte opplysningene om 

forbedringene bør bekreftes ytterligere, helst under et EU-besøk med vurdering på stedet i Moldova. 

39) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Moldova. 

40) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Moldova, faktisk overholder de 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av alle disse luftfartsselskapene, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

41) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger avdekker at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Pakistan 

42) Pakistan International Airlines ble oppført i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 i mars 2007(8) og fjernet i 

november 2007(9). 

43) Den 24. Juni 2020 framgikk det av en uttalelse fra Pakistans minister med ansvar for luftfart at en rekke flygerlisenser 

utstedt av Pakistans luftfartsmyndighet («PCAA») er ervervet på bedragersk vis. 

44) Denne uttalelsen og i betraktning av manglende effektiv gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem har ført til at 

byrået midlertidig opphever TCO-godkjenningen til Pakistan International Airlines og Vision Air fra og med  

1. juli 2020. Den åpenbare mangelen på effektivt tilsyn fra PCCA i samsvar med internasjonal sikkerhetsstandarder 

bidro til denne beslutningen. 

45) Den 1. Juli 2020 innledet Kommisjonen samråd med PCAA i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 473/2006. Kommisjonen anmodet PCAA om å framlegge opplysninger om sitt tilsvar på luftfartsministerens 

uttalelse. Kommisjonen anmodet særlig om opplysninger om tilsynet med luftfartsselskaper som er registrert i Pakistan, 

inkludert deres sikkerhetsstyringssystem, samt dokumentasjon på at en lignende situasjon ikke vil inntreffe på andre 

områder, slik som sertifisering av kabinbesetningsmedlemmer eller vedlikeholdsingeniører. 

46) Den 9. juli og 25. september 2020 ble det holdt fagmøter med PCAA for å drøfte opplysningene som er framlagt og 

tiltakene som er truffet. 

47) PCAA har vært samarbeidsvillig og åpen i sine møter med Kommisjonen. Den informerte Kommisjonen om at 

undersøkelsen av situasjonen førte til tilbakekalling eller midlertidig oppheving av de ulovlige lisensene samt til en 

beslutning om å stanse utstedelsen av nye lisenser fra og med slutten av juni 2020. PCAA informerte også om at det var 

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 235/2007 av 5. mars 2007 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse 

av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 66 av 6.3.2007, s. 3). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1400/2007 av 28. november 2007 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 311 av 29.11.2007, s. 12). 
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innført nye luftfartsregler for å løse problemene, og at håndhevingstiltak var truffet om nødvendig. Med hensyn tilsyn 

med sikkerhetsstyringssystemet innrømmet PCAA at gjennomføringen av dette er på et tidlig stadium. Det virker som 

PCAA fortsatt trenger å fastslå de grunnleggende årsakene til sine problemer på en effektiv måte, og å håndtere disse på 

en bærekraftig måte. 

48) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder om byråets vurdering med henblikk på TCO-godkjenning, går 

det tydelig fram at PCAA gjør en betydelig innsats for å gjennomføre de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å 

utbedre den påviste sikkerhetssituasjonen i Pakistan. Samtidig som Kommisjonen anerkjenner de tiltakene som er truffet 

så langt, vil den fortsette å overvåke og vurdere hvordan situasjonen utvikler seg videre. I den forbindelse vil 

Kommisjonen med bistand fra byrået og medlemsstatene foreta et EU-besøk med vurdering på stedet i Pakistan. 

49) Med tanke på den nevnte dokumentasjonen på de tiltakene PCAA har truffet, og i samsvar med de felles kriteriene 

fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005, er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette tidspunktet ikke 

er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder 

luftfartsselskaper fra Pakistan. 

50) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Pakistan, faktisk overholder de 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av alle disse luftfartsselskapene, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

51) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger avdekker at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Russland 

52) Kommisjonen, byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene har fortsatt å følge nøye med på sikkerhetsnivået 

hos luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland og har flygninger til Unionen, herunder ved å prioritere inspeksjoner 

på bakken av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

53) Den 22. oktober 2020 hadde representanter for Kommisjonen og byrået et møte med representanter fra den russiske 

føderale lufttransportmyndigheten («FATA») for å gjennomgå sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Russland, på grunnlag av rapporter fra inspeksjoner på bakken utført i tidsrommet mellom 15. april 2019 og  

15. oktober 2020, og for å identifisere tilfeller der FATAs tilsynsvirksomhet bør styrkes. 

54) Ved gjennomgåelsen av SAFA-inspeksjonene på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland, ble det ikke 

avdekket noen vesentlige eller tilbakevendende sikkerhetsmangler. 

55) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder opplysninger framlagt av FATA på møtet, anser Kommisjonen 

at FATA på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å utbedre sikkerhetsmangler. Det ble på dette grunnlaget 

konkluderte med at det ikke var nødvendig med en høring i Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller 

av luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. 

56) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Russland. 

57) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at visse luftfartsselskaper fra Russland faktisk overholder relevante 

internasjonale sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

58) Dersom disse inspeksjonene avdekker en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen pålegge driftsforbud for de berørte luftfartsselskapene som er 

sertifisert i Russland, og føre dem opp i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

59) Forordning (EF) nr. 474/2 006 bør derfor endres. 
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60) I henhold til artikkel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 2111/2005 skal beslutninger kunne treffes raskt og om nødvendig etter 

en framgangsmåte for hastesaker, med tanke på de sikkerhetsmessige følgene. Det er derfor av avgjørende betydning for 

å kunne verne om følsomme opplysninger og beskytte de reisende at beslutninger i forbindelse med ajourføring av listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller begrensninger i Unionen, offentliggjøres og trer i kraft 

umiddelbart etter at de er vedtatt. 

61) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra EUs flysikkerhetskomité nedsatt ved forordning 

(EF) nr. 2111/2005. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Adina VĂLEAN 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 410 av 7.12.2020, s. 56–61.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1992&qid=1664284217832
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1741 

av 23. september 2019 

om fastsettelse av format og hyppighet for data som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse 

med rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om opprettelse av 

et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 

91/689/EØF og 96/61/EF 

[meddelt under nummer C(2019) 6745](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 av 18. januar 2006 om opprettelse av et europeisk 

register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF(1), særlig 

artikkel 7 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 166/2006 (heretter kalt «forordningen») skal medlemsstatene rapportere 

data til Kommisjonen knyttet til utslipp og overføring av forurensende stoffer fra store industrivirksomheter. 

Kommisjonen samler disse dataene i et elektronisk og offentlig tilgjengelig europeisk register over utslipp og overføring 

av forurensende stoffer (heretter kalt «E-PRTR») for å gjøre det lettere for offentligheten å delta i beslutningsprosesser 

på miljøområdet og bidra til å redusere miljøforurensning. 

2) For å bedre samordningen med rapporteringen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(2) om 

industriutslipp, der Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1135(3) fastsetter format, hyppighet og inn-

hold, ble forordningen endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1010(4) (heretter kalt «endringen») 

for å gi Kommisjonen gjennomføringsmyndighet til å fastsette hvilke opplysninger som skal gjøres tilgjengelig i 

henhold til forordningen, og til å oppheve det gjeldende rapporteringsformatet som er fastsatt i den forordningen. 

3) Endringen understreket viktigheten av at unionsborgere raskt får tilgang til miljøinformasjon, og nødvendigheten av at 

medlemsstatene og Kommisjonen gjør data offentlig tilgjengelig så raskt som det er teknisk mulig. Endringen fastsatte 

også at rapporteringen fra medlemsstatene skal finne sted senest elleve måneder etter årets slutt, med et mål om at 

informasjonen skal være tilgjengelig senest tre måneder etter årets slutt, blant annet ved å fremme dette målet gjennom 

en gjennomføringsrettsakt i henhold til forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 21.10.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1135 av 10. august 2018 om fastsettelse av type, format og hyppighet for 

opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 205 av 14.8.2018, s. 40). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1010 av 5. juni 2019 om tilpasning av rapporteringsplikter knyttet til miljøregelverk, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF, 

2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, rådsforordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 og rådsdirektiv 86/278/EØF 

(EUT L 170 av 25.6.2019, s. 115). 

2022/EØS/79/28 
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4) Gjeldende praksis og informasjonsteknologi som benyttes til rapporteringsformål, skal sikre høy kvalitet på data både i 

nasjonale registre over utslipp av forurensende stoffer og overføringer og i E-PRTR. Målsettingen om tidligere offentlig 

tilgang til informasjonen i E-PRTR bør ytterligere fremme rapportering av informasjon av høy kvalitet. Ettersom denne 

målsettingen krever en trinnvis framgangsmåte og nøye forberedelser, herunder testing av nye rapporteringsmetoder og 

utvikling av nye rapporteringsverktøy, særlig når det gjelder validering og kvalitetskontroll av rapporterte data, bør 

rapporteringsfristene gjennomgås i lys av utviklingen innenfor informasjonsteknologi, resultatene av pilottester og beste 

praksis i medlemsstatene. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 i forordningen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal oversende opplysningene angitt i vedlegget ved hjelp av det spesifikke elektroniske formatet som skal 

utvikles for denne rapporteringen. 

Opplysningene angitt i vedlegget skal oversendes første gang for rapporteringsåret 2019 med mindre noe annet framgår av 

vedlegget. 

De administrative opplysningene i avsnitt 1–4 i vedlegget skal framlegges for Kommisjonen senest 30. september det 

påfølgende rapporteringsåret. 

De tematiske opplysningene i avsnitt 5–10 i vedlegget skal framlegges for Kommisjonen senest 30. november det påfølgende 

rapporteringsåret. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen skal revideres senest 31. desember 2024 for å vurdere om det er mulig å nå målsettingen om tidligere 

offentlig tilgang til E-PRTR-data. Denne revisjonen skal omfatte utveksling av informasjon mellom medlemsstatene, 

Kommisjonen og Det europeiske miljøbyrået med hensyn til beste praksis på nasjonalt nivå og tilgjengelige teknikker og 

verktøy som muliggjør tidligere rapportering. 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Fastsettelse av format og hyppighet for data som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering i 

henhold til forordning (EF) nr. 166/2006 

Merknad: 

Medlemsstatene kan angi at de anser visse opplysninger som fortrolige, og oppgi grunnene til at de mener Kommisjonen ikke 

kan offentliggjøre dem. 

A. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 

1. Rapporeringsidentifikasjon 

Type Format 

1.1. Landidentifikator Identifikasjon av landet der virksomheten som 

rapporteringen gjelder, ligger. 

1.2. Rapporteringsår Kalenderåret som rapporteringen gjelder. 

2. Identifikasjon av virksomheten(1), (2) 

Type Format 

2.1. inspireId Entydig identifikator for virksomheten som oppfyller 

kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF(3). 

2.2. thematicId(4) Tematisk objektidentifikator. 

2.3. Identifikator for ordningen for handel med 

utslippskvoter 

Dersom anlegget helt eller delvis omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(5), 

angis identifikatoren som brukes til rapportering i 

henhold til det nevnte direktivet. 

2.4. Virksomhetens navn Virksomhetens offisielle benevnelse, egennavn eller 

alminnelige navn. 

2.5. Morselskapets navn Et morselskap er et selskap som eier eller kontrollerer 

selskapet som driver virksomheten (for eksempel 

gjennom å ha mer enn 50 % av selskapets aksjekapital 

eller majoritet av aksjeeiernes eller deltakernes 

stemmeretter) – se europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU(6). 

2.6. Adresse Virksomhetens postadresse, dvs. husnummer, 

gatenavn, poststed, postnummer og land. 

2.7. Geometri Breddegrad og lengdegrad (koordinater for virk-

somhetens omtrentlige midtpunkt) i samsvar med 

koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-EPSG:4258 

med en nøyaktighet på fem desimaler. 

2.8. Nedbørfeltdistrikt Kodeidentifikator og/eller navn tildelt til nedbørfelt-

distriktet i et vassdrag. 

2.9. Funksjon Aktivitetene som utføres av virksomheten. Funksjonen 

beskrives med virksomhetens aktiviteter uttrykt som 

NACE-koder. 

2.10. E-PRTR-aktiviteter omfattet av vedlegg I Aktiviteter omfattet av vedlegg I som utføres i virk-

somheten, med opplysninger om hovedaktivitet og alle 

øvrige aktiviteter. 

2.11. Status Virksomhetens driftsstatus. 

2.12. Produksjonsvolum(7), (8)  

2.13. Antall driftstimer per år(9) Valgfritt. 
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2.14. Antall ansatte(10) Valgfritt. 

2.15. Adresse til nettsted Adressen til virksomhetens eller morselskapets nett-

sted, som inneholder virksomhetens eller mor-

selskapets miljørapport eller EMAS-redegjørelse. 

2.16. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

3. Opplysninger om vedkommende E-PRTR-myndighet for virksomheten 

Type Format 

3.1. Vedkommende myndighets navn  

3.2. Vedkommende myndighets adresse Postadresse, dvs. husnummer, gatenavn, poststed, 

postnummer og land. 

3.3. Vedkommende myndighets e-postadresse  

3.4. Vedkommende myndighets telefonnummer  

4. Opplysninger i tilfeller der E-PRTR-virksomheten utgjør eller er en del av et «produksjonssted»(11) 

Type Format 

4.1. inspireId Entydig identifikator for produksjonsstedet som 

oppfyller kravene i direktiv 2007/2/EF. 

4.2. thematicId(12) Tematisk objektidentifikator for produksjonsstedet. 

4.3. Geometri Breddegrad og lengdegrad (koordinater for produk-

sjonsstedets omtrentlige midtpunkt) i samsvar med 

koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-EPSG:4258 

med en nøyaktighet på fem desimaler. 

4.4. Produksjonsstedets navn Produksjonsstedets offisielle benevnelse, egennavn 

eller alminnelige navn. 

B. TEMATISKE OPPLYSNINGER 

5. Data om utslipp til luft – for hvert forurensende stoff som overskrider en grenseverdi i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 166/2006 

Type Format 

5.1. Stoffets navn I samsvar med vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 166/2006. 

5.2. Samlet utslippsmasse Samlet masse per forurensende stoff fra alle utslipp fra 

alle kilder i virksomheten (kg/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

5.3. Masse ved utilsiktet utslipp Andelen av «samlet utslippsmasse» som skyldes 

ulykker (kg/år). 

6. Data om utslipp til vann – for hvert forurensende stoff som overskrider en grenseverdi i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 166/2006 

Type Format 

6.1. Stoffets navn I samsvar med vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 166/2006. 

6.2. Samlet utslippsmasse Samlet masse per forurensende stoff fra alle utslipp fra 

alle kilder i virksomheten (kg/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 
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6.3. Masse ved utilsiktet utslipp Andelen av «samlet utslippsmasse» som skyldes 

ulykker (kg/år). 

7. Data om utslipp til jord – for hvert forurensende stoff som overskrider en grenseverdi i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 166/2006 

Type Format 

7.1. Stoffets navn I samsvar med vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 166/2006. 

7.2. Samlet utslippsmasse Samlet masse per forurensende stoff fra alle utslipp fra 

alle kilder i virksomheten (kg/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

7.3. Masse ved utilsiktet utslipp Andelen av «samlet utslippsmasse» som skyldes 

ulykker (kg/år). 

8. Transport bort fra anleggssted for rensing av avløpsvann – for hvert forurensende stoff som overskrider 

en grenseverdi i vedlegg II til forordning (EF) nr. 166/2006 

Type Format 

8.1 Stoffets navn I samsvar med vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 166/2006. 

8.2 Samlet overføringsmasse Samlet masse per forurensende stoff av alle over-

føringer fra virksomheten (kg/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

9. Transport av farlig avfall bort fra anleggsstedet – dersom grenseverdien i artikkel 5 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 166/2006 overskrides 

Type Format 

9.1 Til gjenvinning (R) innenfor landets grenser Samlet overføringsmasse (tonn/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

9.2 Til sluttbehandling (D) innenfor landets grenser Samlet overføringsmasse (tonn/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

9.3 Til gjenvinning (R) i andre land Samlet overføringsmasse (tonn/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

Gjenvinningsselskapets navn og adresse. 

Adressen til anleggsstedet hvor avfallet mottas til 

gjenvinning. 

9.4 Til sluttbehandling (D) i andre land Samlet overføringsmasse (tonn/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

Sluttbehandlingsselskapets navn og adresse. 

Adressen til anleggsstedet hvor avfallet mottas til 

sluttbehandling. 
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10. Transport av ikke-farlig avfall bort fra anleggsstedet – dersom grenseverdien i artikkel 5 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 166/2006 overskrides 

Type Format 

10.1 Til gjenvinning (R) Samlet overføringsmasse (tonn/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

10.2 Til sluttbehandling (D) Samlet overføringsmasse (tonn/år). 

Benyttet kvantifiseringsmetode: Målt (med oppgitt 

analysemetode); beregnet (med oppgitt metode); 

anslått. 

(1) Dette er et «produksjonsanlegg» som definert i nr. 8.2.1 i vedlegg IV til kommisjonsforordning (EU) nr. 1253/2013 av 21. oktober 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av direktiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett 

og -tjenester (EUT L 331 av 10.12.2013, s. 1) som «ett eller flere anlegg på samme sted som drives av samme fysiske eller juridiske 

person, og som er konstruert, bygd eller installert for særlige produksjons- eller industriformål, herunder all infrastruktur, alt utstyr og alle 

materialer» og omfattes av forordning (EF) nr. 166/2006. 

(2) Dersom en virksomhet også hører inn under direktiv 2010/75/EU, er det rettslige grunnlaget for å rapportere denne informasjonen 

gjennomføringsbestemmelse (EU) 2018/1135. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(4) Dette feltet har en multiplisitet på 0–1 i INSPIRE og er derfor ikke obligatorisk. 

(5) 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). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(7) Valgfritt for rapporteringsårene 2019 og 2020. Fra og med rapporteringsåret 2021 er rapportering obligatorisk for sektorer som 

Kommisjonen har fastsatt rapporteringsenheter og -parametre for. 

(8) Enkeltopplysninger vil ikke bli offentliggjort i E-PRTR, med forbehold for gjeldende EU-regelverk om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon. 

(9) Se nr. 7 ovenfor. 

(10) Se nr. 7 ovenfor. 

(11) Dette er et «produksjonssted» som definert i nr. 8.2.4 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1253/2013 som «alle landområder innenfor et 

geografisk avgrenset område der produksjonsanlegget har vært, er eller er beregnet å skulle være. Dette omfatter all infrastruktur, alt 

utstyr og alle materialer» og omfattes av forordning (EF) nr. 166/2006. 

(12) Dette feltet har en multiplisitet på 0–1 i INSPIRE. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1123 

av 12. mars 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 med hensyn til den tekniske gjennomføringen av  

Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for 

klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 19 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(2) skal alle kvoter som utstedes fra og med 

1. januar 2012, registreres i et EU-register. Et slikt EU-register ble opprettet ved kommisjonsforordning (EU) 

nr. 920/2010(3). 

2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(4) opphevet forordning (EU) nr. 920/2010 for å fastsette generelle krav til og 

krav til drift og vedlikehold av EU-registeret for handelsperioden med startdato 1. januar 2013 og etterfølgende 

perioder, den uavhengige transaksjonsloggen omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og registrene 

omhandlet i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF(5). 

3) I artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013 er det fastsatt at det skal opprettes registre for å oppfylle de 

forpliktelsene som følger av Kyoto-protokollen. Forordning (EU) nr. 389/2013 regulerer også disse registrenes funksjon. 

4) Partskonferansen for FNs rammekonvensjon om klimaendring, som tjener som møte for partene i Kyoto-protokollen, 

vedtok Doha-endringen om fastsettelse av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode med startdato 1. januar 2013 

og sluttdato 31. desember 2020 («Doha-endringen»). Unionen godkjente Doha-endringen ved rådsbeslutning (EU) 

2015/1339(6). Doha-endringen til Kyoto-protokollen må gjennomføres i unionsregisteret og i de nasjonale Kyoto-

protokollregistrene. De relevante bestemmelsene bør imidlertid få anvendelse først fra ikrafttredelsesdatoen for Doha-

endringen til Kyoto-protokollen. 

5) Norge og Liechtenstein deltar i EUs ordning for handel med utslippskvoter opprettet ved direktiv 2003/87/EF, men er 

ikke parter i avtalen om felles oppfyllelse(7) i Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode. Det bør derfor innføres en 

særskilt clearingprosess ved utgangen av den andre forpliktelsesperioden, som fastsatt i artikkel 10 nr. 6 i forordning 

(EU) nr. 525/2013.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 2.7.2019, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13. 

(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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 av 7. oktober 2010 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF (EUT L 270 av 14.10.2010, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om opprettelse av et EU-register i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) 

nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF av 11. februar 2004 om en ordning for overvåking av Fellesskapets utslipp av 

klimagasser og for gjennomføring av Kyoto-protokollen (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1). 

(6) Rådsbeslutning (EU) 2015/1339 av 13. juli 2015 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Doha-endringen til Kyoto-

protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring og om felles oppfyllelse av forpliktelsene som følger av denne 

(EUT L 207 av 4.8.2015, s. 1). 

(7) Rådsbeslutning (EU) 2015/1340 av 13. juli 2015 om inngåelse på Den europeiske unions vegne av avtalen mellom Den europeiske union 

og dens medlemsstater på den ene siden og Island på den andre siden om Islands deltakelse i felles oppfyllelse av Den europeiske unions, 

dens medlemsstaters og Islands forpliktelser i andre forpliktelsesperiode i Kyoto-protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon 

om klimaendring (EUT L 207 av 4.8.2015, s. 15). 

2022/EØS/79/29 



Nr. 79/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

6) Alle transaksjoner som kreves i forbindelse med den tredje handelsperioden i EUs ordning for handel med 

utslippskvoter mellom 2013 og 2020, bør gjennomføres i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EU) nr. 389/2013. 

Ettersom direktiv 2003/87/EF tillot bruk av internasjonale utslippsenheter generert i samsvar med Kyoto-protokollen, vil 

nevnte forordning fortsette å gjelde for disse transaksjonene fram til 1. juli 2023, som er sluttdatoen i tilleggsperioden 

for oppfyllelse av forpliktelsene i Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode. For gi klarhet om på den ene siden 

hvilke regler som gjelder for alle transaksjoner knyttet til den tredje handelsperioden i samsvar med direktiv 

2003/87/EF, som endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(8), og på den andre siden hvilke regler som 

gjelder for alle transaksjoner knyttet til den fjerde handelsperioden i samsvar med direktiv 2003/87/EF, som endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410(9), bør virkeområdet for de bestemmelsene i forordning (EU)  

nr. 389/2013 som fortsatt vil gjelde for transaksjoner knyttet til den tredje handelsperioden etter ikrafttredelsen av denne 

forordningen, være begrenset til det formålet. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 389/2013 skal ny artikkel 73h lyde: 

«Artikkel 73h 

Clearingprosess for land som ikke er parter i en avtale om felles oppfyllelse 

1. Innen seks måneder etter avslutningen av handelsperioden 2013–2020 skal den sentrale forvalteren beregne 

clearingverdien for land som ikke er parter i en avtale om felles oppfyllelse, ved å trekke det antallet som svarer til kvotene 

i EU ETS som følge av inkludering av det aktuelle landet i EU ETS for handelsperioden 2013–2020, fra det samlede 

antallet generelle kvoter innlevert av det landets nasjonale forvalter for perioden 2013–2020. 

2. Den sentrale forvalteren skal underrette de nasjonale forvalterne om resultatet av beregningen i henhold til nr. 1. 

3. Innen fem virkedager etter underretningen nevnt i nr. 2 skal den sentrale forvalteren overføre et antall AAU-er som 

svarer til clearingverdien beregnet i samsvar med nr. 1, fra den sentrale ETS-clearingkontoen i unionsregisteret til en 

kvotekonto for KP-parter i KP-registeret i hvert land med positiv clearingverdi. 

4. Innen fem virkedager etter underretningen nevnt i nr. 2 skal hver KP-registerforvalter hvis land har en negativ 

clearingverdi, overføre et antall AAU-er som svarer til den positive ekvivalenten av clearingverdien beregnet i samsvar 

med nr. 1, til den sentrale ETS-clearingkontoen i unionsregisteret. 

5. Før overføringen omhandlet i nr. 3 og 4 i denne artikkelen skal den relevante nasjonale forvalteren eller den sentrale 

forvalteren først overføre et antall AAU-er som er nødvendig for å dekke den avgiften som kreves ved de første 

internasjonale overføringene av AAU-er i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013. 

6. Innen seks måneder etter avslutningen av handelsperioden 2013–2020 skal den sentrale forvalteren beregne 

clearingverdien for land som ikke er parter i en avtale om felles oppfyllelse, ved å trekke det antallet som svarer til de 

verifiserte utslippene fra luftfartøyoperatør som er inkludert i den nasjonale fortegnelsen i henhold til FNs rammekon-

vensjon om klimaendringer for handelsperioden 2013–2020, fra det samlede antallet generelle kvoter innlevert av 

luftfartøyoperatører som forvaltes av det landets nasjonale forvalter, for perioden 2013–2020. 

7. Den sentrale forvalteren skal underrette de nasjonale forvalterne om resultatet av beregningen i henhold til nr. 6. 

8. Innen fem virkedager etter underretningen nevnt i nr. 7 skal hver KP-registerforvalter hvis land har en positiv 

clearingverdi, overføre et antall AAU-er som svarer til clearingverdien beregnet i samsvar med nr. 6, til den sentrale ETS-

clearingkontoen i unionsregisteret. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive 

utslippsreduksjoner og lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 2015/1814 (EUT L 76 av 19.3.2018, s. 3). 
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9. Innen fem virkedager etter underretningen nevnt i nr. 7 skal den sentrale forvalteren overføre et antall AAU-er som 

svarer til den positive ekvivalenten av clearingverdien beregnet i samsvar med nr. 6, fra den sentrale ETS-clearingkontoen i 

unionsregisteret til en kvotekonto for KP-parter i KP-registeret i hvert land med negativ clearingverdi. 

10. Før overføringen omhandlet i nr. 8 og 9 i denne artikkelen skal den relevante nasjonale forvalteren eller den sentrale 

forvalteren først overføre et antall AAU-er som er nødvendig for å dekke den avgiften som kreves ved de første 

internasjonale overføringene av AAU-er i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra datoen for kunngjøring av en kommisjonsmelding i Den europeiske unions tidende om ikrafttredelse av 

Doha-endringen til Kyoto-protokollen. 

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

Utferdiget i Brussel 12. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/852 

av 17. mai 2017 

om kvikksølv og om oppheving av forordning (EF) nr. 1102/2008(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 192 nr. 1, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kvikksølv er eit svært giftig stoff som utgjer eit globalt trugsmål som er svært alvorleg for menneskehelsa, mellom anna 

i form av metylkvikksølv i fisk og annan sjømat, økosystem og ville dyr og planter. Ettersom kvikksølvureining skjer på 

tvers av landegrensene, har 40–80 % av den samla kvikksølvavsetjinga i Unionen opphavet sitt utanfor Unionen. Det er 

difor naudsynt med tiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. 

2) Utslepp av kvikksølv og dei eksponeringsrisikoane som er knytte til slike utslepp, skriv seg i all hovudsak frå 

menneskeleg verksemd, til dømes primærutvinning av kvikksølv og kvikksølvforedling, bruk av kvikksølv i produkt og 

industriprosessar, småskalautvinning og -foredling av gull, forbrenning av kol og handtering av kvikksølvavfall. 

3) I det sjuande miljøhandlingsprogrammet, som vart vedteke ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1386/2013/EU(3), 

er det fastsett eit langsiktig mål om eit giftfritt miljø, og for dette føremålet er det òg slått fast at det er naudsynt med 

tiltak som innan 2020 og i størst mogleg grad reduserer omfanget av alvorlege skadeverknader av kjemikaliar på 

menneskehelsa og miljøet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 24.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU C 303 av 19.8.2016, s. 122. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 14. mars 2017 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 25. april 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (TEU L 354 av 28.12.2013, s. 171). 
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4) Kommisjonsmeldinga av 28. januar 2005 til Europaparlamentet og Rådet med tittelen «Community Strategy Concerning 

Mercury», som vart revidert 7. desember 2010 (heretter kalla «strategien»), tek sikte på å redusere og om mogleg 

eliminere globale menneskeskapte utslepp av kvikksølv til luft, vatn og jord. 

5) Det har vore stor framgang dei ti siste åra når det gjeld handtering av kvikksølv, både som følgje av gjennomføringa av 

denne strategien og ei rekkje andre tiltak retta mot utslepp, tilbod, etterspurnad og bruk av kvikksølv, og som følgje av 

tiltak for handtering av kvikksølvoverskot og kvikksølvlager. 

6) Forhandlingar og tilslutning til eit internasjonalt rettsleg bindande instrument som er retta mot kvikksølv, bør prioriterast 

ifølgje denne strategien, ettersom EU-tiltak åleine ikkje kan sikre borgarane i Unionen eit effektivt vern mot dei 

helseskadelege verknadene av kvikksølv. 

7) Unionen og 26 av medlemsstatane har underteikna Minamata-konvensjonen om kvikksølv frå 2013 (heretter kalla 

«konvensjonen»). Dei to medlemsstatane som ikkje har underteikna konvensjonen, Estland og Portugal, har uttrykt at 

dei er innstilte på å ratifisere han. Både Unionen og alle medlemsstatane har såleis forplikta seg til å vedta, innarbeide 

og gjennomføre konvensjonen. 

8) Ei snøgg godkjenning av konvensjonen frå Unionen si side og ratifisering frå medlemsstatane si side vil kunne 

oppmuntre dei på verdsbasis største kvikksølvforbrukarane og -utsleppsføretaka som har underteikna konvensjonen, til å 

ratifisere og gjennomføre han. 

9) Denne forordninga bør utfylle regelverket i Unionen og fastsetje dei føresegnene som er naudsynte for å sikre at 

regelverket i Unionen fullt ut er i samsvar med konvensjonen, slik at Unionen og medlemsstatane kan høvesvis 

godkjenne eller ratifisere og gjennomføre konvensjonen. 

10) Andre tiltak som Unionen har sett i verk, og som går lenger enn krava i konvensjonen, vil bane veg, slik tilfellet var med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1102/2008(4) med omsyn til kvikksølvfrie produkt og prosessar. 

11) I samsvar med artikkel 193 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen (TVEU) skal ikkje denne forordninga 

vere til hinder for at medlemsstatane held ved lag eller innfører strengare vernetiltak, så framt slike tiltak er i samsvar 

med traktatane og Kommisjonen har fått melding om dei. 

12) Forbodet mot kvikksølv som vart fastsett ved forordning (EF) nr. 1102/2008, bør følgjast opp med restriksjonar på 

import av kvikksølv, avhengig av kjelde, tiltenkt bruksområde og opphavsstad for kvikksølvet. Europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(5) bør framleis nyttast på import av kvikksølvavfall, særleg med omsyn til 

avgjerdsmakta til dei rette styresmaktene i medhald av den nemnde forordninga. 

13) Føresegnene i denne forordninga om import av kvikksølv og kvikksølvblandingar er å sikre at Unionen og 

medlemsstatane oppfyller konvensjonskrava til handel med kvikksølv. 

14) Det bør innførast forbod mot eksport, import og framstilling av ei rekkje produkt med tilsett kvikksølv som står for ein 

vesentleg del av bruken av kvikksølv og kvikksølvsambindingar, både i Unionen og globalt. 

15) Denne forordninga bør nyttast utan at det rører ved dei føresegnene i det gjeldande unionsregelverket som fastset 

strengare krav til produkt med tilsett kvikksølv, òg når det gjeld høgsteinnhaldet av kvikksølv. 

16) Bruk av kvikksølv og kvikksølvsambindingar i framstillingsprosessar bør gradvis avviklast, og for dette føremålet bør 

det innførast tiltak som fremjar forsking på alternative stoff med eigenskapar som er ufarlege, eller iallfall mindre 

farlege for miljøet og menneskehelsa.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1102/2008 av 22. oktober 2008 om forbod mot eksport av metallisk kvikksølv og visse 

kvikksølvsambindingar og -blandingar, og om trygg lagring av metallisk kvikksølv (TEU L 304 av 14.11.2008, s. 75). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall (TEU L 190 av 12.7.2006, s. 1). 
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17) Etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(6) er det frå og med 10. oktober 2017 forbode med 

framstilling, omsetning og bruk av dei fem fenylkvikksølvsambindingane som er mest utbreidde i framstillinga av 

polyuretan, særleg som katalysatorar. Bruk av andre kvikksølvhaldige katalysatorar i framstillinga av polyuretan bør òg 

vere forbode frå og med 1. januar 2018. 

18) Framstilling av alkoholat som omfattar bruk av kvikksølv som elektrode, bør gradvis avviklast, og slike framstillings-

prosessar bør snarast mogleg bytast ut med kvikksølvfrie framstillingsprosessar som lèt seg gjennomføre i praksis. 

Dersom ingen relevante kvikksølvfrie framstillingsprosessar er tilgjengelege, bør det fastsetjast vilkår for framstilling av 

natrium- eller kaliummetylat eller -etylat som omfattar bruk av kvikksølv. Det bør gjerast tiltak som reduserer bruken av 

kvikksølv, slik at denne bruken vert avvikla i slik framstilling snarast mogleg, og seinast innan 1. januar 2028. 

19) Framstilling og omsetning av nye produkt med tilsett kvikksølv, og bruk av nye framstillingsprosessar som omfattar 

bruk av kvikksølv eller kvikksølvsambindingar, vil auke bruken av kvikksølv og kvikksølvsambindingar og utsleppa av 

kvikksølv i Unionen. Det bør difor innførast forbod mot slik ny verksemd, med mindre det vert gjort ei vurdering som 

viser at det nye produktet med tilsett kvikksølv eller den nye framstillingsprosessen har vesentlege miljø- eller 

helsemessige føremoner og ikkje utgjer nokon vesentleg risiko verken for miljøet eller menneskehelsa, og at ingen 

kvikksølvfrie alternativ som lèt seg gjennomføre teknisk og har dei same føremonene, er tilgjengelege. 

20) Bruken av kvikksølv og kvikksølvsambindingar ved småskalautvinning og -foredling av gull utgjer ein vesentleg del av 

bruken og utsleppet av kvikksølv på verdsbasis, og har negative innverknader både på lokalsamfunn og på globalt plan. 

Denne bruken av kvikksølv og kvikksølvsambindingar bør difor vere forboden i medhald av denne forordninga, og bør 

regulerast på internasjonalt plan. Utan at det rører ved forbodet mot denne bruken, og i tillegg til at medlemsstatane kan 

gjennomføre sanksjonar som er verknadsfulle, svarar til brotet og hindrar nye brot dersom føresegnene i denne 

forordninga vert overskridne, bør det i tillegg utarbeidast ein nasjonal plan dersom slike brot på forbodet skulle vise seg 

å vere meir omfattande, for såleis å handtere problemet med småskalautvinning og -foredling av gull der kvikksølv-

amalgamering vert nytta til å utvinne gull frå malm. 

21) Kvikksølv i dentalt amalgam er det største bruksområdet for kvikksølv i Unionen og ei vesentleg kjelde til ureining. 

Bruken av dentalt amalgam bør difor avviklast gradvis i samsvar med konvensjonen og med nasjonale planar som 

særleg byggjer på dei tiltaka som er oppførte i del II i vedlegg A til konvensjonen. Kommisjonen bør vurdere og 

rapportere om det er mogleg gradvis å avvikle bruken av dentalt amalgam på lang sikt, og helst innan 2030, og 

samstundes ta omsyn til dei nasjonale planane som krevst i medhald av denne forordninga, og fullt ut respektere den 

kompetansen medlemsstatane har når det gjeld organisering og yting av helsetenester og lækjarhjelp. Vidare bør det 

gjerast særlege førebyggjande tiltak for helsevern av sårbare individ i samfunnet, til dømes barn og gravide eller kvinner 

som ammar. 

22) Dentalt amalgam bør tillatast for bruk berre i førehandsdosert, innkapsla form, og det bør verte pålagt med bruk av 

amalgamskiljarar på tannklinikkar og tannlækjarkontor der dentalt amalgam vert nytta eller der dentale amalgam-

fyllingar eller tenner med slike fyllingar vert fjerna, med sikte på å verne tannlækjarar og pasientar mot eksponering for 

kvikksølv og sikre at avfallet vert samla inn og slutthandsama i samsvar med forsvarleg avfallshandtering og under 

ingen omstende vert sleppt ut i miljøet. Følgjeleg bør det verte forbode for tannlækjarar å nytte kvikksølv i laus vekt. 

Amalgamkapslar slik det er gjort greie for i dei europeiske standardane EN ISO 13897:2004 og EN ISO 24234:2015, 

vert rekna som eigna for bruk av tannlækjarar. Vidare bør det fastsetjast eit minstenivå for retensjonseffektivitet for 

amalgamskiljarar. Det bør nyttast relevante standardar for å etterleve krava til amalgamskiljarar, til dømes den 

europeiske standarden EN ISO 11143:2008. Ettersom det er svært mange marknadsdeltakarar innanfor 

tannhelsesektoren som vert påverka av innføringa av desse krava, bør det setjast av tilstrekkeleg tid til at dei kan tilpasse 

seg dei nye krava.  

  

(6) 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 (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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23) Bruken av kvikksølv kan reduserast ved å lære opp tannlækjarstudentar og tannlækjarar i bruk av kvikksølvfrie 

alternativ, særleg for sårbare individ i samfunnet, til dømes barn og gravide eller kvinner som ammar, og gjennom 

forsking og innovasjon innanfor munnhelse, slik at kunnskapen om eksisterande materiale og restaureringsteknikkar 

aukar og nye materiale vert utvikla. 

24) Innan utgangen av 2017 vil det vere produsert meir enn 6 000 tonn flytande kvikksølvavfall i Unionen, hovudsakleg 

som følgje av den obligatoriske avviklinga av kvikksølvkatodeceller i kloralkaliindustrien i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsavgjerd 2013/732/EU(7). Ettersom kapasiteten til omdanning av flytande kvikksølvavfall er avgrensa, 

bør mellombels lagring av flytande kvikksølv framleis tillatast i medhald av denne forordninga i eit tidsrom som er 

tilstrekkeleg langt til at omdanning og eventuelt herding av alt kvikksølvavfall kan finne stad. Lagringa bør skje i 

samsvar med dei krava som er fastsette i rådsdirektiv 1999/31/EF(8). 

25) Ettersom flytande kvikksølv er eit særs farleg stoff, bør permanent lagring av kvikksølvavfall utan førehandsaming vere 

forbode på grunn av risikoane ved slik slutthandsaming. Kvikksølvavfall bør difor omdannast på ein høveleg måte og 

eventuelt herdast før permanent lagring. For dette føremålet og for å redusere dei tilknytte risikoane bør medlemsstatane 

ta omsyn til dei tekniske retningslinjene for kvikksølv som er fastsette i Basel-konvensjonen om kontroll av grense-

kryssande transport av og disponering av farleg avfall. 

26) For å sikre korrekt gjennomføring av føresegnene om avfall i denne forordninga bør det gjerast tiltak for å sikre eit 

effektivt system for sporing av kvikksølvavfall gjennom heile avfallshandteringskjeda, slik at produsentane av kvikks-

ølvavfall og dei driftsansvarlege for avfallshandteringsanlegga der slikt avfall vert lagra og handsama, vert pålagde å 

opprette eit informasjonsregister som ein del av dokumentasjonskravet i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(9). 

27) I medhald av konvensjonen skal partane leggje vinn på å utarbeide høvelege strategiar for å identifisere og vurdere 

område som er ureina med kvikksølv eller kvikksølvsambindingar. I medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU(10) skal dei driftsansvarlege for industrianlegg gjere tiltak for å handtere jordureining. I medhald av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(11) skal òg medlemsstatane ta forholdsreglar mot jordureining som har 

negative verknader på tilstanden til ein vassførekomst. Kommisjonen og medlemsstatane bør difor utveksle informasjon 

for å dele røynsler om dei initiativa og tiltaka som er gjorde på nasjonalt plan. 

28) Når Kommisjonen skal revidere denne forordninga, bør han evaluere dei inntaksnivåa som i dag vert rekna som trygge 

for helsa, og utarbeide nye helsebaserte referanseverdiar for kvikksølv ut ifrå ei oppdatert vitskapleg forståing av dei 

risikoane som er knytte til metylkvikksølv. 

29) For å tilpasse unionsregelverket til dei avgjerdene som er tekne av partskonferansen til konvensjonen, og som er støtta 

av Unionen gjennom ei rådsavgjerd vedteken i samsvar med artikkel 218 nr. 9 i TVEU, bør fullmakta til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TVEU delegerast til Kommisjonen når det gjeld endring av vedlegga til denne 

forordninga og når det gjeld lenging av det tidsrommet det er tillate å lagre kvikksølvavfall. Det er særleg viktig at 

Kommisjonen held føremålstenlege samråd under det førebuande arbeidet sitt, medrekna samråd med sakkunnige, og at 

slike samråd vert haldne i samsvar med dei prinsippa som er fastsette i den tverrinstitusjonelle avtala av 13. april 2016 

om betre regelverksutforming(12). For å sikre ei jamn deltaking under utarbeidinga av delegerte rettsakter er det viktig at 

Europaparlamentet og Rådet får tilsendt alle dokument til same tid som dei sakkunnige frå medlemsstatane, og at dei 

sakkunnige på ein systematisk måte får tilgang til møte i Kommisjonen sine grupper av sakkunnige som tek del i 

utarbeidinga av delegerte rettsakter.  

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/732/EU av 9. desember 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (TEU L 332 av 

11.12.2013, s. 34). 

(8) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (TEF L 182 av 16.7.1999, s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (TEU L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (TEU L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (TEU L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(12) TEU L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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30) Kommisjonen bør gjevast gjennomføringsfullmakt for å sikre einsarta vilkår for gjennomføringa av denne forordninga 

med omsyn til fastsetjing av skjema for import og eksport, utarbeiding av tekniske krav til miljømessig forsvarleg 

mellombels lagring av kvikksølv, kvikksølvsambindingar og kvikksølvblandingar, forbod mot eller godkjenning av nye 

produkt med tilsett kvikksølv og nye framstillingsprosessar som omfattar bruk av kvikksølv eller kvikksølv-

sambindingar, og fastsetjing av rapporteringsplikter. Denne fullmakta bør nyttast i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(13). 

31) Medlemsstatane bør fastsetje reglar for sanksjonar som skal nyttast ved brot på føresegnene i denne forordninga, og 

sikre at sanksjonane vert gjennomførte. Desse sanksjonane bør vere verknadsfulle, svare til brotet og hindre nye brot. 

32) Av omsyn til arten og omfanget av dei endringane som må gjerast i forordning (EF) nr. 1102/2008, og for å skape betre 

rettstryggleik, klarleik, innsyn og enklare regelverk, bør den nemnde forordninga opphevast. 

33) For at dei rette styresmaktene i medlemsstatane og marknadsdeltakarane som vert påverka av denne forordninga, skal få 

nok tid til å tilpasse seg den nye ordninga som vert fastsett ved denne forordninga, bør denne forordninga nyttast frå 

1. januar 2018. 

34) Ettersom målet for denne forordninga, som er å sikre eit høgt nivå for vern av menneskehelsa og miljøet mot 

menneskeskapte utslepp av kvikksølv og kvikksølvsambindingar, mellom anna gjennom eit forbod mot import og 

eksport av kvikksølv og produkt med tilsett kvikksølv, restriksjonar på bruken av kvikksølv i framstillingsprosessar og 

produkt, ved småskalautvinning og -foredling av gull og i dentalt amalgam, og gjennom plikter knytte til kvikksølv-

avfall, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, men som på grunn av den grensekryssande karakteren til 

kvikksølvureining og typen tiltak som skal setjast i verk, betre kan nåast på unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i 

samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske unionen. I samsvar med 

prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje denne forordninga lenger enn det 

som er naudsynt for å nå dette målet. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Artikkel 1 

Føremål og mål 

Ved denne forordninga vert det fastsett tiltak og vilkår for bruk av, lagring av og handel med kvikksølv, kvikksølvsambindingar 

og kvikksølvblandingar, framstilling og bruk av og handel med produkt med tilsett kvikksølv, og handtering av kvikksølvavfall, 

for å sikre eit høgt nivå for vern av menneskehelsa og miljøet mot menneskeskapte utslepp av kvikksølv og kvikksølv-

sambindingar. 

Når det er føremålstenleg, kan medlemsstatane nytte strengare krav enn dei som er fastsette i denne forordninga, i samsvar med 

TVEU. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder 

 1) «kvikksølv» metallisk kvikksølv (Hg, CAS-nr. 7439-97-6), 

 2) «kvikksølvsambinding» alle stoff som inneheld atom av kvikksølv og eitt eller fleire atom av andre grunnstoff som kan 

delast opp i ulike delemne berre ved hjelp av kjemiske reaksjonar,  

  

(13) 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 (TEU L 55 av 28.2.2011 s. 13). 
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 3) «blanding» ei blanding eller løysing som er samansett av minst to stoff, 

 4) «produkt med tilsett kvikksølv» eit produkt eller delemne i eit produkt som inneheld kvikksølv eller ei kvikksølv-

sambinding som medvite er vorte tilsett, 

 5) «kvikksølvavfall» metallisk kvikksølv som oppfyller kriteria for avfall slik det er definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 

2008/98/EF, 

 6) «eksport» anten 

a) permanent eller mellombels eksport av kvikksølv, kvikksølvsambindingar, kvikksølvblandingar og produkt med tilsett 

kvikksølv som oppfyller vilkåra i artikkel 28 nr. 2 i TVEU, eller 

b) reeksport av kvikksølv, kvikksølvsambindingar, kvikksølvblandingar og produkt med tilsett kvikksølv som ikkje 

oppfyller vilkåra i artikkel 28 nr. 2 i TVEU, og som er underlagde ein annan tollprosedyre enn EU-prosedyren for 

ekstern sending av varer gjennom tollområdet til Unionen, 

 7) «import» fysisk innførsel til tollområdet til Unionen av kvikksølv, kvikksølvsambindingar, kvikksølvblandingar og 

produkt med tilsett kvikksølv som er underlagde ein annan tollprosedyre enn EU-prosedyren for ekstern sending av varer 

gjennom tollområdet til Unionen, 

 8) «slutthandsaming» slutthandsaming slik det er definert i artikkel 3 nr. 19 i direktiv 2008/98/EF, 

 9) «primærutvinning av kvikksølv» utvinning der kvikksølv er det materialet som det hovudsakleg vert leita etter, 

10) «omdanning» den kjemiske omdanninga av den fysiske tilstanden til kvikksølvet frå flytande tilstand til kvikksølvsulfid, 

eller ei anna samanliknbar kjemisk sambinding som er minst like stabil og er like løyseleg eller mindre løyseleg i vatn, og 

som ikkje utgjer nokon større fare for helsa eller miljøet enn kvikksølvsulfid, 

11) «omsetning» levering til eller tilgjengeleggjering for tredjemann, mot betaling eller vederlagsfritt. Import skal reknast som 

omsetning. 

KAPITTEL II 

HANDELS- OG FRAMSTILLINGSRESTRIKSJONAR FOR KVIKKSØLV, KVIKKSØLVSAMBINDINGAR, 

KVIKKSØLVBLANDINGAR OG PRODUKT MED TILSETT KVIKKSØLV 

Artikkel 3 

Eksportrestriksjonar 

1. Det er forbode med eksport av kvikksølv. 

2. Det er forbode med eksport av dei kvikksølvsambindingane og kvikksølvblandingane som er oppførte i vedlegg I, frå og 

med dei datoane som er fastsette i det nemnde vedlegget. 

3. Som unntak frå nr. 2 skal eksport av dei kvikksølvsambindingane som er oppførte i vedlegg I, vere tillaten for labo-

ratorieforskings- eller laboratorieanalyseføremål. 

4. Det er forbode med eksport som har som føremål at kvikksølv, kvikksølvsambindingar og kvikksølvblandingar som ikkje 

er omfatta av forbodet i nr. 2, skal attvinnast. 

Artikkel 4 

Importrestriksjonar 

1. Det er forbode med import av kvikksølv og av dei kvikksølvblandingane som er oppførte i vedlegg I, medrekna 

kvikksølvavfall frå ei av dei hovudkjeldene som er nemnde i artikkel 11 bokstav a)–d), når føremålet ikkje er slutthandsaming 

av avfall. Slik import der føremålet er slutthandsaming av avfall, skal berre tillatast i dei tilfella der eksportstaten ikkje har 

omdanningskapasitet tilgjengeleg på sitt eige territorium.  
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Utan at det rører ved artikkel 11 og som unntak frå første leddet i dette nummeret skal import av kvikksølv og av dei 

kvikksølvblandingane som er oppførte i vedlegg I for tillaten bruk i ein medlemsstat, tillatast dersom importstaten har gjeve 

skriftleg samtykke til slik import i dei tilfella der 

a) eksportstaten er part i konvensjonen, og det eksporterte kvikksølvet ikkje kjem frå primærutvinning av kvikksølv, som er 

forboden i medhald av artikkel 3 nr. 3 og 4 i konvensjonen, eller 

b) eksportstaten ikkje er part i konvensjonen, men har dokumentert at kvikksølvet ikkje kjem frå primærutvinning av 

kvikksølv. 

Utan at det rører ved eventuelle nasjonale tiltak som er vedtekne i samsvar med TVEU, skal bruk som er tillaten i medhald av 

unionsregelverket, reknast som tillaten bruk i ein medlemsstat for føremåla med dette nummeret. 

2. Det er forbode med import av kvikksølvblandingar som ikkje høyrer inn under nr. 1, og av kvikksølvsambindingar, 

dersom føremålet er attvinning av kvikksølv. 

3. Det er forbode med import av kvikksølv til bruk ved småskalautvinning og -foredling av gull. 

4. I tilfelle der det er tillate med kvikksølvavfall i samsvar med denne artikkelen, skal forordning (EF) nr. 1013/2006 

framleis nyttast i tillegg til krava i denne forordninga. 

Artikkel 5 

Eksport, import og framstilling av produkt med tilsett kvikksølv 

1. Utan at det rører ved strengare krav i anna gjeldande unionsregelverk, skal det i Unionen vere forbode med eksport, 

import og framstilling av produkt med tilsett kvikksølv slik det er fastsett i vedlegg II, frå og med dei datoane som er fastsette i 

det nemnde vedlegget. 

2. Det forbodet som er fastsett i nr. 1, skal ikkje gjelde for følgjande produkt med tilsett kvikksølv: 

a) Produkt som er særs viktige for sivil vernebuing og militærbruk. 

b) Produkt til forsking, til kalibrering av instrument eller til bruk som ein referansestandard. 

Artikkel 6 

Skjema for import og eksport 

Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter skal Kommisjonen gjere vedtak for å fastsetje kva skjema som skal nyttast ved 

gjennomføring av artikkel 3 og 4. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren 

som er nemnd i artikkel 22 nr. 2. 

KAPITTEL III 

RESTRIKSJONAR PÅ BRUK OG LAGRING AV KVIKKSØLV, KVIKKSØLVSAMBINDINGAR OG 

KVIKKSØLVBLANDINGAR 

Artikkel 7 

Industriverksemd 

1. Det er forbode med bruk av kvikksølv og kvikksølvsambindingar i dei framstillingsprosessane som er oppførte i del I i 

vedlegg III, frå og med dei datoane som er fastsette i det nemnde vedlegget. 

2. Bruk av kvikksølv og kvikksølvsambindingar i dei framstillingsprosessane som er oppførte i del II i vedlegg III, skal berre 

tillatast på dei vilkåra som er fastsette i det nemnde vedlegget. 

3. Mellombels lagring av kvikksølv og av dei kvikksølvsambindingane og kvikksølvblandingane som er oppførte i vedlegg  

I til denne forordninga, skal utførast på ein miljømessig forsvarleg måte, i samsvar med dei grenseverdiane og krava som er 

fastsette i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU(14) og i direktiv 2010/75/EU.  

  

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer og om endring og 

senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF (TEU L 197 av 24.7.2012, s. 1). 
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For å sikre einsarta bruk av den plikta som er fastsett i første leddet i dette nummeret, kan Kommisjonen vedta gjennomførings-

rettsakter der dei tekniske krava til miljømessig forsvarleg mellombels lagring av kvikksølv, kvikksølvsambindingar og 

kvikksølvblandingar vert fastsette i samsvar med dei avgjerdene som er tekne av partskonferansen til konvensjonen i samsvar 

med artikkel 10 nr. 3 og artikkel 27 i konvensjonen, så framt Unionen støttar den aktuelle avgjerda gjennom ei rådsavgjerd som 

er vedteken i samsvar med artikkel 218 nr. 9 i TVEU. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den 

granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 22 nr. 2 i denne forordninga. 

Artikkel 8 

Nye produkt med tilsett kvikksølv og nye framstillingsprosessar 

1. Marknadsdeltakarar skal ikkje framstille eller bringe i omsetning produkt med tilsett kvikksølv som ikkje er framstilte før 

1. januar 2018 («nye produkt med tilsett kvikksølv»), med mindre dei har løyve til dette gjennom ei avgjerd som er teken i 

medhald av nr. 6 i denne artikkelen eller i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(15). 

Første leddet skal ikkje nyttast på 

a) utstyr som er naudsynt for å verne viktige tryggleiksinteresser i medlemsstatane, medrekna våpen, ammunisjon og 

krigsmateriell for særlege militære føremål, 

b) utstyr som er utforma for å sendast ut i rommet, 

c) teknisk vidareutvikling eller ny utforming av produkt med tilsett kvikksølv som er framstilte før 1. januar 2018, så framt 

slik vidareutvikling eller ny utforming fører til redusert bruk av kvikksølv i desse produkta. 

2. Marknadsdeltakarar skal ikkje nytte framstillingsprosessar som omfattar bruk av kvikksølv eller kvikksølvsambindingar 

som ikkje var nytta før 1. januar 2018 («nye framstillingsprosessar»), med mindre dei har fått godkjenning til dette gjennom ei 

avgjerd som er teken i medhald av nr. 6. 

Første leddet i dette nummeret skal ikkje nyttast på prosessar med framstilling eller bruk av produkt med tilsett kvikksølv som 

ikkje er omfatta av forbodet i nr. 1. 

3. Dersom ein marknadsdeltakar vil søkje om ei avgjerd i medhald av nr. 6 for å kunne framstille eller bringe i omsetning eit 

nytt produkt med tilsett kvikksølv eller for å nytte ein ny framstillingsprosess, så framt produktet eller prosessen har vesentlege 

miljø- eller helsemessige føremoner og ikkje utgjer nokon vesentleg risiko for miljøet eller menneskehelsa, og så framt ingen 

kvikksølvfrie alternativ som lèt seg gjennomføre teknisk og har dei same føremonene, er tilgjengelege, skal marknadsdeltakaren 

melde frå om dette til dei rette styresmaktene i den medlemsstaten som det gjeld. Meldinga skal innehalde følgjande 

opplysningar: 

a) Ei teknisk utgreiing om det aktuelle produktet eller den aktuelle prosessen. 

b) Ei vurdering av føremonene og risikoane som er knytte til helse og miljø. 

c) Prov på at det ikkje ligg føre kvikksølvfrie alternativ som lèt seg gjennomføre teknisk og har vesentlege miljø- eller 

helsemessige føremoner. 

d) Ei detaljert utgreiing om korleis prosessen skal utførast eller korleis produktet skal framstillast og nyttast, og om korleis 

avfallet skal slutthandsamast etter bruk, for å sikre eit høgt nivå for vern av miljøet og menneskehelsa. 

4. Den medlemsstaten som det gjeld, skal sende over til Kommisjonen meldinga frå marknadsdeltakaren dersom 

medlemsstaten meiner, ut ifrå si eiga vurdering av dei opplysningane som er gjevne i meldinga, at kriteria som er nemnde i nr. 6 

første leddet, er oppfylte. 

Den medlemsstaten som det gjeld, skal melde frå til Kommisjonen dersom han meiner at kriteria som er nemnde i nr. 6 første 

leddet, ikkje er oppfylte. 

5. Dersom medlemsstaten sender over ei melding i medhald av nr. 4 første leddet i denne artikkelen, skal Kommisjonen 

straks gjere meldinga tilgjengeleg for det utvalet som er nemnt i artikkel 22 nr. 1.  

  

(15) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (TEU L 174 av 1.7.2011, s. 88). 
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6. Kommisjonen skal granske meldinga som er motteken, og vurdere om det er dokumentert at det nye produktet med tilsett 

kvikksølv eller den nye framstillingsprosessen har vesentlege miljø- eller helsemessige føremoner og ikkje utgjer nokon 

vesentleg risiko verken for miljøet eller menneskehelsa, og at ingen kvikksølvfrie alternativ som lèt seg gjennomføre teknisk og 

har dei same føremonene, er tilgjengelege. 

Kommisjonen skal melde frå til medlemsstatane om resultatet av vurderinga. 

Kommisjonen skal, gjennom gjennomføringsrettsakter, gjere vedtak som fastset om det aktuelle nye produktet med tilsett 

kvikksølv eller den nye framstillingsprosessen, er godkjend. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den 

granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 22 nr. 2. 

7. Kommisjonen skal innan 30. juni 2018 offentleggjere ei liste på internett over framstillingsprosessar der kvikksølv eller 

kvikksølvsambindingar inngår i prosessar som var nytta før 1. januar 2018, og over produkt med tilsett kvikksølv som er 

framstilte før 1. januar 2018, og over eventuelle gjeldande marknadsføringsrestriksjonar. 

Artikkel 9 

Småskalautvinning og -foredling av gull 

1. Det er forbode med småskalautvinning og -foredling av gull der kvikksølvamalgamering vert nytta til å utvinne gull frå 

malm. 

2. Utan at det rører ved nr. 1 i denne artikkelen og ved artikkel 16 skal den rette styresmakta i den aktuelle medlemsstaten 

utarbeide og gjennomføre ein nasjonal plan i samsvar med vedlegg IV i tilfelle der det er dokumentert at det ikkje er tale om 

isolerte tilfelle av brot på det forbodet som er fastsett i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 10 

Dentalt amalgam 

1. Frå 1. januar 2019 skal dentalt amalgam berre nyttast i førehandsdosert, innkapsla form. Det er forbode for tannlækjarar å 

nytte kvikksølv i laus vekt. 

2. Frå 1. juli 2018 skal ikkje dentalt amalgam nyttast til tannbehandling av mjølketenner, av barn under 15 år og av gravide 

eller ammande kvinner, med mindre tannlækjaren meiner at dette er heilt naudsynt på grunn av særskilde medisinske behov hjå 

pasienten. 

3. Innan 1. juli 2019 skal kvar medlemsstat utarbeide ein nasjonal plan for dei tiltaka staten har sett seg føre å setje i verk for 

gradvis å avvikle bruken av dentalt amalgam. 

Medlemsstatar skal gjere dei nasjonale planane sine offentleg tilgjengelege på internett og sende dei over til Kommisjonen 

innan ein månad etter at dei er vedtekne. 

4. Frå 1. januar 2019 skal driftsansvarlege for tannklinikkar og tannlækjarkontor der dentalt amalgam vert nytta, eller der 

dentale amalgamfyllingar eller tenner med slike fyllingar vert fjerna, syte for at klinikkane deira er utstyrte med amalgam-

skiljarar som held tilbake og samlar opp amalgampartiklar, medrekna partiklar i spillvatn. 

Dei driftsansvarlege skal sikre at 

a) amalgamskiljarar som vert tekne i bruk frå 1. januar 2018, har eit retensjonsnivå for amalgampartiklar på minst 95 %, 

b) alle amalgamskiljarar som er i bruk frå 1. januar 2021, ligg på det retensjonsnivået som er fastsett i bokstav a). 

For å sikre eit høgast mogleg retensjonsnivå skal amalgamskiljarar haldast ved like i samsvar med rettleiinga frå produsenten. 

5. Kapslar og amalgamskiljarar som oppfyller europeiske standardar eller andre nasjonale eller internasjonale standardar 

med eit tilsvarande kvalitets- og retensjonsnivå, skal reknast for å oppfylle dei krava som er fastsette i nr. 1 og 4. 

6. Tannlækjarar skal syte for at amalgamavfall, medrekna amalgamrestar, amalgampartiklar og amalgamfyllingar, og tenner 

eller delar av tenner som er ureina av dentalt amalgam, vert handterte og samla inn av ei godkjend avfallshandteringsverksemd 

eller eit godkjent avfallshandteringsføretak. 

Tannlækjarar skal under ingen omstende, direkte eller indirekte, tillate utslepp av slikt amalgamavfall i miljøet.  
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KAPITTEL IV 

SLUTTHANDSAMING AV AVFALL OG KVIKKSØLVAVFALL 

Artikkel 11 

Avfall 

Utan at det rører ved artikkel 2 nr. 5 i denne forordninga skal kvikksølv og kvikksølvsambindingar, i rein form eller i 

blandingar, frå ei av hovudkjeldene nedanfor, reknast som avfall slik det er definert i direktiv 2008/98/EF, og slutthandsamast 

utan fare for menneskehelsa eller utan å skade miljøet, i samsvar med det nemnde direktivet: 

a) Kloralkaliindustrien. 

b) Reinsing av naturgass. 

c) Utvinning og smelting av ikkje-jarnhaldig metall. 

d) Utvinning frå sinober i Unionen. 

Slik slutthandsaming skal ikkje innebere noka form for regenerering av kvikksølv. 

Artikkel 12 

Rapportering om hovudkjelder 

1. Marknadsdeltakarar i dei industrisektorane som er nemnde i artikkel 11 bokstav a), b) og c), skal innan 31. mai kvart år 

sende følgjande opplysningar til dei rette styresmaktene i dei medlemsstatane som det gjeld: 

a) Opplysningar om den samla mengda kvikksølvavfall som er lagra i kvart av anlegga deira. 

b) Opplysningar om den samla mengda kvikksølvavfall som er send til dei einskilde anlegga som handterer mellombels 

lagring, omdanning og eventuelt herding av kvikksølvavfall, eller permanent lagring av kvikksølvavfall som er vorte 

omdanna og eventuelt herda. 

c) Opplysningar om plassering av og kontaktopplysningar til alle lagringsanlegga som er nemnde i bokstav b). 

d) Ein kopi av sertifikatet som er lagt fram av den driftsansvarlege for det anlegget som handterer mellombels lagring av 

kvikksølvavfall i samsvar med artikkel 14 nr. 1. 

e) Ein kopi av sertifikatet som er lagt fram av den driftsansvarlege for det anlegget som handterer omdanning og eventuelt 

herding av kvikksølvavfall i samsvar med artikkel 14 nr. 2. 

f) Ein kopi av sertifikatet som er lagt fram av den driftsansvarlege for det anlegget som handterer permanent lagring av 

kvikksølvavfall som er vorte omdanna og eventuelt herda i samsvar med artikkel 14 nr. 3. 

2. Dei opplysningane som er nemnde i nr. 1 bokstav a) og b), skal leggjast fram med dei kodane som er fastsette i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002(16). 

3. Dei pliktene som er fastsette i nr. 1 og 2, skal opphevast for marknadsdeltakarar som driv kloralkalianlegg, eitt år etter at 

marknadsdeltakaren har avvikla drifta av alle kvikksølvkatodeceller i medhald av gjennomføringsavgjerd 2013/732/EU, og alt 

kvikksølv er vorte overført til avfallshandteringsanlegg. 

Artikkel 13 

Lagring av kvikksølvavfall 

1. Som unntak frå artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i direktiv 1999/31/EF kan kvikksølvavfall lagrast mellombels i flytande form 

dersom dei særskilde krava til mellombels lagring av kvikksølvavfall som er fastsette i vedlegg I, II og III i det nemnde 

direktivet, er oppfylte, og dersom avfallet vert lagra i anlegg over jorda som er meinte og utstyrte for mellombels lagring av 

kvikksølvavfall. 

Unntaket i første leddet skal slutte å gjelde frå 1. januar 2023. 

2. Kommisjonen har fullmakt til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 21 med sikte på å endre denne 

forordninga ved å lengje tidsrommet for mellombels lagring av kvikksølvavfall som er nemnt i nr. 1 i denne artikkelen, med 

opptil tre år.  

  

(16) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk (TEF L 332 av 9.12.2002, s. 1). 
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3. Før kvikksølvavfall kan slutthandsamast, må det omdannast, og dersom avfallet er meint å skulle slutthandsamast i anlegg 

over jorda, skal det både omdannast og herdast. 

Kvikksølvavfall som er vorte omdanna og eventuelt herda, skal berre slutthandsamast i permanente lagringsanlegg som er 

godkjende for slutthandsaming av farleg avfall, og omfattar 

a) saltgruver som er tilpassa for permanent lagring av kvikksølvavfall som er vorte omdanna, eller harde fjellformasjonar som 

ligg djupt under jorda og gjev eit tryggleiks- og innesluttingsnivå som er like høgt eller høgare enn tilsvarande nivå for 

saltgruver, eller 

b) anlegg over jorda som er meinte og utstyrte for permanent lagring av kvikksølvavfall som er vorte omdanna og herda, og 

som gjev eit tryggleiks- og innesluttingsnivå som er like høgt eller høgare enn tilsvarande nivå for dei anlegga som er 

nemnde i bokstav a). 

Driftsansvarlege for permanente lagringsanlegg skal syte for at kvikksølvavfall som er vorte omdanna og eventuelt herda, vert 

lagra åtskilt frå anna avfall og samla i eit forsegla lagringsrom. Dei driftsansvarlege skal vidare syte for at dei permanente 

lagringsanlegga oppfyller dei krava som er fastsette i direktiv 1999/31/EF, medrekna dei særlege krava til mellombels lagring 

av kvikksølvavfall som er fastsette i del 8 tredje og femte strekpunktet i vedlegg I og i vedlegg II til det nemnde direktivet. 

Artikkel 14 

Sporing 

1. Driftsansvarlege for anlegg som handterer mellombels lagring av kvikksølvavfall, skal opprette eit register med opplys-

ningar om følgjande: 

a) For kvar sending med kvikksølvavfall som vert motteken: 

i) Avfallsmengd og opphav til avfallet. 

ii) Namn på og kontaktopplysningar til leverandøren og eigaren av avfallet. 

b) For kvar sending med kvikksølvavfall som forlèt anlegget: 

i) Avfallsmengd og kvikksølvinnhald i avfallet. 

ii) Mottakar og tiltenkt slutthandsaming av avfallet. 

iii) Ein kopi av sertifikatet som den driftsansvarlege for anlegget som handterer omdanninga og eventuelt herdinga av 

avfallet i samsvar med nr. 2, har lagt fram. 

iv) Ein kopi av sertifikatet som den driftsansvarlege for anlegget som handterer den permanente lagringa av kvikk-

sølvavfall som er vorte omdanna og eventuelt herda i samsvar med nr. 3, har lagt fram. 

c) Mengda av kvikksølvavfall som er lagra ved anlegget ved kvar månadsslutt. 

Driftsansvarlege for anlegg som handterer mellombels lagring av kvikksølvavfall, skal, så snart kvikksølvavfallet vert fjerna frå 

mellombels lagring, utferde eit sertifikat som stadfestar at kvikksølvavfallet er sendt til eit anlegg som handterer 

slutthandsaming som er omfatta av denne artikkelen. 

Når eit sertifikat som er nemnt i andre leddet i dette nummeret, er utferda, skal det straks sendast ein kopi av sertifikatet til dei 

marknadsdeltakarane som det gjeld, og som er nemnde i artikkel 12. 

2. Driftsansvarlege for anlegg som handterer omdanning og eventuelt herding av kvikksølvavfall, skal opprette eit register 

med opplysningar om følgjande: 

a) For kvar sending med kvikksølvavfall som vert motteken: 

i) Avfallsmengd og opphav til avfallet. 

ii) Namn på og kontaktopplysningar til leverandøren og eigaren av avfallet.  
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b) For kvar sending med kvikksølvavfall som er vorte omdanna og eventuelt herda, som forlèt anlegget: 

i) Avfallsmengd og kvikksølvinnhald i avfallet. 

ii) Mottakar og tiltenkt slutthandsaming av avfallet. 

iii) Ein kopi av sertifikatet som den driftsansvarlege for anlegget som handterer den permanente lagringa av avfallet i 

samsvar med nr. 3, har lagt fram. 

c) Mengda av kvikksølvavfall som er lagra ved anlegget ved kvar månadsslutt. 

Driftsansvarlege for anlegg som handterer omdanning og eventuelt herding av kvikksølvavfall, skal, så snart omdanninga og 

eventuelt herdinga er utført for heile sendinga, utferde eit sertifikat som stadfestar at heile sendinga med kvikksølvavfall er 

vorte omdanna og eventuelt herda. 

Når eit sertifikat som er nemnt i andre leddet i dette nummeret, er utferda, skal det straks sendast ein kopi av sertifikatet til dei 

driftsansvarlege for anlegga som er nemnde i nr. 1 i denne artikkelen, og til dei marknadsdeltakarane som det gjeld, og som er 

nemnde i artikkel 12. 

3. Driftsansvarlege for anlegg som handterer permanent lagring av kvikksølvavfall som er vorte omdanna og eventuelt 

herda, skal, så snart slutthandsaminga er utført for heile sendinga, utferde eit sertifikat som stadfestar at heile sendinga med 

kvikksølvavfall som er vorte omdanna og eventuelt herda, er lagra permanent i samsvar med direktiv 1999/31/EF, medrekna 

opplysningar om lagringsstad. 

Når eit sertifikat som er nemnt i første leddet i dette nummeret, er utferda, skal det straks sendast ein kopi av sertifikatet til dei 

driftsansvarlege for anlegga som er nemnde i nr. 1 og 2 i denne artikkelen, og til dei marknadsdeltakarane som det gjeld, og 

som er nemnde i artikkel 12. 

4. Dei driftsansvarlege som er nemnde i nr. 1 og 2, skal innan 31. januar kvart år sende over registeret for det førre 

kalenderåret til dei rette styresmaktene i dei medlemsstatane som det gjeld. Dei rette styresmaktene i dei medlemsstatane som 

det gjeld, skal kvart år sende Kommisjonen alle registera som dei har motteke. 

Artikkel 15 

Ureina område 

1. Kommisjonen skal leggje til rette for utveksling av opplysningar med medlemsstatane om kva tiltak som er gjorde på 

nasjonalt plan for å identifisere og vurdere område som er ureina av kvikksølv og kvikksølvsambindingar, og for å handtere dei 

vesentlege risikoane som slik ureining kan utgjere for menneskehelsa og miljøet. 

2. Kommisjonen skal innan 1. januar 2021 gjere dei opplysningane som er samla inn i medhald av nr. 1, offentleg 

tilgjengelege på internett, medrekna ei liste over område som er ureina av kvikksølv og kvikksølvsambindingar. 

KAPITTEL V 

SANKSJONAR, RETTE STYRESMAKTER OG RAPPORTERING 

Artikkel 16 

Sanksjonar 

Medlemsstatane skal fastsetje reglane for sanksjonar som skal nyttast på brot på føresegnene i denne forordninga, og gjere alle 

dei tiltaka som er naudsynte for sikre at sanksjonane vert sette i verk. Sanksjonane som er fastsette, skal vere verknadsfulle, 

svare til brotet og hindre nye brot. Medlemsstatane skal, innan dei høvesvise datoane då dei relevante føresegnene i denne 

forordninga skal nyttast frå, melde frå til Kommisjonen om desse reglane og tiltaka, og straks melde frå om alle seinare 

endringar som har innverknad på dei. 

Artikkel 17 

Rette styresmakter 

Medlemsstatane skal peike ut dei rette styresmaktene som skal ha ansvar for å oppfylle dei pliktene som følgjer av denne 

forordninga.  
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Artikkel 18 

Rapport 

1. Innan 1. januar 2020 og deretter med høvelege mellomrom skal medlemsstatane utarbeide ein rapport som dei skal leggje 

fram for Kommisjonen og gjere offentleg tilgjengeleg på internett, og rapporten skal innehalde følgjande: 

a) Opplysningar om gjennomføringa av denne forordninga. 

b) Opplysningar som er naudsynte for at Unionen skal kunne oppfylle rapporteringsplikta si i medhald av artikkel 21 i 

konvensjonen. 

c) Eit samandrag av dei opplysningane som er samla inn i samsvar med artikkel 12 i denne forordninga. 

d) Opplysningar om kvikksølv på territoria deira. 

i) Ei liste over område der meir enn 50 tonn kvikksølv som ikkje er avfall, er lagra, og kvikksølvmengda i kvart av 

områda. 

ii) Ei liste over område der meir enn 50 tonn kvikksølv er akkumulert, og mengda av kvikksølvavfall i kvart av områda. 

e) Ei liste over kjelder til meir enn ti tonn kvikksølv per år, og som medlemsstatane er gjorde kjende med. 

Medlemsstatane kan ta ei avgjerd om å ikkje offentleggjere opplysningar som er nemnde i første leddet, av ei av dei årsakene 

som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 og 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF(17), med atterhald for artikkel 4 nr. 2 andre 

leddet i det nemnde direktivet. 

2. Med omsyn til rapporten som er nemnd i nr. 1, skal Kommisjonen gjere eit elektronisk rapporteringsverktøy tilgjengeleg 

for medlemsstatane. 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter med sikte på å utarbeide høvelege spørjeskjema som skal nyttast til å gjere 

nærmare greie for det innhaldet, dei opplysningane og dei grunnleggjande ytingsindikatorane som er naudsynte for å oppfylle 

krava i nr. 1, og formatet på og frekvensen til den rapporten som er nemnd i nr. 1. Slike spørjeskjema skal ikkje medføre 

meirarbeid for konvensjonspartane når det gjeld rapporteringsplikt. Gjennomføringsrettsaktene som er nemnde i dette 

nummeret, skal vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 22 nr. 2. 

3. Medlemsstatane skal straks stille til rådvelde for Kommisjonen rapportar som dei har sendt over til sekretariatet for 

konvensjonen. 

Artikkel 19 

Revisjon 

1. Kommisjonen skal innan 30. juni 2020 leggje fram ein rapport for Europaparlamentet og Rådet om resultatet av 

vurderinga med omsyn til 

a) behovet for at utslepp av kvikksølv og kvikksølvsambindingar frå krematorium vert regulerte av Unionen, 

b) om det er mogleg gradvis å avvikle bruken av dentalt amalgam på lang sikt, og helst innan 2030, samstundes som det vert 

teke omsyn til dei nasjonale planane som er nemnde i artikkel 10 nr. 3, og til at den kompetansen som medlemsstatane har 

når det gjeld organisering og yting av helsetenester og lækjarhjelp, vert respektert fullt ut, 

c) dei miljømessige føremonene med og om det er mogleg med ytterlegare samsvar mellom vedlegg II og det relevante 

unionsregelverket for omsetning av produkt med tilsett kvikksølv. 

2. Kommisjonen skal innan 31. desember 2024 leggje fram ein rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringa 

og revisjonen av denne forordninga, mellom anna på bakgrunn av den effektivitetsvurderinga som er gjord av partskonferansen 

til konvensjonen, og av dei rapportane som medlemsstatane har lagt fram i samsvar med artikkel 18 i denne forordninga og 

artikkel 21 i konvensjonen. 

3. Dersom det er naudsynt, skal Kommisjonen kome med framlegg til regelverk i tillegg til å leggje fram dei rapportane som 

er nemnde i nr. 1 og 2.  

  

(17) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/313/EØF (TEU L 41 av 14.2.2003, s. 26). 
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KAPITTEL VI 

DELEGERT FULLMAKT OG GJENNOMFØRINGSFULLMAKT 

Artikkel 20 

Endring av vedlegga 

Kommisjonen har fått fullmakt til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 21 i denne forordninga med sikte på at 

vedlegg I, II, III og IV kan endrast slik at dei vert tilpassa dei avgjerdene som er tekne av partskonferansen til konvensjonen i 

samsvar med artikkel 27 i konvensjonen, så framt Unionen støttar den aktuelle avgjerda i form av ei rådsavgjerd som er 

vedteken i samsvar med artikkel 218 nr. 9 i TVEU. 

Artikkel 21 

Utøving av delegert fullmakt 

1. Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter vert gjeven Kommisjonen med atterhald for dei vilkåra som er fastsette i denne 

artikkelen. 

2. Fullmakta til å vedta dei delegerte rettsaktene som er nemnde i artikkel 13 nr. 2 og artikkel 20, skal gjevast Kommisjonen 

for ein periode på fem år frå 13. juni 2017. Kommisjonen skal utarbeide ein rapport om den delegerte fullmakta seinast ni 

månader før femårsperioden går ut. Den delegerte fullmakta skal lengjast stillteiande for periodar med same lengd, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet set seg imot ei slik lenging seinast tre månader før utgangen av kvar periode. 

3. Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 13 nr. 2 og artikkel 20, kan når som helst kallast tilbake av 

Europaparlamentet eller Rådet. Ei avgjerd om tilbakekalling inneber at den delegerte fullmakta som er oppført i avgjerda, 

sluttar å gjelde. Avgjerda tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen eller på eit seinare 

tidspunkt som er oppført i avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til delegerte rettsakter som alt har teke til å gjelde. 

4. Før Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han rådføre seg med sakkunnige som er utpeikte av kvar medlemsstat i 

samsvar med dei prinsippa som er fastsette i den tverrinstitusjonelle avtala av 13. april 2016 om betre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han melde frå om dette samstundes til Europaparlamentet og 

Rådet. 

6. Ei delegert rettsakt som vert vedteken i medhald av artikkel 13 nr. 2 og artikkel 20, skal ta til å gjelde berre dersom 

Europaparlamentet eller Rådet ikkje har gjort innvendingar innan to månader etter at rettsakta er meld til Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet, før den nemnde fristen går ut, har meldt frå til Kommisjonen om at dei 

ikkje vil gjere innvendingar. Etter initiativ frå Europaparlamentet eller Rådet vert denne fristen lengd med to månader. 

Artikkel 22 

Utvalsframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval når det skal vedtakast skjema for import og eksport i medhald av artikkel 6 og 

tekniske krav til ei miljømessig forsvarleg mellombels lagring av kvikksølv, kvikksølvsambindingar eller kvikksølvblandingar i 

medhald av artikkel 7 nr. 3, når ei avgjerd skal takast i medhald av artikkel 8 nr. 6 og når spørjeskjema skal vedtakast i medhald 

av artikkel 18 nr. 2. Det nemnde utvalet skal vere eit utval slik det er fastsett i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 nyttast. 

Dersom utvalet ikkje gjev noka fråsegn, skal Kommisjonen ikkje vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje leddet i forordning (EU) nr. 182/2011 skal nyttast. 

KAPITTEL VII 

SLUTTFØRESEGNER 

Artikkel 23 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1102/2008 vert oppheva med verknad frå 1. januar 2018. 

Tilvisingar til den oppheva forordninga skal forståast som tilvisingar til denne forordninga og lesast slik det er vist i 

jamføringstabellen i vedlegg V.  
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Artikkel 24 

Ikraftsetjing 

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

Ho skal nyttast frå 1. januar 2018. 

Del I bokstav d) i vedlegg III skal likevel nyttast frå 11. desember 2017. 

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

Utferda i Strasbourg 17. mai 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

C. ABELA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Kvikksølvsambindingar som er omfatta av artikkel 3 nr. 2 og 3 og artikkel 7 nr. 3, og kvikksølvblandingar som er 

omfatta av artikkel 3 nr. 2, artikkel 4 nr. 1 og artikkel 7 nr. 3 

Kvikksølvsambindingar som det er forbode å eksportere frå og med 1. januar 2018: 

— Kvikksølv(I)klorid (Hg2Cl2, CAS-nr. 10112-91-1) 

— Kvikksølv(II)oksid (HgO, CAS-nr. 21908-53-2) 

— Sinober 

— Kvikksølvsulfid (HgS, CAS-nr. 1344-48-5) 

Kvikksølvsambindingar som det er forbode å eksportere frå og med 1. januar 2020: 

— Kvikksølv(II)sulfat (HgSO4, CAS-nr. 7783-35-9) 

— Kvikksølv(II)nitrat (Hg(NO3)2, CAS-nr. 10045-94-0) 

Kvikksølvblandingar som det er forbode å eksportere og importere frå og med 1. januar 2018: 

— Blandingar av kvikksølv og andre stoff, medrekna kvikksølvlegeringar, med ein kvikksølvkonsentrasjon på minst 

95 vektprosent. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Produkt med tilsett kvikksølv som er nemnde i artikkel 5 

Del A — Produkt med tilsett kvikksølv 

Produkt med tilsett kvikksølv 

Dato då det vert innført forbod mot 

eksport, import og framstilling av 

produkt med tilsett kvikksølv 

1. Batteri eller akkumulatorar som inneheld meir enn 0,0005 vektprosent kvikksølv. 31.12.2020 

2. Svitsjar og relé, bortsett frå kapasitets- og tapsmålebruer med høgt presisjonsnivå og 

høgfrekvente RF-svitsjar og -relé i overvakings- og kontrollinstrument med høgst 

20 mg kvikksølv per bru, svitsj eller relé. 

31.12.2020 

3. Kompaktlysrøyr (CFL) for allmenne lysgjevingsføremål: 

a) CFL.i ≤ 30 watt med eit kvikksølvinnhald på over 2,5 mg per lyskjelde. 

b) CFL.ni ≤ 30 watt med eit kvikksølvinnhald på over 3,5 mg per lyskjelde. 

31.12.2018 

4. Dei følgjande lysrøyra (LFL) for allmenne lysgjevingsføremål: 

a) Trebands fosfor < 60 watt med eit kvikksølvinnhald på over 5 mg per lyskjelde. 

b) Halofosfatfosfor ≤ 40 watt med eit kvikksølvinnhald på over 10 mg per 

lyskjelde. 

31.12.2018 

5. Høgtrykkskvikksølvlampar (HPMV) for allmenne lysgjevingsføremål. 31.12.2018 

6. Dei følgjande kaldkatodelysrøyra med tilsett kvikksølv og lysrøyra med eksterne 

elektrodar (CCFL og EEFL) til bruk i elektroniske skjermar: 

a) Korte (≤ 500 mm) med eit kvikksølvinnhald på over 3,5 mg per lyskjelde. 

b) Middels lange (> 500 mm og ≤ 1 500 mm) med eit kvikksølvinnhald på over 

5 mg per lyskjelde. 

c) Lange (> 1 500 mm) med eit kvikksølvinnhald på over 13 mg per lyskjelde. 

31.12.2018 

7. Kosmetikk med kvikksølv og kvikksølvsambindingar, bortsett frå dei særskilde 

tilfella som er oppførte i post 16 og 17 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(1). 

31.12.2020 

8. Pesticid, biocid og antiseptiske middel til utvortes bruk. 31.12.2020 

9. Dei følgjande ikkje-elektroniske måleinstrumenta: 

a) Barometer. 

b) Hygrometer. 

c) Manometer. 

d) Termometer og andre ikkje-elektriske temperaturmålingsapparat. 

e) Blodtrykksmålarar. 

f) Strekkspenningsmålarar til bruk med pletysmografar. 

31.12.2020 
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Produkt med tilsett kvikksølv 

Dato då det vert innført forbod mot 

eksport, import og framstilling av 

produkt med tilsett kvikksølv 

g) Pyknometer som inneheld kvikksølv. 

h) Kvikksølvmåleinstrument til fastsetjing av mjukingspunktet. 

Denne posten omfattar ikkje følgjande måleinstrument: 

— Ikkje-elektroniske måleinstrument som er monterte i storskalautstyr, eller 

instrument til bruk i målingar med høgt presisjonsnivå der eigna kvikksølvfrie 

alternativ ikkje er tilgjengelege. 

— Måleinstrument som var eldre enn 50 år 3. oktober 2007. 

— Måleinstrument som skal stillast ut offentleg til kulturelle og historiske føremål. 

 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (TEU L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 

Del B — Andre produkt som er utelatne frå lista i del A i dette vedlegget 

Svitsjar og relé, kaldkatodelysrøyr og lysrøyr med eksterne elektrodar (CCFL og EEFL) til bruk i elektroniske skjermar og 

måleinstrument når dei erstattar ein komponent i større utstyr, og så framt det ikkje finst tilgjengelege kvikksølvfrie alternativ 

for komponenten, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF(1) og direktiv 2011/65/EU. 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer (TEF L 269 av 21.10.2000, s. 34). 
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VEDLEGG III 

Kvikksølvrelaterte krav til framstillingsprosessane som er nemnde i artikkel 7 nr. 1 og 2 

Del I: Forbod mot bruk av kvikksølv eller kvikksølvsambindingar, anten i rein form eller i blandingar, i framstillings-

prosessar 

a) Frå og med 1. januar 2018: Framstillingsprosessar der kvikksølv eller kvikksølvsambindingar vert nytta som katalysator. 

b) Som unntak frå bokstav a) skal framstilling av vinylkloridmonomer vere forboden frå og med 1. januar 2022. 

c) Frå og med 1. januar 2022: Framstillingsprosessar der kvikksølv vert nytta som elektrode. 

d) Som unntak frå bokstav c) skal framstilling av kloralkali der kvikksølv vert nytta som elektrode vere forboden frå og med 

11. desember 2017. 

e) Som unntak frå bokstav c) skal framstilling av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat vere forboden frå og med  

1. januar 2028. 

f) Frå og med 1. januar 2018: Framstilling av polyuretan, i den grad framstillinga ikkje alt er avgrensa eller forboden i 

samsvar med post 62 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Del II: Framstillingsprosessar som er omfatta av restriksjonar på bruk og utslepp av kvikksølv og kvikksølvsambindingar 

Framstilling av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat 

Natrium- eller kaliummetylat eller -etylat skal framstillast i samsvar med del I bokstav e) og på følgjande vilkår: 

a) Det skal ikkje nyttast kvikksølv frå primærutvinning av kvikksølv. 

b) Tala frå 2010 skal reduserast med 50 % innan 2020 for direkte og indirekte utslepp av kvikksølv og kvikksølvsambindingar 

til luft, vatn og jord per produsert eining. 

c) Kvikksølvfrie framstillingsprosessar skal støttast gjennom forsking og utvikling. 

d) Frå og med 13. juni 2017 skal det ikkje vere tillate å auke i kapasiteten til anlegg som nyttar kvikksølv og kvikksølv-

sambindingar til framstilling av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat, og som var i drift før denne datoen, og ingen nye 

anlegg skal tillatast. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Innhald i den nasjonale planen for småskalautvinning og -foredling av gull som er nemnd i artikkel 9 

Den nasjonale planen skal innehalde opplysningar om følgjande: 

a) Nasjonale mål og reduksjonsmål for å eliminere bruken av kvikksølv og kvikksølvsambindingar. 

b) Tiltak for å eliminere slik bruk. 

i) Amalgamering av råmalm. 

ii) Avbrenning av amalgam eller foredla amalgam. 

iii) Brenning av amalgam i bustadområde. 

iv) Lekkasje av cyanid i sediment, malm eller avgangsmasse der det er vorte tilsett kvikksølv utan at kvikksølvet først er 

fjerna. 

c) Tiltak for å lette formaliseringa eller reguleringa av sektoren for småskalautvinning og -foredling av gull. 

d) Referanseutrekningar av kvikksølvmengda som er nytta, og opplysningar om korleis småskalautvinning og -foredling av 

gull vert utført på territoriet til medlemsstaten. 

e) Strategiar for å fremje reduksjon av utslepp av og eksponering for kvikksølv ved småskalautvinning og -foredling av gull, 

medrekna kvikksølvfrie metodar. 

f) Strategiar for å kontrollere handel med og hindre spreiing av kvikksølv og kvikksølvsambindingar frå både innanlandske og 

utanlandske kjelder til bruk ved småskalautvinning og -foredling av gull. 

g) Strategiar for å engasjere dei aktuelle aktørane når det gjeld gjennomføring og kontinuerleg utvikling av den nasjonale 

planen. 

h) Ein folkehelsestrategi for eksponering for kvikksølv blant dei som tek del i småskalautvinning og -foredling av gull, og i 

lokalsamfunna deira, som mellom anna skal omfatte innsamling av helsedata, opplæring av helsepersonell og haldnings-

skapande tiltak gjennom helseinstitusjonar. 

i) Strategiar for å hindre at sårbare grupper, særleg barn og kvinner i fertil alder, og spesielt gravide kvinner, vert eksponerte 

for kvikksølv som vert nytta ved småskalautvinning og -foredling av gull. 

j) Strategiar for å informere dei som tek del i småskalautvinning og -foredling av gull, og lokalsamfunna deira. 

k) Ein tidsplan for gjennomføring av den nasjonale planen. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Jamføringstabell 

Forordning (EF) nr. 1102/2008 Denne forordninga 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 og 2 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 3 nr. 4 

Artikkel 2 Artikkel 11 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav a) Artikkel 13 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 1 andre leddet Artikkel 13 nr. 1 første leddet og artikkel 13 nr. 3 tredje leddet 

Artikkel 3 nr. 2 — 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 3 — 

Artikkel 5 nr. 1 — 

Artikkel 5 nr. 2 — 

Artikkel 5 nr. 3 — 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) — 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og c) 

Artikkel 6 nr. 2 bokstav a) Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 6 nr. 2 bokstav b) Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og c) 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 4 — 

Artikkel 7 Artikkel 16 

Artikkel 8 nr. 1 — 

Artikkel 8 nr. 2 — 

Artikkel 8 nr. 3 — 

Artikkel 8 nr. 4 — 

Artikkel 8 nr. 5 — 

Artikkel 9 — 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/363 

av 17. desember 2019 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte  

kjøretøyer med hensyn til bly og blyforbindelser i komponenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), særlig 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF skal medlemsstatene forby bruk av bly, kvikksølv, 

kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer som bringes i omsetning etter 1. juli 2003. 

2) Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF inneholder en liste over kjøretøymaterialer og -komponenter som er unntatt fra 

forbudet fastsatt i direktivets artikkel 4 nr. 2 bokstav a). I henhold til vedlegg II skal unntak 8(e), 8(f)(b) og 8(g) 

revideres i 2019. Unntak 8(j) bør også vurderes på nytt i lys av de nyeste opplysningene om teknisk og vitenskapelig 

utvikling. 

3) En vurdering av unntak 8(e) og 8(g) på bakgrunn av nevnte opplysninger ledet til den konklusjonen at det på nåværende 

tidspunkt ikke finnes egnede alternativer til å bruke bly i de materialene og komponentene som omfattes av disse 

unntakene. Det bør derfor fastsettes en frist for en ny revisjon av disse unntakene. Unntak 8(g) bør imidlertid 

spesifiseres ytterligere med et smalere virkeområde. For at bilbransjen skal kunne tilpasse seg disse endringene, bør det 

nåværende virkeområdet for unntak 8(g) opprettholdes for kjøretøyer som er typegodkjent før 1. oktober 2022, mens 

unntakets smalere virkeområde bør gjelde for kjøretøyer som er typegodkjent fra og med den datoen. 

4) Vurderingen av unntak 8(f)(b) ledet til den konklusjonen at bruken av bly i de anvendelsene som omfattes av nevnte 

unntak, ikke bør forlenges, ettersom det finnes alternativer til å bruke bly i disse anvendelsene. 

5) Vurderingen av unntak 8(j), som gjelder bruk av bly i loddemateriale for lodding av laminert glass, ledet til den 

konklusjonen at det for visse anvendelser finnes alternativer til å bruke bly i loddemateriale for lodding av laminert 

glass. Det er imidlertid visse glassruter og visse anvendelser der det på nåværende tidspunkt ikke er sikkert at det finnes 

egnede alternativer. Det bør derfor fastsettes et nytt, mer begrenset unntak 8(k) for disse glassrutene og anvendelsene. 

6) Unntak 8(j) gjelder bare for kjøretøyer som er typegodkjent før 1. januar 2020. For å sikre at det fortsatt vil være unntak 

for bruk av bly til glassruter og anvendelser der det på nåværende tidspunkt ikke er sikkert at det finnes egnede 

alternativer til bly, må det nye unntaket 8(k) få anvendelse så snart som mulig. Derfor bør dette direktivet tre i kraft så 

snart som mulig. 

7) Direktiv 2000/53/EF bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 119, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. 

2022/EØS/79/31 
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VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 5. april 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2000/53/EF gjøres følgende endringer: 

1) Post 8(e) skal lyde: 

«8(e) Bly i loddematerialer med høy smeltetemperatur (dvs. 

blylegeringer som inneholder 85 vektprosent bly eller mer) 

(2) X» 

2) Post 8(f)(b) skal lyde: 

«8(f)(b) Bly i koblingssystemer med bøyelige stifter, bortsett 

fra i kontaktflater i koblingssystemer for kabelføringer i 

kjøretøy 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2024 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X» 

3) Post 8(g) skal lyde: 

«8(g)(i) Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk 

forbindelse mellom halvlederskive og substrat i Flip Chip-

pakker med integrerte kretser 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. oktober 2022 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X 

8(g)(ii) Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk 

forbindelse mellom halvlederskive og substrat i Flip Chip-

pakker med integrerte kretser, der nevnte elektriske forbin-

delse består av ett av følgende: 

i) En halvlederteknologinode på 90 nm eller mer. 

ii) En enkelt skive på 300 mm2 eller mer i enhver halvleder-

teknologinode. 

iii) Stacked Die-pakker med skivestørrelse på 300 mm2 eller 

mer, eller silisiummellomlegg på 300 mm2 eller mer. 

(2) 

Gjelder for kjøretøyer typegodkjent fra 

og med 1. oktober 2022 og reservedeler 

til disse kjøretøyene 

X» 

4) Ny post 8(k) skal lyde: 

«8(k) Lodding av varmeanvendelser med en glødestrøm på  

0,5 A eller mer per loddefuge på enkeltruter av laminert glass 

med en tykkelse på høyst 2,1 mm. Dette unntaket omfatter 

ikke lodding på kontakter som er innkapslet i det 

mellomliggende polymerlaget. 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2024 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X(4)» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1161 

av 4. august 2020 

om opprettelse av en liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på området vannpolitikk i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF 

[meddelt under nummer C(2020) 5205](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF av 16. desember 2008 om miljøkvalitetsstandarder på 

området vannpolitikk og om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 

86/280/EØF og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(1), særlig artikkel 8b nr. 5 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 8b nr. 1 i direktiv 2008/105/EF er det fastsatt at det skal opprettes en overvåkingsliste over stoffer som det skal 

samles inn unionsomfattende overvåkingsdata for med sikte på å støtte framtidig prioritering i samsvar med artikkel 16 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2). Den første overvåkingslisten skulle for hvert stoff angi 

overvåkingsmatriser og mulige analysemetoder som ikke medfører urimelige kostnader. 

2) Stoffene på overvåkingslisten skal velges blant stoffer der det foreligger opplysninger som tyder på at de kan utgjøre en 

betydelig risiko på unionsplan for eller via vannmiljøet, men der overvåkingsdataene er utilstrekkelige som grunnlag for 

en konklusjon om den faktiske risikoen. Det bør vurderes å oppføre svært giftige stoffer som brukes i mange 

medlemsstater og slippes ut i vannmiljøet, men som sjelden eller aldri overvåkes, på overvåkingslisten. Ved denne 

utvelgelsesprosessen bør det tas hensyn til opplysningene som er angitt i artikkel 8b nr. 1 bokstav a)–e) i direktiv 

2008/105/EF, idet det legges særlig vekt på nye forurensende stoffer. 

3) Overvåkingen av stoffene på overvåkingslisten bør gi data av høy kvalitet om stoffenes konsentrasjoner i vannmiljøet, 

og dataene bør kunne benyttes som grunnlag for en særskilt gjennomgåelse i henhold til artikkel 16 nr. 4 i direktiv 

2000/60/EF av risikovurderingene som ligger til grunn for identifiseringen av prioriterte stoffer. I forbindelse med denne 

gjennomgåelsen bør det vurderes å oppføre stoffer som anses å utgjøre en betydelig risiko, på listen over prioriterte 

stoffer. På denne måten vil det også fastsettes en miljøkvalitetsstandard som medlemsstatene må overholde. Forslag om 

å føre opp et stoff på listen over prioriterte stoffer vil være gjenstand for en konsekvensvurdering. 

4) Den første overvåkingslisten over stoffer ble fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495(3) og 

omfattet ti stoffer eller stoffgrupper sammen med en angivelse av overvåkingsmatrisen, mulige analysemetoder som 

ikke medfører urimelige kostnader, og metodens høyeste akseptable påvisningsgrenser. 

5) I henhold til artikkel 8b nr. 2 i direktiv 2008/105/EF skal Kommisjonen ajourføre overvåkingslisten annethvert år. Når 

Kommisjonen ajourfører listen, skal den fjerne ethvert stoff som det uten ytterligere overvåkingsdata kan gjennomføres 

en risikobasert vurdering av som omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2000/60/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 6.8.2020, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 348 av 24.12.2008, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495 av 20. mars 2015 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på 

unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF (EUT L 78 av 24.3.2015, s. 40). 

2022/EØS/79/32 



24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/225 

 

 

6) Overvåkingslisten ble ajourført i 2018 som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840(4) ved at 

fem stoffer ble fjernet og tre stoffer ble tilføyd, slik at listen inneholdt åtte stoffer eller stoffgrupper. 

7) I samsvar med artikkel 8b nr. 2 i direktiv 2008/105/EF skal en sammenhengende overvåkingsperiode for et enkelt stoff 

på overvåkingslisten ikke vare lenger enn fire år. Forpliktelsen til å overvåke de fem stoffene eller stoffgruppene som 

har vært oppført på overvåkingslisten siden 2015, det vil si 17-alfa-etinyløstradiol (EE2), 17-beta-østradiol (E2) og 

østron (E1), gruppen makrolide antibiotika, metiokarb og gruppen neonikotinoider, opphørte derfor i 2019. De 

innhentede overvåkingsdataene vil bli tatt hensyn til ved prioriteringen omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i direktiv 

2000/60/EF. 

8) På grunnlag av de overvåkingsdataene som siden 2018 er innhentet for de tre andre stoffene, metaflumizon, amoxicillin 

og ciprofloksacin, konkluderte Kommisjonen med at det ikke er innhentet tilstrekkelige overvåkingsdata av høy kvalitet, 

og at disse stoffene derfor fortsatt bør være oppført på overvåkingslisten. 

9) I 2019 samlet Kommisjonen inn data om en rekke andre stoffer som kunne oppføres på overvåkingslisten. Den tok 

hensyn til de forskjellige typene relevant informasjon som er omhandlet i artikkel 8b nr.1 i direktiv 2008/105/EF, og 

rådspurte sakkyndige fra medlemsstatene og berørte parter. Stoffer der det er tvil om giftigheten, eller der de 

tilgjengelige overvåkingsmetodene ikke er tilstrekkelig følsomme, pålitelige eller sammenlignbare, bør ikke føres opp 

på overvåkingslisten. Sulfonamid-antibiotikumet sulfametoksazol og diaminopyrimidin-antibiotikumet trimetoprim, 

antidepressivet venlafaksin og dets metabolitt O-desmetylvenlafaksin, en gruppe på tre azol-legemidler (klotrimazol, 

flukonazol og mikonazol) og sju azol-pesticider (imazalil, ipkonazol, metkonazol, penkonazol, prokloraz, tebukonazol, 

tetrakonazol) og de soppdrepende midlene famoksadon og dimoksystrobin ble identifisert som egnede kandidater. 

Oppføringen av de forskjellige legemidlene er forenlig med EUs strategi for legemidler i miljøet(5), og oppføringen av 

de to antibiotikaene er også forenlig med den europeiske One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens 

(AMR)(6), som støtter bruken av overvåkingslisten for å øke kunnskapen om forekomst og spredning av antimikrobielle 

stoffer i miljøet. 

10) I samsvar med artikkel 8b nr. 1 i direktiv 2008/105/EF har Kommisjonen identifisert mulige analysemetoder for de 

foreslåtte stoffene. Metodens påvisningsgrense bør for hvert stoff, inkludert hvert enkelt stoff i en gruppe, være minst så 

lav som den stoffspesifikke beregnede konsentrasjonen uten virkning i den relevante matrisen. 

11) Sulfametoksazol og trimetoprim blir som oftest, men ikke alltid, brukt sammen, på grunn av sine påståtte synergi-

virkninger. De kan og bør analyseres sammen, selv om de ikke er gruppert sammen på listen. Venlafaksin og dets 

metabolitt er gruppert sammen på grunn av sine mulige additive virkninger. De kan og bør analyseres sammen. Azol-

stoffene er gruppert sammen fordi de har samme virkemåte og også kan ha additive virkninger, til tross for at utslippene 

av dem kommer fra en rekke kilder og sannsynligvis vil variere over tid. De kan og bør også analyseres sammen. De to 

soppdrepende midlene, hvis utslipp sannsynligvis også vil variere, kan analyseres sammen, men det er ikke påkrevd. 

12) Analysemetodene angitt på overvåkingslisten anses ikke å medføre urimelige kostnader. Dersom nye opplysninger i 

framtiden fører til en reduksjon i den beregnede konsentrasjonen uten virkning for bestemte stoffer, kan det bli 

nødvendig å redusere metodens høyeste akseptable påvisningsgrense så lenge stoffene er oppført på listen. 

13) For sammenlignbarhetens skyld bør alle stoffer overvåkes i hele vannprøver. 

14) Av hensyn til juridisk klarhet bør vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 erstattes i sin helhet. 

Gjennomføringsforordning (EU) 2018/840 bør derfor oppheves. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2000/60/EF. 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 av 5. juni 2018 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på 

unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495 (EUT L 141 av 7.6.2018, s. 9). 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité: «European Union Strategic 

Approach to Pharmaceuticals in the Environment» (COM(2019) 128 final). 

(6) Kommisjonsmelding til Rådet og Europaparlamentet: «A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)» 

(COM(2017) 339 final). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Overvåkingslisten over stoffer som skal overvåkes på unionsplan i henhold til artikkel 8b i direktiv 2008/105/EF, er fastsatt i 

vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 oppheves. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan i henhold til artikkel 8b i direktiv 2008/105/EF 

Navn på stoff/stoffgruppe CAS-nummer(1) EU-nummer(2) 
Veiledende 

analysemetode(3)(4) 

Metodens høyeste akseptable 

påvisningsgrense (ng/l) 

Metaflumizon 139968-49-3 604-167-6 LLE-LC-MS-MS eller 

SPE–LC-MS-MS 

65 

Amoxicillin 26787-78-0 248-003-8 SPE-LC-MS-MS 78 

Ciprofloksacin 85721-33-1 617-751-0 SPE-LC-MS-MS 89 

Sulfametoksazol(5) 723-46-6 211-963-3 SPE-LC-MS-MS 100 

Trimetoprim(5) 738-70-5 212-006-2 SPE-LC-MS-MS 100 

Venlafaksin og 

O-desmetylvenlafaksin(6) 

93413-69-5 

93413-62-8 

618-944-2 

700-516-2 

SPE-LC-MS-MS 6 

Azol-forbindelser(7)   SPE-LC-MS-MS  

Klotrimazol 

Flukonazol 

Imazalil 

Ipkonazol 

Metkonazol 

Mikonazol 

Penkonazol 

Prokloraz 

Tebukonazol 

Tetrakonazol 

23593-75-1 

86386-73-4 

35554-44-0 

125225-28-7 

125116-23-6 

22916-47-8 

66246-88-6 

67747-09-5 

107534-96-3 

112281-77-3 

245-764-8 

627-806-0 

252-615-0 

603-038-1 

603-031-3 

245-324-5 

266-275-6 

266-994-5 

403-640-2 

407-760-6 

 20 

250 

800 

44 

29 

200 

1 700 

161 

240 

1 900 

Dimoksystrobin 149961-52-4 604-712-8 SPE-LC-MS-MS 32 

Famoksadon 131807-57-3 603-520-1 SPE-LC-MS-MS 8,5 

(1) Nummer fastsatt av Chemical Abstracts Service. 

(2) Nummer fastsatt av Den europeiske union. 

(3) For å sikre sammenlignbare resultater fra forskjellige medlemsstater skal alle stoffer overvåkes i hele vannprøver. 

(4) Ekstraksjonsmetoder: 

LLE – væske-væske-ekstraksjon 

SPE – fastfaseekstraksjon 

Analysemetoder: 

LC-MS-MS – væskekromatografi og trippel kvadrupol (tandem-)massespektrometri 

(5) Sulfametoksazol og trimetoprim skal analyseres sammen i de samme prøvene, men rapporteres som enkeltkonsentrasjoner. 

(6) Venlafaksin og O-desmetylvenlafaksin skal analyseres sammen i de samme prøvene, men rapporteres som enkeltkonsentrasjoner. 

(7) Azol-forbindelsene skal analyseres sammen i de samme prøvene, men rapporteres som enkeltkonsentrasjoner. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1434 

av 9. oktober 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16(*) 

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) Covid-19-pandemien har utsatt Unionen og dens økonomi for et ytre sjokk uten sidestykke og gjort det nødvendig med 

tiltak for i størst mulig grad å minske de negative virkningene for borgere og foretak. 

3) Medlemsstatene og Unionen har truffet tiltak for å gi foretak økonomisk bistand, herunder betalingsutsettelser basert på 

private eller offentlige moratorier, for å hindre unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser og for å støtte rask 

gjeninnhenting. 

4) Den 28. mai 2020 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) «Covid-19-relaterte 

leienedsettelser» (en endring av internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16 Leieavtaler). 

5) Ved endringen av IFRS 16 gis det mulighet for frivillige, midlertidige covid-19-relaterte driftsmessige lettelser for 

leietakere som nyter godt av betalingsutsettelse for leien, uten at relevansen og nytten av den finansielle informasjonen 

som rapporteres av selskaper, undergraves. Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

konkluderer Kommisjonen med at endringene av IFRS 16 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1606/2002. 

6) IASB fastsatte ikrafttredelsestidspunktet for endringene av IFRS 16 til 1. juni 2020. Bestemmelsene i denne 

forordningen bør derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft for å sikre rettssikkerhet for de berørte utstederne og 

sammenheng med andre regnskapsstandarder fastsatt i forordning (EF) nr. 1126/2008. 

7) Av hensyn til det akutte behovet for disse covid-19-relaterte driftsmessige lettelsene bør denne forordningen tre i kraft 

dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

8) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 12.10.2020, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(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). 

2022/EØS/79/33 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16 Leieavtaler 

som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra 1. juni 2020 for regnskapsår som begynner 1. januar 2020 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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VEDLEGG 

Covid-19-relaterte leienedsettelser 

Endring av IFRS 16 

Endring av IFRS 16 Leieavtaler 

Nytt nr. 46A, 46B, 60A, C1A, C20A og C20B tilføyes. Ny overskrift tilføyes før C20A. For å lette lesingen er disse numrene 

ikke understreket. 

LEIETAKER 

Måling 

Etterfølgende måling 

Endringer av leieavtalen 

46A Som en praktisk løsning kan en leietaker velge ikke å vurdere om en leienedsettelse som oppfyller vilkårene i nr. 46B, er 

en endring av leieavtalen. En leietaker som gjør dette valget, skal regnskapsføre alle endringer i leiebetalinger som følge 

av leienedsettelsen på samme måte som den ville regnskapsføre endringen ved anvendelse av denne standarden dersom 

endringen ikke var en endring av leieavtalen. 

46B Den praktiske løsningen i nr. 46A får anvendelse bare på leienedsettelser som er en direkte følge av covid-19-pandemien, 

og bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Endringen i leiebetalingene resulterer i et revidert vederlag for leieavtalen som i det vesentlige er det samme som 

eller mindre enn vederlaget for leieavtalen umiddelbart før endringen. 

b) Enhver reduksjon av leiebetalingene påvirker bare betalinger som opprinnelig forfalt på eller før 30. juni 2021 (for 

eksempel ville en leienedsettelse oppfylle dette vilkåret dersom den resulterer i reduserte leiebetalinger på eller før 

30. juni 2021 og økte leiebetalinger etter 30. juni 2021). 

c) Det er ingen vesentlige endringer av andre vilkår i leieavtalen. 

Opplysninger 

60A Dersom en leietaker anvender den praktiske løsningen i nr. 46A, skal leietakeren opplyse om 

a) at den har anvendt den praktiske løsningen på alle leienedsettelser som oppfyller vilkårene i nr. 46B, eller, dersom 

løsningen ikke er anvendt på alle slike leienedsettelser, gi opplysninger om arten av avtaler som den har anvendt den 

praktiske løsningen på (se nr. 2), og 

b) det beløpet som er innregnet i regnskapsperiodens resultat for å gjenspeile endringer i leiebetalinger som følger av 

leienedsettelser som leietakeren har anvendt den praktiske løsningen i nr. 46A på. 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

IKRAFTTREDELSE 

C1A Ved «Covid-19-relaterte leienedsettelser», utstedt i mai 2020, ble nr. 46A, 46B, 60A, C20A og C20B tilføyd. En 

leietaker skal anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juni 2020 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt, også i årsregnskap som ikke er godkjent for utstedelse 28. mai 2020. 
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OVERGANGSBESTEMMELSER 

Covid-19-relaterte leienedsettelser for leietakere 

C20A En leietaker skal anvende «Covid-19-relaterte leienedsettelser» (se nr. C1A) med tilbakevirkende kraft og innregne den 

samlede virkningen av førstegangsanvendelsen av denne endringen som en justering av åpningssaldoen for opptjent 

egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) ved begynnelsen av 

regnskapsåret da leietakeren første gang anvender endringen. 

C20B I rapporteringsperioden da en leietaker første gang anvender «Covid-19-relaterte leienedsettelser», er leietakeren ikke 

forpliktet til å gi de opplysningene som kreves i henhold til nr. 28 bokstav f) i IAS 8. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/2009 

av 22. juni 2020 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT), i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp, for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler, 

herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier 

[meddelt under nummer C(2020) 4050](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier 

som sikrer at utslippene under normale driftsforhold ikke overstiger de utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikkene, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 18. november 2019 sin uttalelse til Kommi-

sjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for overflatebehandling ved bruk av organiske 

løsemidler, herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier. Uttalelsen er offentlig tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene i vedlegget til denne beslutningen er det sentrale elementet i nevnte BAT-referansedokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler, herunder 

konservering av tre og treprodukter med kjemikalier, fastsatt i vedlegget vedtas. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 414 av 9.12.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) Kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i direktiv 

2010/75/EU om industriutslipp (EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3). 
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Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 22. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler, 

herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU: 

6.7: Behandling av overflater på stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler, særlig appretur, 

trykking, belegging, avfetting, isolering, liming, maling, rengjøring eller impregnering, med en forbrukskapasitet på 

over 150 kg organiske løsemidler per time eller over 200 tonn per år. 

6.10: Konservering av tre og treprodukter med kjemikalier med en produksjonskapasitet på over 75 m3 per dag, bortsett fra 

behandling utelukkende mot blåvedsopp. 

6.11: Uavhengig drevet rensing av spillvann som ikke omfattes av direktiv 91/271/EØF, forutsatt at hovedbelastningen av 

forurensende stoffer stammer fra de formene for virksomhet som er angitt i nr. 6.7 eller 6.10 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter også kombinert rensing av spillvann fra forskjellige kilder, forutsatt at hovedbelastningen 

av forurensende stoffer stammer fra de formene for virksomhet som er angitt i nr. 6.7 eller 6.10 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU, og at spillvannrensingen ikke omfattes av rådsdirektiv 91/271/EØF(1). 

Disse BAT-konklusjonene omfatter ikke følgende: 

Behandling av overflater på stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler: 

— Impregnering av tekstiler ved bruk av andre midler enn en løsemiddelbasert kontinuerlig film. Dette kan være omfattet av 

BAT-konklusjonene for tekstilindustrien (TXT). 

— Trykking, liming og impregnering av tekstiler. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for tekstilindustrien (TXT). 

— Laminering av trebaserte plater. 

— Omdanning av gummi. 

— Produksjon av blandinger til overflatebehandling, lakk, maling, trykkfarger, halvledere, klebemidler eller farmasøytiske 

produkter. 

— Forbrenningsanlegg på stedet, med mindre de varme gassene som genereres, brukes til direkte oppvarming, tørking eller 

annen behandling av gjenstander eller materialer. Disse kan være omfattet av BAT-konklusjonene for store forbrennings-

anlegg (LCP) eller av europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2193/EU(2). 

Konservering av tre og treprodukter med kjemikalier: 

— Kjemisk modifisering og hydrofobering (f.eks. bruk av harpikser) av tre og treprodukter. 

— Behandling av tre og treprodukter mot blåvedsopp. 

— Behandling av tre og treprodukter med ammoniakk. 

— Forbrenningsanlegg på stedet. Disse kan være omfattet av BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP) eller av 

direktiv 2015/2193/EU. 

  

(1) Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra 

mellomstore forbrenningsanlegg (EUT L 313 av 28.11.2015, s. 1). 
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Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Økonomi og virkninger på tvers av medier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Avfallsbehandling (WT). 

— Store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Overflatebehandling av metaller og plast (STM). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Generelle uttrykk 

Uttrykk Definisjon 

Grunnlakk Maling som når den påføres et underlag, bestemmer fargen og effekten (f.eks. metallisk, 

perlemorsglans). 

Batchvise utslipp Utslipp av en avgrenset mengde vann. 

Klarlakk Et overflatebehandlingsmateriale som påført et underlag danner en hard, gjennomsiktig hinne 

med beskyttende, dekorative eller særskilte tekniske egenskaper. 

Kombinasjonslinje Kombinasjon av varmgalvanisering og båndlakkering i samme prosesslinje. 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er fast installert på anlegget, for 

kontinuerlig overvåking av utslipp i henhold til EN 14181. 

Direkte utslipp Utslipp til en vannresipient uten ytterligere rensing av spillvann nedstrøms. 

Utslippsfaktorer Koeffisienter som kan multipliseres med kjente data, f.eks. anleggs-/prosessdata eller 

gjennomstrømningsdata, for å anslå utslipp. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Diffuse utslipp Diffuse utslipp som definert i artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

Kreosot i klasse B eller C Kreosottyper som det finnes spesifikasjoner for i EN 13991. 

Indirekte utslipp Utslipp som ikke er direkte utslipp. 

Større anleggsoppgradering En større endring med hensyn til et anleggs utforming eller teknologi og som innebærer store 

justeringer eller utskiftninger av prosess- og/eller renseteknikker og tilhørende utstyr. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på produksjonsstedet etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene, eller en full utskiftning av et anlegg etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene. 

Avgass Gass fra en prosess, et utstyr eller et område som enten sendes videre til rensing eller slippes 

ut direkte til luft via en skorstein. 

Organisk forbindelse Organisk forbindelse som definert i artikkel 3 nr. 44 i direktiv 2010/75/EU. 

Organisk løsemiddel Organisk løsemiddel som definert i artikkel 3 nr. 46 i direktiv 2010/75/EU. 
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Generelle uttrykk 

Uttrykk Definisjon 

Anlegg Alle deler av en installasjon som utfører en form for virksomhet angitt i nr. 6.7 eller 6.10 i 

vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, og enhver annen direkte forbundet form for virksomhet 

som kan påvirke forbruket og/eller utslippene. 

Anlegg kan være nye anlegg eller eksisterende anlegg. 

Grunning Maling som er beregnet brukt som et lag på en klargjort overflate, for å gi god heft, beskytte 

eventuelle underliggende lag og utfylle uregelmessigheter i overflaten. 

Sektor Alle overflatebehandlingsaktivitetene som er en del av de formene for virksomhet som er 

angitt i nr. 6.7 i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, og som det vises til i avsnitt 1 i disse BAT-

konklusjonene. 

Følsomme omgivelser Områder som har behov for særlig vern, f.eks. 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelige aktiviteter (f.eks. nærliggende arbeidsplasser, 

skoler, dagsentre, rekreasjonsområder, sykehus eller pleiehjem). 

Tilført tørrstoffmasse Den samlede massen tørrstoff som er brukt, som definert i del 5 nr. 3 bokstav a) i) i vedlegg 

VII til direktiv 2010/75/EU. 

Løsemiddel Med «løsemiddel» menes «organisk løsemiddel». 

Tilført løsemiddel Den samlede mengden organiske løsemidler som er brukt, som definert i del 7 nr. 3 bokstav 

b) i vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. 

Løsemiddelbasert En type maling, trykkfarge eller annet overflatebehandlingsmateriale der et eller flere 

løsemidler brukes som bærer. I forbindelse med konservering av tre og treprodukter viser det 

til behandlingskjemikalietypen. 

Løsemiddelbasert blanding Løsemiddelbasert overflatebehandling der et av lagene er vannbasert. 

Massebalanse for løsemidler En beregning av massebalansen som utføres minst én gang i året i henhold til del 7 i vedlegg 

VII til direktiv 2010/75/EU. 

Overvann Vann fra nedbør som renner over land eller ugjennomtrengelige overflater, f.eks. brolagte 

gater og lagringsområder og tak, og som ikke trenger ned i bakken. 

Totale utslipp Summen av diffuse utslipp og utslipp i røykgasser som definert i artikkel 57 nr. 4 i direktiv 

2010/75/EU. 

Behandlingskjemikalier Kjemikalier som brukes til konservering av tre og treprodukter, f.eks. biocider, kjemikalier til 

impregnering (for eksempel oljer, emulsjoner) og flammehemmere. Dette omfatter også 

bæreren av de virksomme stoffene (f.eks. vann, løsemiddel). 

Gyldig time- eller halvtimes-

gjennomsnitt 

Et time- eller halvtimesgjennomsnitt anses som gyldig dersom det ikke utføres vedlikehold på 

eller er en funksjonssvikt i det automatiske målesystemet. 

Røykgasser Røykgasser som definert i artikkel 57 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

Vannbasert En type maling, trykkfarge eller annet overflatebehandlingsmateriale der vann erstatter hele 

eller en del av innholdet av løsemidler. I forbindelse med konservering av tre og treprodukter 

viser det til behandlingskjemikalietypen. 

Konservering av tre Former for virksomhet der formålet er å beskytte tre og treprodukter mot de skadelige 

virkningene av sopper, bakterier, insekter, vann, værforhold eller brann, bevare den 

strukturelle integriteten på lang sikt og gjøre tre og treprodukter mer motstandsdyktige. 
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Forurensende stoffer og parametrer 

Uttrykk Definisjon 

AOX Adsorberbare organisk bundne halogener, uttrykt som Cl, omfatter adsorberbart organisk 

bundet klor, brom og jod. 

CO Karbonmonoksid. 

KOF Kjemisk oksygenforbruk. Den mengden oksygen som kreves for fullstendig kjemisk 

oksidasjon av det organiske materialet til karbondioksid ved bruk av dikromat. KOF er en 

indikator for massekonsentrasjonen av organiske forbindelser. 

Krom Krom, uttrykt som Cr, omfatter alle uorganiske og organiske kromforbindelser, oppløste 

eller partikkelbundne. 

DMF N,N-dimetylformamid. 

Støv Samlet mengde partikler (i luft). 

F Fluorid. 

Seksverdig krom Seksverdig krom, uttrykt som Cr(VI), omfatter alle kromforbindelser der krommet er i 

oksidasjonstilstand +6 (oppløste eller partikkelbundne). 

HOI Hydrokarbonoljeindeks. Summen av forbindelser som kan ekstraheres med et hydro-

karbonløsemiddel (herunder langkjedede eller forgrenede alifatiske, alisykliske, aromatiske 

eller alkylsubstituerte aromatiske hydrokarboner). 

IPA Isopropylalkohol: propan-2-ol (også kalt isopropanol). 

Nikkel Nikkel, uttrykt som Ni, omfatter alle uorganiske og organiske nikkelforbindelser, oppløste 

eller partikkelbundne. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

PAH Polysykliske aromatiske hydrokarboner. 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C (i vann). 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 

TSS Totalt suspendert fast stoff. Massekonsentrasjonen av alle suspenderte faste stoffer (i vann) 

målt ved filtrering gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 

VOC Flyktig organisk forbindelse som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU. 

Sink Sink, uttrykt som Zn, omfatter alle uorganiske og organiske sinkforbindelser, oppløste eller 

partikkelbundne. 

FORKORTELSER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende forkortelser: 

Forkortelse Definisjon 

BPR Biocidproduktforordningen (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av  

22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 

27.6.2012, s. 1)). 

DWI «Drawn and wall ironed» (en type boks i metallemballasjeindustrien). 
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Forkortelse Definisjon 

EMS Miljøstyringsordning. 

IED Industriutslippsdirektivet (2010/75/EU). 

IR Infrarødt. 

LEL Nedre eksplosjonsgrense – den laveste konsentrasjonen (i prosent) av en gass eller damp i 

luft som kan danne en flamme når en tennkilde er til stede. Konsentrasjoner som er lavere 

enn LEL, er for små til å brenne. Kalles også nedre antennelighetsgrense (LFL). 

OTNOC Andre forhold enn normale driftsforhold. 

STS Overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler. 

UV Ultrafiolett. 

WPC Konservering av tre og treprodukter med kjemikalier. 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

Teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre annet er angitt, kan disse BAT-konklusjonene brukes generelt. 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikker (BAT-AEL) 

BAT-AEL for totale og diffuse VOC-utslipp 

For totale VOC-utslipp angis utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) i disse BAT-

konklusjonene 

— som et spesifikt utslipp beregnet som årsgjennomsnitt ved å dividere de totale VOC-utslippene (beregnet på grunnlag av 

massebalansen for løsemidler) med en sektoravhengig parameter for produksjonstilførsel (eller gjennomstrømning) eller 

— som en prosentdel av tilført løsemiddel beregnet som årsgjennomsnitt i henhold til del 7 nr. 3 bokstav b) i) i vedlegg VII til 

direktiv 2010/75/EU. 

For diffuse VOC-utslipp angis utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) i disse BAT-

konklusjonene som en prosentdel av tilført løsemiddel beregnet som årsgjennomsnitt i henhold til del 7 nr. 3 bokstav b) i) i 

vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. 

BAT-AEL og veiledende utslippsnivåer for utslipp i røykgasser 

Utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) og veiledende utslippsnivåer for utslipp i 

røykgasser i disse BAT-konklusjonene viser til konsentrasjoner, uttrykt som masse av stoffer som slippes ut per volum røykgass 

under følgende standardforhold: tørr gass ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa uten korrigering for 

oksygeninnhold og uttrykt i mg/Nm3. 

For perioder for gjennomsnittsberegning av BAT-AEL og veiledende utslippsnivåer for utslipp i røykgasser gjelder følgende 

definisjoner: 

Type måling 
Periode for 

gjennomsnittsberegning 
Definisjon 

Kontinuerlig Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en periode på ett døgn basert på gyldige time- eller 

halvtimesgjennomsnitt. 
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Type måling 
Periode for 

gjennomsnittsberegning 
Definisjon 

Periodisk Gjennomsnitt i prøveta-

kingsperioden 

Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter 

hver(1). 

(1) For alle parametrer der det på grunn av prøvetakingsbegrensninger eller analytiske begrensninger og/eller driftsforhold ikke er hensikts-

messig med en 30 minutters prøvetaking/måling og/eller et gjennomsnitt av tre påfølgende målinger, kan det brukes en mer hensiktsmessig 

prøvetakings-/målemetode. 

BAT-AEL for utslipp til vann 

Utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann i disse BAT-konklusjonene 

viser til konsentrasjoner (masse av stoffer som slippes ut per volum vann) uttrykt i mg/l. 

Periodene for gjennomsnittsberegning forbundet med BAT-AEL viser til et av følgende to tilfeller: 

— Ved kontinuerlige utslipp: døgngjennomsnittsverdier, dvs. 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. 

— Ved batchvise utslipp: gjennomsnittsverdier i løpet av utslippets varighet tatt som gjennomstrømningsproporsjonale 

samleprøver. 

Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. Alternativt kan det tas 

stikkprøver, forutsatt at avløpsvannet er tilstrekkelig blandet og homogent. Det tas stikkprøver dersom prøven er ustabil med 

hensyn til parameteren som skal måles. Alle BAT-AEL for utslipp til vann gjelder på det stedet der utslippet forlater anlegget. 

Andre miljøprestasjonsnivåer 

Spesifikke energiforbruksnivåer (energieffektivitet) forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEPL) 

Miljøprestasjonsnivåene forbundet med spesifikt energiforbruk svarer til årsgjennomsnitt som beregnes ved hjelp av følgende 

formel: 

spesifikt energiforbruk =  
energiforbruk

aktivitetsgrad
 

der 

energiforbruk: den samlede mengden varme (generert av primære energikilder) og elektrisiteten som forbrukes av 

anlegget, som definert i energieffektivitetsplanen (se BAT 19 bokstav a)), uttrykt i MWh/år, 

aktivitetsgrad: den samlede mengden produkter som bearbeides på anlegget, eller anleggets kapasitet, uttrykt i 

relevant enhet avhengig av sektor (f.eks. kg/år, m2/år, overflatebehandlede kjøretøyer/år). 

Spesifikke vannforbruksnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEPL) 

Miljøprestasjonsnivåene forbundet med spesifikt vannforbruk svarer til årsgjennomsnitt som beregnes ved hjelp av følgende 

formel: 

spesifikt vannforbruk =  
vannforbruk

aktivitetsgrad
 

der 

vannforbruk: den samlede mengden vann som forbrukes i forbindelse med aktivitetene som utføres på anlegget, 

unntatt resirkulert vann og vann som brukes om igjen, kjølevann som brukes i åpne kjølesystemer, og 

vann til husholdningsformål, uttrykt i l/år eller m3/år, 
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aktivitetsgrad: den samlede mengden produkter som bearbeides på anlegget, eller anleggets kapasitet, uttrykt i 

relevant enhet avhengig av sektor (f.eks. m2 båndlakkering/år, overflatebehandlede kjøretøyer/år eller 

tusentalls bokser/år). 

Veiledende nivåer for spesifikk avfallsmengde som sendes fra anlegget 

De veiledende nivåene for den spesifikke avfallsmengden som sendes fra anlegget, svarer til årsgjennomsnitt som beregnes ved 

hjelp av følgende formel: 

spesifikk avfallsmengde som sendes fra anlegget =  
avfallsmengde som sendes fra anlegget

aktivitetsgrad
 

der 

avfallsmengde som sendes fra anlegget: samlet avfallsmengde som sendes fra anlegget, uttrykt i kg/år, 

aktivitetsgrad: samlet mengde produkter som bearbeides på anlegget, eller anleggets kapasitet, uttrykt i 

overflatebehandlede kjøretøyer/år. 

1. BAT-KONKLUSJONER FOR OVERFLATEBEHANDLING VED BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER 

1.1. Generelle BAT-konklusjoner 

1.1.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å utarbeide og 

gjennomføre en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter alle følgende punkter: 

i) Engasjement, lederskap og ansvarlighet fra ledelsen, herunder den øverste ledelsen, med henblikk på å 

gjennomføre en effektiv miljøstyringsordning. 

ii) En analyse som omfatter bestemmelse av hvilken kontekst som gjelder for organisasjon, identifisering av 

berørte parters behov og forventninger, fastsettelse av hvilke egenskaper ved anlegget som er forbundet med 

mulige risikoer for miljøet (eller for menneskers helse), samt av gjeldende lovfestede miljøkrav. 

iii) Utarbeiding av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets miljøprestasjon. 

iv) Fastsettelse av mål og ytelsesindikatorer for viktige miljøaspekter, herunder sikring av at gjeldende 

lovfestede krav overholdes. 

v) Planlegging og gjennomføring av nødvendige prosedyrer og tiltak (herunder korrigerende og forebyggende 

tiltak ved behov) for å nå miljømålene og unngå miljørisikoer. 

vi) Fastsettelse av strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og sikring av at 

de nødvendige økonomiske og menneskelige ressursene finnes. 

vii) Sikring av den nødvendige kompetansen og bevisstheten blant personale som har arbeidsoppgaver som kan 

påvirke anleggets miljøprestasjon (f.eks. gjennom informasjon og opplæring). 

viii) Intern og ekstern kommunikasjon. 

ix) Fremming av arbeidstakernes deltakelse i god miljøstyringspraksis. 

x) Utarbeiding og vedlikehold av en styringshåndbok og skriftlige prosedyrer for å overvåke aktiviteter med 

betydelig miljøvirkning samt relevant dokumentasjon. 
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xi) Effektiv driftsplanlegging og prosesstyring. 

xii) Gjennomføring av egnede vedlikeholdsprogrammer. 

xiii) Protokoller for beredskap og innsats i nødssituasjoner, herunder forebygging og/eller reduksjon av de 

negative (miljømessige) virkningene av nødssituasjoner. 

xiv) Ved utforming (eller ombygging) av et (nytt) anlegg eller en del av det skal det tas hensyn til anleggets 

miljøvirkning i hele dets levetid, noe som omfatter konstruksjon, vedlikehold, drift og nedlegging. 

xv) Gjennomføring av et overvåkings- og måleprogram. Informasjon kan ved behov finnes i referanserapporten 

om overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet. 

xvi) Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

xvii) Periodisk uavhengig (så langt det er praktisk mulig) intern revisjon og periodisk uavhengig ekstern revisjon 

for å vurdere miljøprestasjonen og fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som planlagt, og om den er 

gjennomført og fulgt på riktig måte. 

xviii) Vurdering av årsaker til avvik, gjennomføring av korrigerende tiltak som reaksjon på avvik, gjennomgåelse 

av hvor effektive de korrigerende tiltakene er, og fastsettelse av om det foreligger eller kan oppstå lignende 

avvik. 

xix) Periodisk gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, 

utført av den øverste ledelsen. 

xx) Følge med på og ta hensyn til utviklingen innen renere teknikker. 

Særlig for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler er beste tilgjengelige teknikk også å innlemme 

følgende punkter i miljøstyringsordningen: 

i) Interaksjon med kvalitetskontroll og -sikring samt helse- og sikkerhetshensyn. 

ii) Planlegging med henblikk på å redusere et anleggs miljøavtrykk. Dette omfatter særlig å 

a) foreta en vurdering av anleggets samlede miljøprestasjon (se BAT 2), 

b) ta hensyn til forhold på tvers av mediene, særlig opprettholdelse av en riktig balanse mellom redusert 

utslipp av løsemidler og forbruk av energi (se BAT 19), vann (se BAT 20) og råstoffer (se BAT 6), 

c) redusere utslippene av VOC fra rengjøringsprosesser (se BAT 9). 

iii) Innlemming av 

a) en plan for å forebygge og kontrollere lekkasjer og spill (se BAT 5 bokstav a)), 

b) et system for å evaluere råstoffer med henblikk på å bruke råstoffer med lav miljøvirkning og en plan for å 

optimalisere bruken av løsemidler i prosessen (se BAT 3), 

c) en massebalanse for løsemidler (se BAT 10), 

d) et vedlikeholdsprogram som har som mål å redusere frekvensen og miljøkonsekvensene av andre forhold 

enn normale driftsforhold (OTNOC) (se BAT 13), 
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e) en plan for energieffektivitet (se BAT 19 bokstav a)). 

f) en plan for vannforvaltning (se BAT 20 bokstav a)). 

g) en plan for avfallshåndtering (se BAT 22 bokstav a)). 

h) en plan for håndtering av lukt (se BAT 23). 

Merknad 

Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 opprettes Unionens ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), som er 

et eksempel på en miljøstyringsordning som er i samsvar med denne beste tilgjengelige teknikken. 

Bruksområde 

Miljøstyringsordningens detaljnivå og formaliseringsgrad avhenger normalt av anleggets art, størrelse og 

kompleksitet, og av de miljøvirkningene det kan ha. 

1.1.2. Samlet miljøprestasjon 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre anleggets samlede miljøprestasjon, særlig når det gjelder 

VOC-utslipp og energiforbruk, er å 

— identifisere områdene/delene/trinnene i prosessene som står for de største bidragene til VOC-utslippene og 

energiforbruket, og som har det største forbedringspotensialet (se også BAT 1), 

— identifisere og gjennomføre tiltak for å minimere VOC-utslipp og energiforbruk, 

— oppdatere situasjonen regelmessig (minst én gang i året) og følge opp gjennomføringen av de identifiserte 

tiltakene. 

1.1.3. Valg av råstoffer 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere miljøvirkningen av råstoffene som brukes, 

er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Bruk av råstoffer med 

liten miljøvirkning 

Som en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) – 

en systematisk evaluering av den negative 

miljøvirkningen av materialene som er brukt (særlig 

stoffer som er kreftframkallende, arvestoffskadelige 

og reproduksjonstoksiske, samt stoffer som gir 

grunn til svært alvorlig bekymring), og, når det er 

mulig, erstatning med andre med ingen eller færre 

miljø- og helsevirkninger, idet det tas hensyn til 

produktkvalitetskravene eller 

produktspesifikasjonene. 

Kan brukes generelt. 

Evalueringens omfang (f.eks. 

detaljnivå) og art avhenger 

normalt av anleggets art, 

størrelse og kompleksitet og 

miljøvirkningene det kan ha, 

samt av typen og mengden 

materialer som brukes. 

(b) 

Optimalisering av 

bruken av løsemidler i 

prosessen 

Optimalisering av bruken av løsemidler i prosessen 

ved hjelp av en håndteringsplan (som en del av 

miljøstyringsordningen, se BAT 1), der formålet er 

å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak 

(f.eks. fargegruppering eller optimalisering av 

spraypulverisering). 

Kan brukes generelt. 
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BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruk av løsemidler, VOC-utslipp og den samlede 

miljøvirkningen av råstoffene som brukes, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Bruk av løsemidelba-

sert maling/ 

overflatebehandling/ 

lakk/trykkfarge/ 

klebemiddel med høyt 

tørrstoffinnhold 

Bruk av maling, overflatebehandling, flytende 

trykkfarge, lakk og klebemiddel som inneholder en 

lav mengde løsemidler og et høyt innhold av 

tørrstoff. 

Utvalget av overflatebehand-

lingsteknikker kan være 

begrenset av typen 

virksomhet, underlagets type 

og form, produktkvalitetskrav 

samt behovet for å sikre at 

materialene som brukes, 

påføringsteknikkene, 

teknikkene for tørking/ 

herding og avgassbehand-

lingssystemene er innbyrdes 

kompatible. 

(b) 

Bruk av vannbasert 

maling/ 

overflatebehandling/ 

trykkfarge/lakk/ 

klebemiddel 

Bruk av maling, overflatebehandling, flytende 

trykkfarge, lakk og klebemiddel der organiske 

løsemidler delvis er erstattet med vann. 

(c) 

Bruk av stråleherdet 

trykkfarge/ 

overflatebehandling/ 

maling/lakk/ 

klebemiddel 

Bruk av maling, overflatebehandling, flytende 

trykkfarge, lakk og klebemiddel som kan herdes ved 

aktivering av spesifikke kjemiske grupper med UV- 

eller IR-stråling, eller raske elektroner, uten varme 

og uten utslipp av VOC. 

(d) 

Bruk av 

tokomponentlim uten 

løsemidler 

Bruk av tokomponentlim uten løsemidler bestående 

av en harpiks og en herder. 

(e) Bruk av smeltelim 

Bruk av overflatebehandling med klebemidler 

framstilt ved ekstrudering av syntetisk gummi, 

hydrokarbonharpikser og forskjellige 

tilsetningsstoffer. Ingen løsemidler brukes. 

(f) 
Bruk av 

pulverlakkering 

Bruk av overflatebehandling uten løsemidler som 

påføres som finfordelt pulver og herdes i 

varmeovner. 

(g) 

Bruk av laminatfilm til 

rull- eller 

båndlakkering 

Bruk av polymerfilm som påføres et bånd eller en 

rull for å tilføre estetiske eller funksjonelle 

egenskaper, noe som reduserer antallet nødvendige 

beleggingslag. 

(h) 

Bruk av stoffer som 

ikke er VOC, eller som 

er VOC med lavere 

flyktighet 

Erstatning av VOC-stoffer med høy flyktighet med 

andre som inneholder organiske forbindelser som 

ikke er VOC, eller som er VOC med lavere 

flyktighet (f.eks. estere). 
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1.1.4. Oppbevaring og håndtering av råstoffer 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse VOC-utslipp ved oppbevaring og 

håndtering av materialer som inneholder løsemidler, og/eller farlige materialer er å følge prinsippene for god 

driftspraksis ved hjelp av alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Håndteringsteknikker 

(a) 

Utarbeiding og 

gjennomføring av en 

plan for å forebygge og 

kontrollere lekkasjer 

og spill 

En plan for å forebygge og kontrollere lekkasjer og 

spill er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) 

og omfatter, men er ikke begrenset til 

— handlingsplaner i tilfelle små og store spill på 

anlegget, 

— definering av de involverte personenes roller og 

ansvarsområder, 

— sikring av at personalet er miljøbevisst og har 

fått opplæring i å forebygge/håndtere spill, 

— identifisering av områder med risiko for spill 

og/eller lekkasje av farlige materialer og 

rangering av disse ut fra risikoen, 

— sikring av at det i identifiserte områder finnes 

egnede inneslutningssystemer, f.eks. 

ugjennomtrengelige gulv, 

— identifisering av egnet utstyr til inneslutning og 

rengjøring av spill, og regelmessig kontroll av 

at det er tilgjengelig, i god stand og plassert i 

nærheten av steder der disse hendelsene kan 

forekomme, 

— retningslinjer for håndtering av avfall som 

oppstår i forbindelse med håndteringen av spill, 

— regelmessige (minst én gang i året) 

inspeksjoner av lager- og driftsområder, testing 

og kalibrering av lekkasjedeteksjonsutstyr og 

omgående reparasjon av lekkasjer fra ventiler, 

bøssinger, flenser osv. (se BAT 13). 

Kan brukes generelt. Planens 

omfang (f.eks. detaljnivå) 

avhenger normalt av 

anleggets art, størrelse og 

kompleksitet og av typen og 

mengden materialer som 

brukes. 

Oppbevaringsteknikker 

(b) 

Forsegling eller 

tildekking av beholdere 

og avgrenset 

lagerområde med 

spillkant 

Oppbevaring av løsemidler, farlige materialer, 

løsemiddelavfall og rengjøringsmiddelavfall i 

forseglede eller tildekkede beholdere som er egnet 

for den aktuelle risikoen og utformet for å minimere 

utslipp. Området for oppbevaring av beholdere har 

spillkant og tilstrekkelig kapasitet. Kan brukes generelt. 

(c) 

Minimering av 

oppbevaring av farlige 

materialer i 

produksjonsområder 

I produksjonsområdene finnes det farlige materialer 

bare i de mengdene som skal brukes til 

produksjonen. Større mengder oppbevares atskilt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Teknikker for pumping og håndtering av væsker 

(d) 

Teknikker for å 

forebygge lekkasjer og 

spill under pumping 

Lekkasjer og spill forebygges ved å bruke pumper 

og pakninger som er egnet for materialet som 

håndteres, og som sikrer riktig tetthet. Dette 

omfatter utstyr som pumper med spalterørsmotor, 

magnetisk koplede pumper, pumper med flere 

mekaniske pakninger og et dempe- eller 

buffersystem, pumper med flere mekaniske 

pakninger og tørrpakninger, membranpumper eller 

sugepumper. 

Kan brukes generelt. 

(e) 
Teknikker for å hindre 

overløp under pumping 

Dette omfatter for eksempel å sikre at 

— pumpingen overvåkes, 

— for større mengder, at lagertanker er utstyrt med 

akustiske og/eller optiske alarmer ved høyt 

nivå, om nødvendig med stoppanordninger. 

(f) 

Oppsamling av VOC-

damp ved levering av 

materialer som 

inneholder løsemidler 

Ved bulklevering av materialer som inneholder 

løsemidler (f.eks. ved fylling eller tømming av 

tanker), samles dampen som fortrenges fra 

mottakertanker, opp, vanligvis ved 

tilbakeventilering. 

Kan muligens ikke brukes på 

løsemidler med lavt 

damptrykk eller av 

kostnadshensyn. 

(g) 

Inneslutning av spill 

og/eller rask 

oppsamling ved 

håndtering av 

materialer som 

inneholder løsemidler 

Ved håndtering av materialer som inneholder 

løsemidler, i beholdere unngås potensielle spill ved 

hjelp av inneslutning, f.eks. ved bruk av traller, 

paller og/eller stativer med innebygd inneslutning 

(f.eks. «oppsamlingskar») og/eller rask oppsamling 

ved bruk av absorberende materialer. 

Kan brukes generelt. 

1.1.5. Distribusjon av råstoffer 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere råstofforbruk og VOC-utslipp er å bruke en eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Sentralisert levering av 

materialer som 

inneholder VOC (f.eks. 

trykkfarger, 

overflatebehandling, 

klebemidler, 

rengjøringsmidler) 

Levering av materialer som inneholder VOC (f.eks. 

trykkfarger, overflatebehandling, klebemidler, 

rengjøringsmidler), til bruksstedet via direkte 

rørledninger med ringledninger, herunder rengjøring 

av systemet, f.eks. med renseplugg eller luftskylling. 

Kan muligens ikke brukes 

ved hyppig bytting av 

trykkfarger/maling/overflate-

behandling/klebemidler eller 

løsemidler. 

(b) 
Avanserte 

blandesystemer 

Datamaskinstyrt blandeutstyr for å oppnå ønsket 

maling/overflatebehandling/trykkfarge/klebemiddel. 

Kan brukes generelt. 

(c) 

Levering av materialer 

som inneholder VOC 

(f.eks. trykkfarger, 

overflatebehandling, 

klebemidler, 

rengjøringsmidler) til 

bruksstedet via et 

lukket system 

Ved hyppig bytting av 

trykkfarge/maling/overflatebehandling/klebemiddel 

og løsemiddel og ved småskalabruk: levering av 

trykkfarge/maling/overflatebehandling/klebemiddel 

og løsemiddel fra små transportbeholdere plassert 

nær bruksstedet ved hjelp av et lukket system. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(d) 
Automatisering av 

fargebytte 

Automatisert fargebytte og rensing av linjen for 

påføring av trykkfarge/maling/overflatebehandling 

med oppsamling av løsemiddel. 

 
(e) Fargegruppering 

Endring av sekvensen av produkter for å oppnå store 

sekvenser med samme farge. 

(f) 
Myk rensing ved 

sprøyting 

Påfylling av ny maling i sprøytepistol uten 

mellomskylling. 

1.1.6. Overflatebehandling 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere råstofforbruket og den samlede miljøvirkningen i 

forbindelse med overflatebehandling er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Teknikker uten sprøyting 

(a) Valselakkering 
Påføring der det brukes valser til å overføre eller 

dosere det flytende produktet på et bevegelig bånd. 

Kan bare brukes på flate 

underlag(1). 

(b) 
Bestrykningskniv over 

valse 

Overflatebehandlingen påføres underlaget via en 

åpning mellom en bestrykningskniv og en valse. Når 

overflatebehandlingen og underlaget passerer, 

skrapes det overskytende materialet av. 

Kan brukes generelt(1). 

(c) 

Påføring uten skylling 

(dry-in-place) ved 

båndlakkering 

Påføring av konverteringsbelegg som ikke krever 

ytterligere skylling med vann, ved bruk av en 

valsebeleggingsmaskin (chemcoater) eller 

avtrekkingsvalse. 

Kan brukes generelt(1). 

(d) 
Gardinbelegging 

(støping) 

Delene som skal behandles, føres gjennom en 

laminatfilm av overflatebehandlingsmateriale som 

kommer fra en matetank. 

Kan bare brukes på flate 

underlag(1). 

(e) 
Elektrodypplakkering 

(e-coat) 

Malingspartikler oppløst i en vannbasert løsning 

overføres til nedsenkede underlag under påvirkning 

av et elektrisk felt (elektrolytisk utfelling). 

Kan bare brukes på 

metallunderlag(1). 

(f) Vannfylling 

Delene som skal behandles, føres via transportbånd 

inn i en lukket kanal som deretter oversvømmes med 

overflatebehandlingsmaterialet via innsprøytingsrør. 

Det overskytende materialet samles opp og brukes 

om igjen. 

Kan brukes generelt(1). 

(g) Koekstrudering 

Det trykte underlaget påføres en varm, flytende 

plastfilm og kjøles deretter ned. Filmen erstatter det 

nødvendige ekstra overflatebehandlingslaget. Den 

kan brukes mellom to forskjellige lag av forskjellige 

bærere og fungere som klebemiddel. 

Kan ikke brukes dersom det 

kreves høy heftstyrke eller 

motstandskraft mot 

steriliseringstemperaturer(1). 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Sprøyteforstøvningsteknikker 

(h) 
Luftunderstøttet luftfri 

sprøyting 

En luftstrøm (formluft) brukes for å endre 

sprøytestrålen fra en luftfri sprøytepistol. 
Kan brukes generelt(1). 

(i) 

Pneumatisk 

forstøvning med inerte 

gasser 

Pneumatisk påføring av maling med trykksatte 

inerte gasser (f.eks. nitrogen eller karbondioksid). 

Kan muligens ikke brukes til 

overflatebehandling av 

treoverflater(1). 

(j) 

Høyvolumforstøvning 

under lavt trykk 

(HVLP) 

Forstøvning av maling i en sprøytedyse ved å blande 

maling med store mengder luft under lavt trykk 

(maks 1,7 bar). HVLP-pistoler har en 

overføringseffektivitet på > 50 %. 

Kan brukes generelt(1). 
(k) 

Elektrostatisk 

forstøvning 

(helautomatisk) 

Forstøvning ved hjelp av høyhastighets-

rotasjonsskiver og -dyser og forming av 

sprøytestrålen ved hjelp av elektrostatiske felt og 

formluft. 

(l) 

Elektrostatisk 

understøttet sprøyting 

med eller uten luft 

Forming av sprøytestrålen ved pneumatisk eller 

luftfri forstøvning ved hjelp av et elektrostatisk felt. 

Elektrostatiske sprøytepistoler har en overførings-

effektivitet på > 60 %. Faste elektrostatiske metoder 

har en overføringseffektivitet på opptil 75 %. 

(m) Varmsprøyting 
Pneumatisk forstøvning med varm luft eller 

oppvarmet maling. 

Kan muligens ikke brukes 

ved hyppige fargebytter(1). 

(n) 

Påføring med 

teknikken «sprøyt, 

skrap, skyll» ved 

båndlakkering 

Sprøyting brukes til påføring av rengjøringsmidler, 

forbehandling og til skylling. Etter sprøyting brukes 

det skraper for å minimere overskuddet av 

løsningen, dette etterfølges av skylling. 

Kan brukes generelt(1). 

Automatisering av sprøyting 

(o) Påføring med robot 

Påføring av overflatebehandling og 

tetningsmateriale på innvendige og utvendige 

overflater ved hjelp av robot. 
Kan brukes generelt(1). 

(p) Påføring med maskin 
Bruk av malemaskiner til håndtering av 

sprøytehode/sprøytepistol/sprøytedyse. 

(1) Utvalget av påføringsteknikker kan være begrenset på anlegg med lav gjennomstrømning og/eller svært variert produksjon 

samt av underlagets type og form, produktkvalitetskrav og behovet for å sikre at materialene som brukes, påførings-

teknikkene, tørke-/herdeteknikkene og avgassbehandlingssystemene er innbyrdes kompatible. 
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1.1.7. Tørking/herding 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere energiforbruket og den samlede miljøvirkningen av tørke-/ 

herdeprosesser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Konveksjonstørking/-

herding med inert gass 

Den inerte gassen (nitrogen) varmes opp i ovnen, 

noe som muliggjør en løsemiddelbelastning som 

overstiger LEL. Løsemiddelbelastninger på  

> 1 200 g/m3 nitrogen er mulig. 

Kan ikke brukes når tørkerne 

må åpnes regelmessig(1). 

(b) 
Induksjonstørking/-

herding 

Termisk herding eller tørking i produksjonslinjen 

ved hjelp av elektromagnetiske induktorer som 

genererer varme i det metalliske arbeidsstykket ved 

hjelp av et oscillerende magnetfelt. 

Kan bare brukes på 

metallunderlag(1). 

(c) 
Mikrobølge- og 

høyfrekvenstørking 
Tørking med mikrobølge- eller høyfrekvensstråling. 

Kan bare brukes i forbindelse 

med vannbaserte 

overflatebehandlinger og 

trykkfarger og ikke-

metalliske underlag(1). 

(d) Stråleherding 

Stråleherding er basert på harpikser og reaktive 

løsemidler (monomerer) som reagerer på 

eksponering for stråling (infrarød (IR) eller 

ultrafiolett (UV)) eller elektronstråler med høy 

energi. 

Kan bare brukes i forbindelse 

med spesifikke 

overflatebehandlinger og 

trykkfarger(1). 

(e) 

Tørking med en 

kombinasjon av 

konveksjon og IR-

stråling 

Tørking av våt overflate med en kombinasjon av 

sirkulerende varmluft (konveksjon) og en infrarød 

radiator. 

Kan brukes generelt(1). 

(f) 

Konveksjonstørking/-

herding kombinert 

med varmegjenvinning 

Varme fra avgasser gjenvinnes (se BAT 19 bokstav 

e)) og brukes til forvarming av luften som føres inn i 

konveksjonstørkeren/herdeovnen. 

Kan brukes generelt(1). 

(1) Utvalget av tørke-/herdeteknikker kan være begrenset av underlagets type og form, produktkvalitetskrav og behovet for å 

sikre at materialene som brukes, påføringsteknikkene, tørke-/herdeteknikkene og avgassbehandlingssystemene er innbyrdes 

kompatible. 
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1.1.8. Rengjøring 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp fra rengjøringsprosesser er å minimere 

bruken av løsemiddelbaserte rengjøringsmidler og å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Beskyttelse av 

sprøyteområder og  

-utstyr 

Påføringsområder og -utstyr (f.eks. vegger i 

sprøytekabiner og roboter) der det kan forekomme 

oversprøyting og drypping osv., tildekkes med stoff 

eller engangsfolie, forutsatt at det ikke er noen risiko 

for at folien rives i stykker eller utsettes for slitasje. 

Utvalget av rengjørings-

teknikker kan være begrenset 

av prosesstypen, underlaget 

eller utstyret som skal 

rengjøres, samt av 

forurensningstypen. 

(b) 

Fjerning av faste 

stoffer før fullstendig 

rengjøring 

Faste stoffer fjernes i en (tørr) konsentrert form, 

vanligvis manuelt, med eller uten bruk av små 

mengder rengjøringsmiddel. Dette reduserer 

mengden materiale som skal fjernes med løsemiddel 

og/eller vann i etterfølgende rengjøringstrinn, og 

dermed mengden løsemiddel og/eller vann som 

brukes. 

(c) 

Manuell rengjøring 

med forhånds-

impregnerte kluter 

Kluter som er forhåndsimpregnerte med 

rengjøringsmidler, brukes til manuell rengjøring. 

Rengjøringsmidlene kan være løsemiddelbaserte, 

inneholde løsemidler med lav flyktighet eller være 

uten løsemidler. 

(d) 

Bruk av rengjø-

ringsmidler med lav 

flyktighet 

Bruk av løsemidler med lav flyktighet som 

rengjøringsmidler til manuell eller automatisk 

rengjøring med høy rengjøringseffekt. 

(e) Vannbasert rengjøring 

Vannbaserte rengjøringsmidler eller løsemidler som 

kan blandes i vann, f.eks. alkoholer eller glykoler, 

brukes til rengjøring. 

(f) 
Lukkede 

vaskemaskiner 

Automatisk batchvis rengjøring/avfetting av presse-/ 

maskindeler i lukkede vaskemaskiner. Dette kan 

gjøres ved å bruke enten 

a) organiske løsemidler (med luftutsug etterfulgt av 

VOC-reduksjon og/eller gjenvinning av de 

brukte løsemidlene) (se BAT 15) eller 

b) løsemidler uten VOC eller 

c) alkaliske rengjøringsmidler (med ekstern eller 

intern spillvannrensing). 

(g) 

Rensing med 

gjenvinning av 

løsemidler 

Innsamling, lagring og, dersom det er mulig, ombruk 

av løsemidlene som er brukt til å rense pistoler/ 

påføringsutstyr og linjer mellom fargebytter. 

(h) 

Rengjøring med 

høytrykkssprøyting 

med vann 

Systemer med høytrykkssprøyting med vann og 

natriumhydrogenkarbonat eller lignende brukes til 

automatisk rengjøring av partier av presse-/ 

maskindeler. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(i) Ultralydrengjøring 
Rengjøring i en væske ved hjelp av høyfrekvente 

vibrasjoner for å løsne fastsittende forurensninger. 

 
(j) 

Rengjøring med tørris 

(CO2) 

Rengjøring av maskindeler og metall- og 

plastunderlag ved hjelp av tørrisblåsing (CO2). 

(k) 
Rengjøring med 

slyngblåsing 

Overskuddsmaling fjernes fra jigger og 

arbeidsbenker ved hjelp av slyngblåsing med 

plastpartikler. 

1.1.9. Overvåking 

1 .1 .9 .1 .  Masseb alanse for  lø semidler  

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er overvåke totale og diffuse VOC-utslipp ved minst én gang i året å 

beregne massebalansen for anleggets tilførte og utgående løsemidler, som definert i del 7 nr. 2 i vedlegg VII 

til direktiv 2010/75/EU, og å minimere usikkerheten i dataene om massebalansen for løsemidler ved hjelp av 

alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Fullstendig 

identifisering og 

mengdebestemmelse 

av de relevante tilførte 

og utgående 

løsemidlene, herunder 

den tilhørende 

usikkerheten 

Dette omfatter 

— identifisering og dokumentering av tilførte og utgående løsemidler (f.eks. 

utslipp i røykgasser, utslipp fra hver kilde til diffuse utslipp eller løsemidler i 

avfall), 

— begrunnet mengdebestemmelse av relevante tilførte og utgående løsemidler og 

registrering av metoden som er brukt (f.eks. måling, beregning ved bruk av 

utslippsfaktorer eller estimering basert på driftsparametrer), 

— identifisering av de primære kildene til usikkerhet for ovennevnte 

mengdebestemmelse og gjennomføring av korrigerende tiltak for å redusere 

usikkerheten, 

— regelmessig oppdatering av data om tilførte og utgående løsemidler. 

(b) 

Gjennomføring av et 

system for sporing av 

løsemidler 

Formålet med et system for sporing av løsemidler er å føre kontroll med både brukte 

og ubrukte mengder løsemidler (f.eks. ved å veie ubrukte mengder som sendes 

tilbake til lageret fra bruksområdet). 

(c) 

Overvåking av 

endringer som kan 

påvirke usikkerheten i 

dataene om 

massebalansen for 

løsemidler 

Enhver endring som kan påvirke usikkerheten i dataene om massebalansen for 

løsemidler, registreres, f.eks. 

— feil ved avgassbehandlingssystemet: datoen og varigheten registreres, 

— endringer som kan påvirke luft-/gasstrømningshastighetene, f.eks. utskiftning 

av vifter, drivreimskiver eller motorer: datoen og typen endring registreres. 

Bruksområde 

Detaljnivået for massebalansen for løsemidler skal stå i forhold til anleggets art, omfang og kompleksitet og 

miljøvirkningene det kan ha, samt til typen og mengden materialer som brukes.  
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1 .1 .9 .2 .  Uts l ipp  i  rø ykgasser  

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp i røykgasser med minst frekvensen angitt 

nedenfor og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige 

teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data 

av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Sektorer/kilder Standard(er) 
Laveste over-

våkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

Støv 

Overflatebehandling av kjøretøyer – 

sprøytelakkering 

EN 13284-1 En gang i året(1) BAT 18 

Overflatebehandling av andre metall- og 

plastoverflater – sprøytelakkering 

Overflatebehandling av luftfartøyer – 

forberedelse (f.eks. sliping, sandblåsing) 

og lakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje – påføring med sprøyte 

Overflatebehandling av treoverflater – 

forberedelse og behandling 

TVOC Alle sektorer 

Alle skorsteiner 

med en TVOC-

belastning < 10 kg 

C/t 

EN 12619 
En gang i 

året(1)(2)(3) 

BAT 14, BAT 

15 
Alle skorsteiner 

med en TVOC-

belastning ≥ 10 kg 

C/t 

Generiske EN-

standarder(4) 
Kontinuerlig 

DMF 
Overflatebehandling av tekstiler, folie og 

papir(5) 

Det foreligger 

ingen EN-

standard(6) 

En gang hver 

tredje måned(1) 
BAT 15 

NOX Varmebehandling av avgasser EN 14792 En gang i året(7) BAT 17 

CO Varmebehandling av avgasser EN 15058 En gang i året(7) BAT 17 

(1) Så langt det er mulig, utføres målingene ved høyeste forventede utslippstilstand under normale driftsforhold. 

(2) Ved en TVOC-belastning på under 0,1 kg C/t, eller ved en urenset og stabil TVOC-belastning på under 0,3 kg C/t, kan 

overvåkingsfrekvensen reduseres til én gang hvert tredje år, eller målingen kan erstattes av en beregning, forutsatt at 

beregningen sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

(3) Ved varmebehandling av avgasser måles temperaturen i brennkammeret kontinuerlig. Dette kombineres med et alarmsystem 

når temperaturer er utenfor det optimaliserte temperaturområdet. 

(4) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. 

(5) Overvåkingen gjelder bare dersom DMF brukes i prosessene. 

(6) Dersom det ikke foreligger en EN-standard, omfatter målingen DMF-innholdet i den kondenserte fasen. 

(7) Dersom en skorstein har en TVOC-belastning på under 0,1 kg C/t, kan overvåkingsfrekvensen reduseres til én gang hvert 

tredje år. 
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1 .1 .9 .3 .  Uts l ipp  t i l  vann  

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst frekvensen angitt nedenfor og i 

samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å 

bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/ 

parameter 
Sektor Standard(er) 

Laveste over-

våkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

TSS(1) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN 872 

En gang i 

måneden(2)(3) 
BAT 21 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

KOF(1)(4) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Det foreligger ingen 

EN-standard 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

TOC(1)(4) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN 1484 
Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

Cr(VI)(5)(6) 

Overflatebehandling av luftfartøyer 
EN ISO 10304-3 

eller EN ISO 23913 
Båndlakkering 

Cr(6)(7) 

Overflatebehandling av luftfartøyer 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 11885, EN ISO 

17294-2, EN ISO 

15586) 

Båndlakkering 

Ni(6) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

Zn(6) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

AOX(6) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN ISO 9562 
Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

F(6)(8) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN ISO 10304-1 
Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 
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(1) Overvåkingen får bare anvendelse ved direkte utslipp til en vannresipient. 

(2) Overvåkingsfrekvensen kan reduseres til én gang hver tredje måned dersom utslippsnivåene har vist seg å være tilstrekkelig 

stabile. 

(3) Ved batchvise utslipp som er mindre hyppige enn den laveste overvåkingsfrekvensen, utføres overvåking én gang per batch. 

(4) Overvåking av TOC og overvåking av KOF er alternativer. Overvåking av TOC foretrekkes ettersom dette alternativet ikke er 

avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(5) Overvåking av Cr(VI) utføres bare dersom seksverdige kromforbindelser brukes i prosessene. 

(6) Ved indirekte utslipp til en vannresipient kan overvåkingsfrekvensen reduseres dersom renseanlegget nedstrøms er konstruert 

og utstyrt på egnet måte for å redusere de aktuelle forurensende stoffene. 

(7) Overvåking av Cr utføres bare dersom det brukes kromforbindelser i prosessene. 

(8) Overvåking av F- utføres bare dersom det brukes fluorforbindelser i prosessene. 

1.1.10. Utslipp under andre forhold enn normale driftsforhold (OTNOC) 

BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forekomsten av OTNOC og redusere utslipp under 

OTNOC er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 
Identifisering av kritisk 

utstyr 

Utstyr som er kritisk for vern av miljøet (heretter kalt «kritisk utstyr»), 

identifiseres på grunnlag av en risikovurdering. I prinsippet omfatter dette alt 

utstyr og alle systemer som håndterer VOC (f.eks. avgassbehandlingssystemer, 

lekkasjedeteksjonssystemer). 

(b) 
Inspeksjon, vedlikehold og 

overvåking 

Et strukturert program for å maksimere det kritiske utstyrets tilgjengelighet og 

ytelse, som omfatter standardiserte framgangsmåter og forebyggende, 

regelmessig og ikke-planlagt vedlikehold. OTNOC-perioder og periodenes 

varighet, årsakene til dem og, dersom det er mulig, utslipp mens de pågår, 

overvåkes. 

1.1.11. Utslipp i røykgasser 

1 .1 .11 .1 .  VOC-uts l ipp  

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp fra produksjons- og lagerområder er å 

bruke teknikk a) og en egnet kombinasjon av de andre teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Valg, utforming og 

optimalisering av systemet 

Et avgassystem velges, utformes og optimaliseres 

ved å ta hensyn til parametrer som 

— mengden utsugd luft, 

— løsemiddeltype og -konsentrasjon i utsugd luft, 

— type behandlingssystem (dedikert/sentralisert), 

— helse og sikkerhet, 

— energieffektivitet. 

Følgende prioritering kan brukes ved valg av 

system: 

— Atskillelse av avgasser med høye og lave 

VOC-konsentrasjoner. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

  

— Teknikker for å homogenisere og øke VOC-

konsentrasjonen (se BAT 16 bokstav b)–c). 

— Teknikker for gjenvinning av løsemidler i 

avgasser (se BAT 15). 

— Teknikker for VOC-reduksjon med 

varmegjenvinning (se BAT 15). 

— Teknikker for VOC-reduksjon uten 

varmegjenvinning (se BAT 15). 

 

(b) 

Luftutsug så nært som 

mulig stedet for påføring 

av materialer som 

inneholder VOC 

Luftutsug så nært som mulig påføringsstedet med 

fullstendig eller delvis inneslutning av områder der 

det brukes løsemidler (f.eks. bestrykningsmaskiner, 

påføringsmaskiner eller sprøytekabiner). Utsugd 

luft kan behandles i et avgassbehandlingssystem. 

Kan muligens ikke brukes 

dersom inneslutning gjør 

det vanskelig å få tilgang 

til maskinene under drift. 

Formen og størrelsen på 

området som skal 

innesluttes, kan begrense 

bruksmulighetene. 

(c) 

Luftutsug så nært som 

mulig stedet der maling/ 

overflatebehandling/ 

klebemidler/trykkfarger 

klargjøres 

Luftutsug så nært som mulig stedet der maling/ 

overflatebehandling/klebemidler/trykkfarger 

klargjøres (f.eks. blandeområde). Utsugd luft kan 

behandles i et avgassbehandlingssystem. 

Brukes bare der maling/ 

overflatebehandling/ 

klebemidler/trykkfarger 

klargjøres. 

(d) 
Utsuging av luft fra tørke-/ 

herdeprosesser 

Herdeovnene/tørkerne er utstyrt med et 

luftutsugingssystem. Utsugd luft kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Brukes bare i forbindelse 

med tørke-/herdeprosesser. 

(e) 

Minimering av diffuse 

utslipp og varmetap fra 

ovner/tørkere enten ved at 

inngangen og utgangen på 

herdeovner/tørkere 

forsegles, eller ved å bruke 

undertrykk under tørking 

Inngangen og utgangen på herdeovner/tørkere 

forsegles for å minimere diffuse VOC-utslipp og 

varmetap. Forseglingen kan sikres ved hjelp av 

luftstråler eller luftkniver, dører, plast- eller 

metallgardiner, bestrykningskniver osv. Alternativt 

opprettholdes det et undertrykk i ovnene/tørkerne. 

Gjelder bare når det 

brukes herdeovner/tørkere. 

(f) 
Utsuging av luft fra 

kjølesonen 

Når underlaget avkjøles etter tørking/herding, suges 

luften fra kjølesonen ut og kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Gjelder bare når underlag 

avkjøles etter tørking/ 

herding. 

(g) 

Utsuging av luft fra 

områder der det 

oppbevares råstoffer, 

løsemidler og avfall som 

inneholder løsemidler 

Luft fra råstofflagre og/eller individuelle beholdere 

til råstoffer, løsemidler og avfall som inneholder 

løsemidler, suges ut og kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Kan muligens ikke brukes 

på lukkede beholdere eller 

lagring av råstoffer, 

løsemidler og avfall som 

inneholder løsemidler, 

med lavt damptrykk og lav 

toksisitet. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(h) 
Utsuging av luft fra 

rengjøringsområder 

Luft fra områder der maskindeler og utstyr 

rengjøres med organiske løsemidler, enten manuelt 

eller automatisk, suges ut og kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Gjelder bare områder der 

maskindeler og utstyr 

rengjøres med organiske 

løsemidler. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp i røykgasser og øke ressurseffektiviteten er 

å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

I. Oppsamling og gjenvinning av løsemidler i avgasser 

(a) Kondensering 

En teknikk for å fjerne organiske forbindelser ved å 

senke temperaturen til under forbindelsenes 

duggpunkt, slik at dampene gjøres flytende. 

Avhengig av hvilket driftstemperaturområde som 

kreves, brukes det forskjellige kjølemidler, f.eks. 

kjølevann, avkjølt vann (vanligvis med temperatur 

rundt 5 °C) ammoniakk eller propan. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset dersom 

behovet for energi til 

gjenvinning er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

(b) 

Adsorpsjon ved bruk av 

aktivt karbon eller 

zeolitter 

VOC adsorberes på overflaten av aktivt kull, 

zeolitter eller karbonfiberpapir. Deretter desorberes 

adsorbatet, f.eks. med damp (ofte på stedet) for 

ombruk eller sluttbehandling, og adsorbenten 

brukes om igjen. Ved kontinuerlig drift brukes 

vanligvis mer enn to adsorbenter parallelt, én av 

dem i desorpsjonsmodus. Adsorpsjon brukes også 

ofte som et konsentrasjonstrinn for å øke den 

etterfølgende oksidasjonens effektivitet. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset dersom 

behovet for energi til 

gjenvinning er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

(c) 
Absorpsjon ved hjelp av 

en egnet væske 

Bruk av en egnet væske for å fjerne forurensende 

stoffer fra avgassen ved absorpsjon, særlig løselige 

forbindelser og faste stoffer (støv). Gjenvinning av 

løsemidler er mulig, f.eks. ved hjelp av destillasjon 

eller varmedesorpsjon. 

(Se BAT 18 for informasjon om fjerning av støv.) 

Kan brukes generelt. 

II. Varmebehandling av løsemidler i avgasser med energiutnytting 

(d) 
Sending av avgasser til et 

forbrenningsanlegg 

Noen av eller alle avgassene sendes som 

forbrenningsluft og supplerende brensel til et 

forbrenningsanlegg (herunder kraftvarmeverk) som 

brukes til produksjon av damp og/eller elektrisitet. 

Kan ikke brukes på 

avgasser som inneholder 

stoffene nevnt i artikkel 59 

nr. 5 i industriutslipps-

direktivet (IED). 

Sikkerhetshensyn kan 

begrense bruks-

mulighetene. 

(e) 
Rekuperativ termisk 

oksidasjon 

Termisk oksidasjon ved bruk av varmen fra 

røykgasser f.eks. til forvarming av innkommende 

avgasser. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(f) 

Regenerativ termisk 

oksidasjon med flere sjikt 

eller med en ventilløs 

roterende luftfordeler 

En oksidasjonsenhet med flere sjikt (tre eller fem) 

fylt med keramisk pakningsmateriale. Sjiktene er 

varmevekslere som varmes opp av røykgasser fra 

oksidasjon, deretter snus strømmen for å varme opp 

innluften til oksidasjonsenheten. Strømmen snus 

regelmessig. I den ventilløse roterende 

luftfordeleren finnes det keramiske mediet i ett 

enkelt roterende kar som er inndelt i forskjellige 

deler. 

Kan brukes generelt. 

(g) Katalytisk oksidasjon 

Oksidasjon av VOC understøttes av en katalysator 

for å senke oksidasjonstemperaturen og redusere 

drivstofforbruket. Fraluftsvarmen kan gjenvinnes 

med rekuperative eller regenerative varmevekslere. 

Høyere oksidasjonstemperaturer (500–750 °C) 

brukes til behandling av avgass fra framstilling av 

vikletråd. 

Forekomst av 

katalysatorgifter kan 

begrense 

bruksmulighetene. 

III. Behandling av løsemidler i avgasser uten løsemiddelgjenvinning eller energiutnytting 

(h) 
Biologisk behandling av 

avgasser 

Avgasser avstøves og sendes til en reaktor med 

biofiltermateriale. Biofilteret består av et sjikt av 

organisk materiale (f.eks. torv, lyng, kompost, 

røtter, bark, nåletrær og forskjellige kombinasjoner) 

eller inert materiale (f.eks. leire, aktivt karbon og 

polyuretan), der avgassen oksideres biologisk av 

naturlig forekommende mikroorganismer til 

karbondioksid, vann, uorganiske salter og 

biomasse. Biofilteret er følsomt for støv, høye 

temperaturer eller store variasjoner i avgassen, 

f.eks. i inngangstemperaturen eller VOC-

konsentrasjonen. Det kan være behov for 

supplerende tilførsel av næringsstoffer. 

Gjelder bare behandling av 

biologisk nedbrytbare 

løsemidler. 

(i) Termisk oksidasjon 

Oksidasjon av VOC ved å varme opp avgasser med 

luft eller oksygen til over selvantenningspunktet i et 

forbrenningskammer og opprettholde en høy 

temperatur tilstrekkelig lenge til at forbrenningen 

av VOC til karbondioksid og vann er fullført. 

Kan brukes generelt. 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) er angitt i tabell 11, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32 og 35 i disse BAT-

konklusjonene.  
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BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-reduksjonssystemets energiforbruk er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Opprettholdelse av VOC-

konsentrasjonen som 

sendes til avgassbehand-

lingssystemet, ved hjelp av 

frekvensstyrte vifter 

Bruk av en frekvensstyrt vifte sammen med 

sentraliserte avgassbehandlingssystemer for å 

modulere luftstrømmen, slik at den tilpasses 

utstrømmingen fra utstyret som er i drift. 

Gjelder bare sentrale 

termiske avgassbehand-

lingssystemer i batchvise 

prosesser, f.eks. trykking. 

(b) 
Intern konsentrasjon av 

løsemidler i avgassene 

Avgasser resirkuleres i prosessen (internt) i 

herdeovner/tørkere og/eller i sprøytekabiner, slik at 

VOC-konsentrasjonen i avgassene øker og 

avgassbehandlingssystemets reduksjonseffektivitet 

forbedres. 

Helse- og sikkerhets-

messige aspekter, f.eks. 

LEL, samt produkt-

kvalitetskrav og produkt-

spesifikasjoner kan 

begrense bruksmu-

lighetene. 

(c) 

Ekstern konsentrasjon av 

løsemidler i avgassene 

gjennom adsorpsjon 

Konsentrasjonen av løsemidler i avgassene økes 

gjennom en kontinuerlig sirkulær strøm av 

prosessluft fra sprøytekabinen, eventuelt kombinert 

med avgasser fra herdeovner/tørkere, ved bruk av 

adsorpsjonsutstyr. Dette utstyret kan omfatte 

— et adsorpsjonsfilter med fast sjikt med aktivt 

karbon eller zeolitt, 

— et adsorpsjonsfilter med fluidisert sjikt med 

aktivt karbon, 

— et adsorpsjonsfilter med rotor med aktivt 

karbon eller zeolitt, 

— et molekylgitter. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset dersom 

behovet for energi er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

(d) 
Fordelingsteknikk for å 

redusere røykgassvolumet 

Avgasser fra herdeovner/tørkere sendes til et stort 

kammer (fordelingskammer) og resirkuleres delvis 

som innløpsluft i herdeovnene/tørkerne. Den 

overskytende luften fra fordelingskammeret sendes 

til avgassbehandlingssystemet. Denne syklusen 

øker VOC-innholdet i herdeovnenes/tørkernes luft 

og reduserer røykgassvolumet. 

Kan brukes generelt. 

1 .1 .11 .2 .  NO X -  o g CO-uts l ipp  

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslippene i røykgasser og samtidig begrense CO-

utslippene fra varmebehandling av løsemidler i avgasser er å bruke teknikk a) eller begge teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Optimalisering av 

varmebehandlings-

forholdene (utforming og 

drift) 

God utforming av forbrenningskamre, brennere og 

tilhørende utstyr/anordninger kombineres med 

optimalisering av forbrenningsforholdene (f.eks. 

ved regulering av forbrenningsparametrer som 

temperatur og oppholdstid) med eller uten bruk av 

automatiske systemer og med regelmessig planlagt 

vedlikehold av forbrenningssystemet i henhold til 

leverandørens anbefalinger. 

Når det gjelder utforming, 

kan bruksmulighetene 

være begrenset for 

eksisterende anlegg. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(b) Bruk av lav-NOX-brennere 

Den høyeste flammetemperaturen i 

forbrenningskammeret reduseres, noe som 

forsinker, men likevel fullfører forbrenningen og 

øker varmeoverføringen (økt strålingsevne hos 

flammen). Dette kombineres med økt oppholdstid 

for å oppnå den ønskede destrueringen av VOC. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset på 

eksisterende anlegg som 

følge av utformings- 

og/eller driftsmessige 

begrensninger. 

Tabell 1 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for NOX-utslipp i røykgasser og veiledende utslippsnivå for CO-

utslipp i røykgasser fra varmebehandling av avgasser 

Parameter Enhet 

BAT-AEL(1) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Veiledende utslippsnivå(1) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

NOX 

mg/Nm3 

20–130(2) Intet veiledende nivå 

CO Intet BAT-AEL 20–150 

(1) BAT-AEL-verdien og det veiledende nivået gjelder ikke når avgasser sendes til et forbrenningsanlegg. 

(2) BAT-AEL-verdien får muligens ikke anvendelse ved forekomst av nitrogenholdige forbindelser (f.eks. DMF eller NMP (N-

metylpyrrolidon)) i avgassen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1 .1 .11 .3 .  S tøvuts l ipp  

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp i røykgasser fra forberedelse, skjæring, 

overflatebehandling og sluttbehandling av et underlags overflate for sektorene og prosessene oppført i tabell 

2 er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Sprøytekabin med 

våtseparering (med 

vanngardin) 

En vanngardin som strømmer loddrett ned fra sprøytekabinens bakpanel, fanger 

opp malingspartikler fra oversprøyting. Blandingen av vann og maling samles i 

en beholder og vannet resirkuleres. 

(b) Våtskrubbing 

Malingspartikler og annet støv i avgassen separeres i skrubbersystemer ved 

intensiv blanding av avgassen med vann. (Se BAT 15 bokstav c) for informasjon 

om fjerning av VOC.) 

(c) 

Tørrseparering av 

oversprøyting med 

forbehandlet materiale 

En prosess for tørrseparering av oversprøyting av maling der det brukes 

membranfiltre kombinert med kalkstein som forbehandling for å hindre at 

membranene forurenses. 

(d) 

Tørrseparering av 

oversprøyting ved bruk av 

filtre 

Mekanisk separeringssystem, f.eks. ved bruk av papp, stoff eller sinter. 
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Teknikk Beskrivelse 

(e) Elektrofilter 

I elektrofiltre lades og separeres partikler under påvirkning av et elektrisk felt. I et 

tørt elektrofilter fjernes det oppsamlede materialet mekanisk (f.eks. ved risting, 

vibrasjon eller trykkluft). I et vått elektrofilter skylles materialet med en egnet 

væske, som regel et vannbasert skillemiddel. 

Tabell 2 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for støvutslipp i røykgasser 

Parameter Sektor Prosess Enhet 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt 

eller gjennomsnitt i 

prøveta-

kingsperioden) 

Støv 

Overflatebehandling av 

kjøretøyer 
Sprøytelakkering 

mg/Nm3 < 1–3 

Overflatebehandling av andre 

metall- og plastoverflater 
Sprøytelakkering 

Overflatebehandling av 

luftfartøyer 

Forberedelse (f.eks. sliping, 

sandblåsing), lakkering 

Overflatebehandling av og 

trykk på metallemballasje 
Sprøyting 

Overflatebehandling av tre Forberedelse, lakkering 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.1.12. Energieffektivitet 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å bruke teknikk a) og b) og en egnet 

kombinasjon av teknikk c)–h) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Håndteringsteknikker 

(a) Energieffektivitetsplan 

En energieffektivitetsplan er en del av 

miljøstyringsordningen (se BAT 1) og omfatter 

fastsettelse og beregning av aktivitetens spesifikke 

energiforbruk, fastsettelse av prestasjonsindikatorer 

(KPI) på årsbasis (f.eks. MWh/tonn produkter) og 

planlegging av periodiske forbedringsmål og tilhørende 

tiltak. Planen tilpasses de særlige forholdene ved 

anlegget med tanke på den eller de prosessene som 

gjennomføres, materialer, produkter osv. 

Energieffektivitetsplane

ns og energiregnskapets 

detaljnivå og art 

avhenger normalt av 

anleggets art, størrelse 

og kompleksitet og 

hvilke typer  
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(b) Energiregnskap 

Utarbeiding en gang i året av et energiregnskap som 

spesifiserer energiforbruket og -produksjonen (herunder 

energieksport) etter typen kilde (f.eks. elektrisitet, fossilt 

brensel, fornybar energi og importert varme og/eller 

kjøling). Dette omfatter 

i) fastsettelse av STS-aktivitetens energigrenser, 

ii) informasjon om energiforbruk i form av levert 

energi, 

iii) informasjon om energi som er eksportert fra 

anlegget, 

iv) informasjon om energistrømmen (f.eks. Sankey-

diagrammer eller energiregnskap) som viser 

hvordan energien brukes i løpet av prosessen. 

Energiregnskapet tilpasses de særlige forholdene ved 

anlegget med tanke på den eller de prosessene som 

gjennomføres, materialer osv. 

energikilder som 

brukes. Kan muligens 

ikke brukes dersom 

STS-aktiviteten 

gjennomføres i et større 

anlegg, forutsatt at 

energieffektivitets-

planen og 

energiregnskapet for 

det større anlegget 

dekker STS-aktiviteten 

i tilstrekkelig grad. 

Prosessrelaterte teknikker 

(c) 

Varmeisolasjon av tanker 

og beholdere som 

inneholder kjølte eller 

oppvarmede væsker, og 

av forbrennings- og 

dampsystemer 

Dette kan f.eks. oppnås ved å 

— bruke dobbeltveggede tanker, 

— bruke forisolerte tanker, 

— bruke isolasjon på forbrenningsutstyr, damprør og 

rør som inneholder kjølte eller oppvarmede væsker. 

Kan brukes generelt. 

(d) 

Varmegjenvinning 

gjennom kraftvarme-

produksjon – kraftvarme 

(CHP) eller kraftvarme 

med kjøleproduksjon 

(CCHP) 

Gjenvinning av varme (hovedsakelig fra dampsystemet) 

til produksjon av varmt vann / damp som skal brukes i 

industrielle prosesser/aktiviteter. CCHP (også kalt 

trigenerering) er et kraftvarmesystem med en 

absorpsjonskjøler som bruker lavverdig varme for å 

produsere avkjølt vann. 

Anleggets planløsning, 

de varme 

gasstrømmenes 

egenskaper (f.eks. 

strømningshastighet, 

temperatur) eller 

mangel på egnet 

varmebehov kan 

begrense 

bruksmulighetene. 
(e) 

Varmegjenvinning fra 

varme gasstrømmer 

Energiutnytting av varme gasstrømmer (f.eks. fra 

tørkere eller kjølesoner), f.eks. ved å resirkulere dem 

som prosessluft, ved å bruke varmevekslere i prosesser 

eller eksternt. 

(f) 
Strømningsjustering av 

prosessluft og avgasser 

Justering av gjennomstrømningen av prosessluft og 

avgasser etter behovet. Dette omfatter reduksjon av 

luftventilasjonen under tomgang eller vedlikehold. 

Kan brukes generelt. 

(g) 
Resirkulering av avgass 

fra sprøytekabiner 

Oppsamling og resirkulering av avgassen fra 

sprøytekabiner kombinert med effektiv atskillelse av 

oversprøyting av maling. Energiforbruket er mindre enn 

ved bruk av frisk luft. 

Helse- og sik-

kerhetshensyn kan 

begrense bruks-

mulighetene. 

(h) 

Optimalisert sirkulasjon 

av varm luft i en stor 

tørkekabin ved bruk av 

en luftturbulator 

Luft blåses inn på ett sted i tørkekabinen og fordeles ved 

hjelp av en luftturbulator som omdanner den laminære 

luftstrømmen til ønsket turbulent strøm. 

Gjelder bare 

sprøytelakkerings-

sektorer. 
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Tabell 3 

BAT-relaterte miljøprestasjonsnivåer (BAT-AEPL) for spesifikt energiforbruk 

Sektor Produkttype Enhet 
BAT-AEPL 

(årsgjennomsnitt) 

Overflatebehandling av 

kjøretøyer 

Personbiler 

MWh/overflatebehandlet 

kjøretøy 

0,5–1,3 

Varebiler 0,8–2 

Førerhus på lastebiler 1–2 

Lastebiler 0,3–0,5 

Båndlakkering 
Bånd av stål og/eller 

aluminium 
kWh/m2 båndlakkering 0,2–2,5(1) 

Overflatebehandling av 

tekstiler, folie og papir 

Overflatebehandling av 

tekstiler med polyuretan 

og/eller polyvinylklorid 

kWh/m2 

overflatebehandlet 

overflate 

1–5 

Framstilling av vikletråd 

Tråder med 

gjennomsnittlig diameter  

> 0,1 mm 

kWh/kg overflatebehandlet 

tråd 
< 5 

Overflatebehandling av og 

trykk på metallemballasje 
Alle produkttyper 

kWh/m2 

overflatebehandlet 

overflate 

0,3–1,5 

Heatset-rotasjonsoffset-

trykking 
Alle produkttyper Wh/m2 trykt område 4–14 

Fleksografi og dyptrykk av 

annet enn publikasjoner 
Alle produkttyper Wh/m2 trykt område 50–350 

Dyptrykk av publikasjoner Alle produkttyper Wh/m2 trykt område 10–30 

(1) BAT-AEPL-verdien kan muligens ikke brukes dersom båndlakkeringslinjen er en del av et større produksjonsanlegg (f.eks. 

stålverk) eller ved kombinasjonslinjer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 19 b). 

1.1.13. Bruk av vann og produksjon av spillvann 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruket og produksjonen av spillvann fra 

vannbaserte prosesser (f.eks. avfetting, rengjøring, overflatebehandling, våtskrubbing) er å bruke teknikk a) 

og en egnet kombinasjon av de andre teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Vannforvaltningsplan og 

vannrevisjoner 

En vannforvaltningsplan og vannrevisjoner er en 

del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) og 

omfatter 

— flytdiagrammer og anleggets 

vannmassebalanse, 

— fastsettelse av mål for vanneffektivitet, 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

  

— gjennomføring av vannoptimaliserings-

teknikker (f.eks. kontroll av vannforbruk, 

resirkulering av vann, deteksjon og reparasjon 

av lekkasjer). 

Vannrevisjoner skal gjennomføres minst én gang i 

året. 

Vannforvaltningsplanens 

og vannrevisjonenes 

detaljnivå og art avhenger 

normalt av anleggets art, 

størrelse og kompleksitet. 

Kan muligens ikke brukes 

dersom STS-aktiviteten 

gjennomføres i et større 

anlegg, forutsatt at 

vannforvaltningsplanen og 

vannrevisjonene for det 

større anlegget dekker STS-

aktiviteten i tilstrekkelig 

grad. 

(b) Motstrømsskylling 

Skylling i flere trinn der vannet strømmer i motsatt 

retning av arbeidsstykkene/underlaget. På denne 

måten oppnås en effektiv skylling med lavt 

vannforbruk. 

Gjelder når det brukes 

skylleprosesser. 

(c) 
Ombruk og/eller 

resirkulering av vann 

Vannstrømmer (f.eks. brukt skyllevann og 

avløpsvann fra våtskrubber) brukes om igjen 

og/eller resirkuleres, ved behov etter rensing, ved 

hjelp av teknikker som ionebytting eller filtrering 

(se BAT 21). Graden av ombruk og/eller 

resirkulering av vann begrenses av anleggets 

vannbalanse, innholdet av urenheter og/eller 

vannstrømmenes egenskaper. 

Kan brukes generelt. 

Tabell 4 

BAT-relaterte miljøprestasjonsnivåer (BAT-AEPL) for spesifikt vannforbruk 

Sektor Produkttype Enhet 
BAT-AEPL 

(årsgjennomsnitt) 

Overflatebehandling av 

kjøretøyer 

Personbiler 

m3/overflatebehandlet 

kjøretøy 

0,5–1,3 

Varebiler 1–2,5 

Førerhus på lastebiler 0,7–3 

Lastebiler 1–5 

Båndlakkering 
Bånd av stål og/eller 

aluminium 
l/m2 båndlakkering 0,2–1,3(1) 

Overflatebehandling av og 

trykk på metallemballasje 

DWI-drikkebokser i to 

deler 
l/1 000 bokser 90–110 

(1) BAT-AEPL-verdien kan muligens ikke brukes dersom båndlakkeringslinjen er en del av et større produksjonsanlegg (f.eks. 

stålverk) eller ved kombinasjonslinjer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 20 a).  
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1.1.14. Utslipp til vann 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann og/eller fremme ombruk og resirkulering 

av vann fra vannbaserte prosesser (f.eks. avfetting, rengjøring, overflatebehandling, våtskrubbing) er å 

bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikker Beskrivelse 
Typiske forurensende stoffer 

som teknikken er beregnet på 

Innledende, primær og generell behandling 

(a) Utjevning 
Balansering av strømmer og forurensningsbelastninger 

ved bruk av tanker eller andre håndteringsteknikker. 
Alle forurensende stoffer. 

(b) Nøytralisering Justering av spillvannets pH til en nøytral verdi (ca. 7). Syrer, baser. 

(c) 
Fysisk utskilling, f.eks. ved hjelp av sikter, sålder, sandavskillere, primære 

sedimenteringstanker, og magnetisk utskilling 

Grovkornede faste 

stoffer, suspenderte faste 

stoffer, metallpartikler. 

Fysisk-kjemisk behandling 

(d) Adsorpsjon 

Fjerning av løselige stoffer (oppløste stoffer) fra 

spillvannet ved at de overføres til overflaten på faste, 

svært porøse partikler (normalt aktivt karbon). 

Adsorberbare oppløste 

ikke-biologisk 

nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. AOX. 

(e) Vakuumdestillasjon 
Fjerning av forurensende stoffer ved hjelp av termisk 

rensing av spillvann under redusert trykk. 

Oppløste ikke-biologisk 

nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer som kan destilleres, 

f.eks. visse løsemidler. 

(f) Utfelling 

Omdanning av oppløste forurensende stoffer til 

uløselige forbindelser ved tilsetting av fellingsmidler. 

Det faste bunnfallet som dannes, skilles deretter ut 

gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering. 

Utfellbare oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. metaller. 

(g) Kjemisk reduksjon 

Ved kjemisk reduksjon omdannes forurensende stoffer 

ved hjelp av kjemiske reduksjonsmidler til lignende, 

men mindre skadelige eller farlige forbindelser. 

Reduserbare oppløste 

ikke-biologisk 

nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. seksverdig 

krom (Cr(VI)). 

(h) Ionebytting 

Tilbakeholdelse av ioniske forurensende stoffer fra 

spillvann og utskifting av disse med mer akseptable 

ioner ved hjelp av en ionebyttermasse. De 

forurensende stoffene holdes tilbake midlertidig og 

slippes deretter ut i en regenererings- eller 

tilbakespylingsvæske. 

Ioniske oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. metaller. 

(i) Stripping 

Fjerning av forurensende stoffer som kan utskilles, fra 

den vandige fasen ved hjelp av en gassfase (f.eks. 

damp, nitrogen eller luft) som passerer gjennom 

væsken. Fjerningen kan gjøres mer effektiv ved å øke 

temperaturen eller redusere trykket. 

Forurensende stoffer som 

kan utskilles, f.eks. visse 

adsorberbare organisk 

bundne halogener (AOX). 
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Teknikker Beskrivelse 
Typiske forurensende stoffer 

som teknikken er beregnet på 

Biologisk rensing 

(j) Biologisk rensing 
Bruk av mikroorganismer til rensing av spillvann 

(f.eks. anaerob eller aerob rensing). 

Biologisk nedbrytbare 

organiske forbindelser. 

Avsluttende fjerning av faste stoffer 

(k) 
Koagulering og 

flokkulering 

Koagulering og flokkulering brukes for å skille ut 

suspenderte faste stoffer fra spillvann og utføres ofte i 

flere trinn. Koagulering utføres ved å tilsette 

koaguleringsmidler med motsatt ladning av de 

suspenderte faste stoffenes ladning. Flokkulering er en 

fase som består av forsiktig blanding, slik at kollisjoner 

mellom mikropartikler får dem til å binde seg til 

hverandre og danne større fnokker. Tilsetning av 

polymerer kan fremme reaksjonen. 

Suspenderte faste stoffer 

og partikkelbundne 

metaller. 
(l) Sedimentering Utskilling av suspenderte partikler ved bunnfelling. 

(m) Filtrering 

Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved at de føres 

gjennom et porøst materiale, f.eks. sandfiltrering, 

nanofiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. 

(n) Flotasjon 

Utskilling av faste eller flytende partikler fra spillvann 

ved at de festes til små gassbobler, vanligvis luft. De 

flytende partiklene akkumuleres på vannoverflaten og 

samles opp med overflateskrapere. 

Tabell 5 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for direkte utslipp til en vannresipient 

Stoff/parameter Sektor BAT-AEL(1) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

5–30 mg/l 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF)(2) 30–150 mg/l 

Adsorberbare organisk bundne halogener 

(AOX) 

0,1–0,4 mg/l 

Fluorid (F-)(3) 2–25 mg/l 

Nikkel (uttrykt som Ni) 
Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

0,05–0,4 mg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,05–0,6 mg/l(4) 
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Stoff/parameter Sektor BAT-AEL(1) 

Totalt krom (uttrykt som Cr)(5) 
Overflatebehandling av luftfartøyer 

Båndlakkering 

0,01–0,15 mg/l 

Seksverdig krom (uttrykt som Cr(VI))(6) 0,01–0,05 mg/l 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert i de generelle betraktningene. 

(2) BAT-AEL-verdien for KOF kan erstattes av en BAT-AEL-verdi for TOC. Korrelasjonen mellom KOF og TOC bestemmes i 

hvert enkelt tilfelle. BAT-AEL-verdien for TOC foretrekkes ettersom overvåking av TOC da ikke er avhengig av at det brukes 

svært giftige forbindelser. 

(3) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes fluorforbindelser i prosessen. 

(4) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet kan være 1 mg/l for underlag som inneholder sink, eller som er forbehandlet med 

sink. 

(5) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes kromforbindelser i prosessen. 

(6) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes seksverdige kromforbindelser i prosessen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 12. 

Tabell 6 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for indirekte utslipp til en vannresipient 

Stoff/parameter Sektor BAT-AEL(1)(2) 

Adsorberbare organisk bundne halogener 

(AOX) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

0,1–0,4 mg/l 

Fluorid (F-)(3) 2–25 mg/l 

Nikkel (uttrykt som Ni) 
Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

0,05–0,4 mg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,05–0,6 mg/l(4) 

Totalt krom (uttrykt som Cr)(5) 
Overflatebehandling av luftfartøyer 

Båndlakkering 

0,01–0,15 mg/l 

Seksverdig krom (uttrykt som Cr(VI))(6) 0,01–0,05 mg/l 

(1) BAT-AEL-verdiene gjelder eventuelt ikke dersom renseanlegget nedstrøms er hensiktsmessig utformet og utstyrt for å 

redusere de aktuelle forurensende stoffene, forutsatt at dette ikke fører til et høyere forurensningsnivå i miljøet. 

(2) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert i de generelle betraktningene. 

(3) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes fluorforbindelser i prosessen. 

(4) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet kan være 1 mg/l for underlag som inneholder sink, eller som er forbehandlet med 

sink. 

(5) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes kromforbindelser i prosessen. 

(6) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes seksverdige kromforbindelser i prosessen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 12.  



Nr. 79/266 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

1.1.15. Avfallshåndtering 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å 

bruke teknikk a) og b) samt teknikk c) og/eller d) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) Avfallshåndteringsplan 

En avfallshåndteringsplan er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) og 

omfatter en rekke tiltak som har som mål å 1) minimere produksjonen av 

avfall, 2) optimalisere ombruk, regenerering og/eller gjenvinning av avfall 

og/eller utnytting av energi fra avfall og 3) sikre riktig sluttbehandling av 

avfall. 

(b) 
Overvåking av 

avfallsmengder 

Årlig registrering av mengden avfall som er produsert for hver avfallstype. 

Innholdet av løsemiddel i avfallet bestemmes regelmessig (minst én gang i 

året) ved hjelp av analyser eller beregninger. 

(c) 
Gjenvinning/ombruk av 

løsemidler 

Teknikkene kan omfatte å 

— gjenvinning/ombruk av løsemidler fra flytende avfall ved filtrering eller 

destillasjon på eller utenfor anlegget, 

— gjenvinning/ombruk av innholdet av løsemidler i kluter ved gravitasjons-

drenering, vriing eller sentrifugering. 

(d) 
Avfallsstrømsspesifikke 

teknikker 

Teknikkene kan omfatte å 

— redusere avfallets vanninnhold, f.eks. ved hjelp av en filterpresse til 

behandling av slam, 

— redusere mengden slam og løsemiddelavfall som produseres, f.eks. ved å 

redusere antall rengjøringssykluser (se BAT 9), 

— bruke ombrukbare beholdere, ombruk av beholdere for andre formål eller 

gjenvinning av beholdermaterialet, 

— sende den brukte kalksteinen som produseres ved tørrskrubbing, til en 

kalk- eller sementovn. 

1.1.16. Luktutslipp 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere 

luktutslipp er å utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for lukthåndtering innenfor rammen 

av miljøstyringsordningen (se BAT 1) som omfatter alle følgende elementer: 

— En protokoll som inneholder tiltak og frister. 

— En protokoll med tiltak som skal iverksettes når lukthendelser er påvist, f.eks. ved klager. 

— Et program for forebygging og reduksjon av lukt som er utformet for å identifisere luktkildene, karakterisere de 

enkelte kildenes bidrag og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduksjon. 

Bruksområde 

Bruken er begrenset til tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme omgivelser. 

1.2. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av kjøretøyer 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for overflatebehandling av kjøretøyer (personbiler, varebiler, lastebiler, 

førerhus på lastebiler og busser) og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1.  
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1.2.1. VOC-utslipp og energi- og råstofforbruk 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av løsemidler, andre råstoffer og energi samt 

redusere VOC-utslipp er å bruke et eller flere av overflatebehandlingssystemene nedenfor. 

Overflatebehandlingssystem Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Blandet overflatebehand-

ling (løsemiddelbasert 

blanding) 

Et overflatebehandlingssystem der ett strøk (grunning 

eller grunnlakk) er vannbasert. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

(b) 
Vannbasert 

overflatebehandling 

Et overflatebehandlingssystem der strøkene med 

grunning og grunnlakk er vannbaserte. 

(c) 

Integrert 

overflatebehandlings-

prosess 

Et overflatebehandlingssystem som fungerer som 

både grunning og grunnlakk, og som påføres ved 

sprøyting i to trinn. 

(d) 
3-lags lakkeringsprosess 

(«three-wet-prosess») 

Et overflatebehandlingssystem der strøkene med 

grunning, grunnlakk og klarlakk påføres uten 

mellomtørking. Grunningen og grunnlakken kan være 

løsemiddel- eller vannbasert. 

Tabell 7 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av biler 

Parameter Kjøretøytype Enhet 

BAT-AEL(1) 

(årsgjennomsnitt) 

Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

Totale VOC-utslipp 

beregnet ut fra 

massebalansen for 

løsemidler 

Personbiler 

g VOC per m2 

overflateareal(2) 

8–15 8–30 

Varebiler 10–20 10–40 

Førerhus på lastebiler 8–20 8–40 

Lastebiler 10–40 10–50 

Busser < 100 90–150 

(1) BAT-AEL-verdier viser til utslipp fra alle prosesstrinn som utføres ved samme anlegg, fra elektroforese eller enhver annen 

overflatebehandlingsprosess fram til og med avsluttende voksing og polering av toppstrøket, samt til løsemidler brukt til 

rengjøring av produksjonsutstyret både i og utenfor produksjonsperioden. 

(2) Overflatearealet defineres som angitt i del 3 i vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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1.2.2. Avfallsmengde som sendes fra anlegget 

Tabell 8 

Veiledende nivåer for spesifikk avfallsmengde som sendes fra anlegget, fra overflatebehandling av kjøretøyer 

Parameter Kjøretøytype Relevante avfallsstrømmer Enhet 
Veiledende nivå 

(årsgjennomsnitt) 

Avfallsmengde 

som sendes fra 

anlegget 

Personbiler — Malingsavfall 

— Avfall fra plastisoler, 

tetningsmidler og klebemidler 

— Brukte løsemidler 

— Slam fra maling 

— Annet avfall fra malerverksted 

(f.eks. adsorberingsmidler, 

rengjøringsmidler, filtre, 

emballasjemateriale og brukt 

aktivt karbon) 

kg/overflatebehandlet 

kjøretøy 

3–9(1) 

Varebiler 4–17(1) 

Førerhus på 

lastebiler 
2–11(1) 

(1) Den øvre delen av intervallet er høyere dersom det brukes våtskrubbing med kalkstein. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 22 b). 

1.3. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av andre metall- og plastoverflater 

Utslippsnivåene angitt nedenfor for overflatebehandling av andre metall- og plastoverflater er forbundet med de 

generelle BAT-konklusjonene beskrevet i avsnitt 1.1. Utslippsnivåene angitt nedenfor kan muligens ikke brukes når 

kjøretøydeler av metall og/eller plast overflatebehandles i et anlegg for overflatebehandling av kjøretøyer, og disse 

utslippene medtas i beregningen av de totale VOC-utslippene forbundet med overflatebehandling av kjøretøyer (se 

avsnitt 1.2). 

Tabell 9 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av andre metall- 

og plastoverflater 

Parameter Prosess Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet 

ut fra massebalansen for 

løsemidler 

Overflatebehandling av 

metalloverflater 
kg VOC per kg tilført 

tørrstoffmasse 

< 0,05–0,2 

Overflatebehandling av 

plastoverflater 
< 0,05–0,3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdiene i tabell 9 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 10 og tabell 11 brukes. 

Tabell 10 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av andre metall- 

og plastoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–10 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 11 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av andre 

metall- og plastoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 35 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.4. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av skip og lystfartøyer 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for overflatebehandling av skip og lystfartøyer og gjelder i tillegg til de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale utslippene av VOC og støv til luft, redusere 

utslippene til vann og forbedre den samlede miljøprestasjonen er å bruke teknikk a) og b) og en kombinasjon 

av teknikk c)–i) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Håndtering av avfall og spillvann 

(a) 
Atskillelse av avfalls- 

og spillvannsstrømmer 

Dokker og slipper er utstyrt med 

— et system som gjør det mulig å samle inn og 

håndtere tørt avfall på en effektiv måte og holde 

det atskilt fra vått avfall, 

— et system som gjør det mulig å skille spillvann 

fra regnvann og overvann. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

Teknikker knyttet til forberedelses- og overflatebehandlingsprosesser 

(b) 
Begrensninger ved 

ugunstige værforhold 

Dersom behandlingsområdene ikke er helt lukket, 

utføres det ikke blåsing og/eller luftfri 

sprøytelakkering dersom det er observert eller 

forventes ugunstige værforhold. 

Kan brukes generelt. 

(c) 
Delvis inneslutning av 

behandlingsområder 

Det brukes finmaskede nett og/eller vanngardiner 

rundt områder der det utføres blåsing og/eller luftfri 

sprøytelakkering, for å hindre utslipp av støv. Dette 

kan være permanent eller midlertidig. 

Formen og størrelsen på 

området som skal 

innesluttes, kan begrense 

bruksmulighetene. 

Vanngardiner kan 

muligens ikke brukes ved 

kalde klimatiske forhold. 

(d) 
Fullstendig inneslutning 

av behandlingsområder 

Blåsing og/eller luftfri sprøytelakkering utføres i 

haller, lukkede verksteder, områder omgitt av 

tekstiler eller områder som er fullstendig 

innesluttede med nett for å hindre utslipp av støv. 

Luft fra behandlingsområdet suges ut og kan sendes 

videre til avgassbehandling, se også BAT 14 b). 

Formen og størrelsen på 

området som skal 

innesluttes, kan begrense 

bruksmulighetene. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(e) 
Tørrblåsing i et lukket 

system 

Tørrblåsing ved bruk av stålsand (rund eller kantet) 

utføres i lukkede blåsesystemer som er utstyrt med et 

sugehode og sentrifugalblåsere. 

Kan brukes generelt. 

(f) Våtblåsing 

Blåsing utføres med vann som inneholder et fint 

slipemateriale, f.eks. fint slagg (f.eks. kobberslagg) 

eller silika. 

Kan muligens ikke brukes 

ved kalde klimatiske 

forhold og/eller i 

innesluttede områder 

(lastetanker eller 

dobbeltbunnede tanker) på 

grunn av den kraftige 

duggdannelsen. 

(g) 

Vannspyling eller  

-blåsing under  

(ultra-)høyt trykk 

((U)HP) 

(U)HP-blåsing er en støvfri 

overflatebehandlingsmetode der det brukes vann 

under ekstremt høyt trykk. Det finnes alternativer 

med eller uten slipemiddel. 

Kan muligens ikke brukes 

ved kalde klimatiske 

forhold eller på grunn av 

overflatespesifikasjoner 

(f.eks. nye overflater eller 

punktblåsing). 

(h) 

Fjerning av 

overflatebehandling 

med induksjonsvarme 

Et induksjonshode beveges over overflaten, slik at 

det skjer en lokalisert rask oppvarming av stålet som 

får den gamle overflatebehandlingen til å løfte seg. 

Kan muligens ikke brukes 

på overflater med en 

tykkelse på under 5 mm 

og/eller på overflater med 

komponenter som er 

følsomme for 

induksjonsvarme (f.eks. 

isolasjon eller brannfarlige 

materialer). 

(i) 

System for 

undervannsrengjøring 

av skrog og propeller 

System for undervannsrengjøring der det brukes 

vanntrykk og roterende polypropylenbørster. 

Kan ikke brukes på skip i 

full tørrdokk. 

Tabell 12 

BAT-relaterte utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av skip og 

lystfartøyer 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført tørrstoffmasse < 0,375 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av luftfartøyer 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for overflatebehandling av luftfartøyer og gjelder i tillegg til de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1.  
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BAT 26: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale utslippene av VOC og forbedre den samlede 

miljøprestasjonen ved overflatebehandling av luftfartøyer er å bruke teknikk a) eller begge teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) Inneslutning 

Komponentene overflatebehandles i 

lukkede sprøytekabiner (se BAT 14 

bokstav b)). 

Kan brukes generelt. 

(b) Direkte trykk 

Bruk av en trykkanordning for å trykke 

komplekse layouter direkte på 

luftfartøysdelene. 

Tekniske hensyn (f.eks. tilgang for 

påføringsapparatet og spesialtilpassede 

farger) kan begrense bruksmulighetene. 

Tabell 13 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av luftfartøyer 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført tørrstoffmasse 0,2–0,58 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.6. BAT-konklusjoner for båndlakkering 

Utslippsnivåene for båndlakkering angitt nedenfor er forbundet med de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 14 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra båndlakkering 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 15 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra båndlakkering 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av 

det gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.7. BAT-konklusjoner for framstilling av tape 

Utslippsnivåene for framstilling av tape angitt nedenfor er forbundet med de generelle BAT-konklusjonene i  

avsnitt 1.1. 

Tabell 16 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra framstilling av tape 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–3(1) 

(1) Denne BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes på framstilling av plastfilm som brukes til midlertidig beskyttelse av 

overflater. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 17 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra framstilling av tape 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 2–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.8. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av tekstiler, folie og papir 

Utslippsnivåene for overflatebehandling av tekstiler, folie og papir angitt nedenfor er forbundet med de generelle 

BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 18 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av tekstiler, folie 

og papir 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra masse-

balansen for løsemidler 

Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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Tabell 19 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av tekstiler, 

folie og papir 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 5–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.9. BAT-konklusjoner for framstilling av vikletråd 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for framstilling av vikletråd og gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1.1. 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale utslippene av VOC og energiforbruket er å 

bruke teknikk a) og en av eller en kombinasjon av teknikk b)–d) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Prosessintegrert oksidasjon 

av VOC 

Blandingen av luft/løsemiddel som oppstår ved 

fordamping av løsemidler i løpet av den gjentatte 

lakkherdingsprosessen, behandles i et katalytisk 

oksidasjonssystem (se BAT 15 bokstav g)) integrert 

i herdeovnen/tørkeren. Spillvarmen fra det 

katalytiske oksidasjonssystemet brukes i 

tørkeprosessen for å varme opp den sirkulerende 

luftstrømmen og/eller som prosessvarme for andre 

formål i anlegget. 

Kan brukes generelt. 

(b) 
Løsemiddelfrie 

smøremidler 

Løsemiddelfrie smøremidler brukes på følgende 

måte: 

— Tråden dras gjennom filt fuktet med 

smøremiddel, eller 

— et filament fuktet med smøremiddel rulles 

sammen med tråden, og parafinvoksen smelter 

på grunn av restvarmen fra tråden og 

friksjonsvarmen. 

Produktkvalitetskrav 

eller produktspesifi-

kasjoner, f.eks. diameter, 

kan begrense 

bruksmulighetene. 

(c) 
Selvsmørende 

overflatebehandlinger 

Et smøretrinn som inneholder løsemiddel, unngås 

ved å bruke et overflatebehandlingssystem som også 

inneholder smøremiddel (en spesialvoks). Produktkvalitetskrav 

eller produktspesifi-

kasjoner kan begrense 

bruksmulighetene. 
(d) 

Emaljert over-

flatebehandling med høyt 

tørrstoffinnhold 

Bruk av emaljert overflatebehandling med et 

tørrstoffinnhold på opptil 45 %. Ved fine tråder 

(med en diameter på høyst 0,1 mm) kan 

tørrstoffinnholdet være på opptil 30 %. 

  



Nr. 79/274 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

Tabell 20 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra framstilling av vikletråd 

Parameter Produkttype Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet 

ut fra massebalansen for 

løsemidler 

Overflatebehandling av 

vikletråd med en 

gjennomsnittlig diameter på 

over 0,1 mm 

g VOC per kg 

overflatebehandlet tråd 
1–3,3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 21 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra framstilling av vikletråd 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 5–40 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.10. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av og trykk på metallemballasje 

Utslippsnivåene for overflatebehandling av og trykk på metallemballasje angitt nedenfor er forbundet med de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 22 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 

g VOC per m2 overflatebehandlet/trykt 

overflate 
< 1–3,5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdien i tabell 22 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 23 og tabell 24 brukes. 

Tabell 23 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–12 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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Tabell 24 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1) 

(1) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.11. BAT-konklusjoner for heatset-rotasjonsoffsettrykking 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for heatset-rotasjonsoffsettrykking og gjelder i tillegg til de generelle 

BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale VOC-utslippene er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Materialbaserte teknikker og trykketeknikker 

(a) 

Bruk av 

tilsetningsstoffer med 

lavt innhold av IPA eller 

tilsetningsstoffer uten 

IPA i fukteløsninger 

Redusert eller ingen bruk av isopropanol (IPA) som 

fuktemiddel i fukteløsninger ved å erstatte dette med 

blandinger av andre organiske forbindelser som ikke er 

flyktige, eller som har lav flyktighet. 

Tekniske krav, 

produktkvalitetskrav eller 

produktspesifikasjoner 

kan begrense 

bruksmulighetene. 

(b) Vannfri offset 

Endring av trykkanordning og prosesser før trykk for å 

muliggjøre bruk av spesialbelagte offsetplater, noe som 

fjerner behovet for fukting. 

Kan muligens ikke 

brukes til trykk på lange 

baner, ettersom platene 

må byttes oftere. 

Rengjøringsteknikker 

(c) 

Bruk av VOC-frie 

løsemidler eller 

løsemidler med lav 

flyktighet til automatisk 

rengjøring av trykkduker 

Bruk av organiske forbindelser som ikke er flyktige, 

eller som har lav flyktighet, som rengjøringsmiddel til 

automatisk rengjøring av trykkduker. 

Kan brukes generelt. 

Teknikker for avgassbehandling 

(d) 

Rotasjonsoffsettørker 

med integrert 

avgassbehandling 

En rotasjonsoffsettørker med en integrert 

avgassbehandlingsenhet der luft som går inn i tørkeren, 

blandes med en del av avgassene fra systemet for 

varmebehandling av avgasser. 

Kan brukes i nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(e) 
Utsuging og behandling 

av luft fra trykkeriet 

Dirigering av utsugd luft fra trykkeriet til tørkeren. Som 

følge av dette fjernes en del av løsemidlene som 

fordamper i trykkeriet, ved varmebehandling (se BAT 

15) nedstrøms for tørkeren. 

Kan brukes generelt. 

Tabell 25 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra heatset-rotasjonsoffsettrykking 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført trykkfarge < 0,01–0,04(1) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet gjelder for produksjon av høykvalitetsprodukter. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdiene i tabell 25 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 26 og tabell 27 brukes. 

Tabell 26 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra heatset-rotasjonsoffsettrykking 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–10(1) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet gjelder for produksjon av høykvalitetsprodukter. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 27 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra heatset-rotasjonsoffsettrykking 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–15 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11.  
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1.12. BAT-konklusjoner for fleksografi og dyptrykk av annet enn publikasjoner 

Utslippsnivåene for fleksografi og dyptrykk av annet enn publikasjoner angitt nedenfor er forbundet med de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 28 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra fleksografi og dyptrykk av annet enn 

publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført tørrstoffmasse < 0,1–0,3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdien i tabell 28 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 29 og tabell 30 brukes. 

Tabell 29 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra fleksografi og dyptrykk av annet enn 

publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–12 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 30 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra fleksografi og dyptrykk av annet enn 

publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.13. BAT-konklusjoner for dyptrykk av publikasjoner 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for dyptrykk av publikasjoner og gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1.1.  
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BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp fra dyptrykk av publikasjoner er å bruke et 

gjenvinningssystem for toluen basert på adsorpsjon og en av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 
Bruk av trykkfarger med 

retensjon 

Trykkfarger med retensjon forsinker dannelsen av den tørkede filmoverflaten, 

noe som gjør at toluen fordamper over en lengre periode, slik at mer toluen 

frigjøres i tørkeren og gjenvinnes med gjenvinningssystemet for toluen. 

(b) 

Automatiske 

rengjøringssystemer koplet 

til gjenvinningssystemet 

for toluen 

Automatisk sylinderrengjøring med utsuging av luft til gjenvinningssystemet 

for toluen. 

Tabell 31 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra dyptrykk av publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 2,5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 32 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra dyptrykk av publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 10–20 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.14. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av treoverflater 

Utslippsnivåene for overflatebehandling av treoverflater angitt nedenfor er forbundet med de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 33 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av treoverflater 

Parameter Overflatebehandlede underlag Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet 

ut fra massebalansen for 

løsemidler 

Flate underlag 
kg VOC per kg tilført 

tørrstoffmasse 

< 0,1 

Annet enn flate underlag < 0,25 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdiene i tabell 33 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 34 og tabell 35 brukes. 

Tabell 34 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av treoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 10 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 35 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av treoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 5–20(1) 

(1) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

2. BAT-KONKLUSJONER FOR KONSERVERING AV TRE OG TREPRODUKTER MED KJEMIKALIER 

2.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen er å utarbeide og 

gjennomføre en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter alle elementene under i)–xx) i BAT 1 samt 

følgende spesifikke elementer: 

i) Holde seg oppdatert med hensyn til utviklingen innen biocidprodukter og tilhørende regelverk (f.eks. 

godkjenning av produkter i henhold til biocidproduktforordningen (BPR)) med henblikk på å bruke de mest 

miljøvennlige prosessene. 

ii) Innlemming av en massebalanse for løsemidler for løsemiddelbasert behandling og kreosotbehandling (se BAT 

33 bokstav c)). 

iii) Identifisering og registrering av alt miljøkritisk prosess- og renseutstyr (der en feil eller driftsstopp kan ha en 

innvirkning på miljøet) (se BAT 46 bokstav c)). Listen over kritisk utstyr oppdateres. 

iv) Innlemming av planer for å forebygge og kontrollere lekkasjer og spill, herunder retningslinjer for håndtering 

av avfall som oppstår ved håndtering av spill (se BAT 46). 

v) Registrering av utilsiktede lekkasjer og spill samt forbedringsplaner (mottiltak). 

Merknad 

Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 opprettes Unionens ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), som er 

et eksempel på en miljøstyringsordning som er i samsvar med denne beste tilgjengelige teknikken.  
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Bruksområde 

Miljøstyringsordningens detaljnivå og formaliseringsgrad avhenger normalt av anleggets art, størrelse og 

kompleksitet, og av de miljøvirkningene det kan ha. 

2.2. Erstatning av skadelige/farlige stoffer 

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av PAH og/eller løsemidler er å 

bruke vannbaserte treimpregneringsmidler. 

Beskrivelse 

Løsemiddelbaserte treimpregneringsmidler eller kreosot erstattes med vannbaserte treimpregneringsmidler. Vann 

fungerer som bærer for biocidene. 

Bruksområde 

Produktkvalitetskrav eller produktspesifikasjoner kan begrense bruksmulighetene. 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med bruk av behand-

lingskjemikalier er å erstatte den gjeldende bruken av behandlingskjemikalier med mindre farlige 

kjemikalier basert på en regelmessig (f.eks. årlig) kontroll for å identifisere nye og sikrere alternativer som 

eventuelt blir tilgjengelig. 

Bruksområde 

Produktkvalitetskrav eller produktspesifikasjoner kan begrense muligheten for erstatning. 

2.3. Ressurseffektivitet 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten og redusere miljøvirkningen og risikoen 

forbundet med bruken av behandlingskjemikalier er å redusere forbruket av dem ved å bruke alle 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Bruk av et effektivt 

system for påføring av 

treimpregnerings-

middelet 

Påføringssystemer der treet senkes ned i 

treimpregneringsmiddelløsningen, er mer effektive enn 

f.eks. sprøyting. Vakuumprosesser (lukket system) gir 

en påføringseffektivitet på nesten 100 %. Ved valg av 

påføringssystem skal det tas hensyn til bruksklassen og 

graden av inntrenging som kreves. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

(b) 

Kontroll og 

optimalisering av 

forbruket av 

behandlingskjemikalier 

for den spesifikke 

sluttbruken 

Kontroll og optimalisering av forbruket av 

behandlingskjemikalier ved å 

a) veie treet/treproduktene før og etter impregnering 

eller 

b) bestemme mengden 

treimpregneringsmiddelløsning under og etter 

impregnering. 

Forbruket av behandlingskjemikalier skal være i 

samsvar med leverandørens anbefalinger og skal ikke 

føre til overskridelse av kravene til opptak (som f.eks. 

angis i produktkvalitetsstandarder). 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(c) 
Massebalanse for 

løsemidler 

En sammenstilling, som utføres minst én gang i året, 

av anleggets tilførte og utgående organiske løsemidler 

som definert i del 7 nr. 2 i vedlegg VII til direktiv 

2010/75/EU. 

Gjelder bare for anlegg 

der det brukes 

løsemiddelbaserte 

behandlingskjemikalier 

eller kreosot. 

(d) 

Måling og justering av 

treets vanninnhold før 

behandling 

Treets vanninnhold måles før behandlingen (f.eks. ved 

å måle den elektriske motstanden eller ved veiing) og 

justeres ved behov (f.eks. ved ytterligere lagring av 

treet) for å optimalisere impregneringsprosessen og 

sikre den nødvendige produktkvaliteten. 

Gjelder bare dersom det 

er behov for tre med et 

spesifikt vanninnhold. 

2.4. Levering, oppbevaring og håndtering av behandlingskjemikalier 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp fra levering, oppbevaring og håndtering av 

behandlingskjemikalier er å bruke teknikk a) eller b) og alle teknikkene c)–f) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) Tilbakeventilering 

Kalles også dampbalansering. Damper fra løsemidler eller kreosot som 

fortrenges fra mottakertanken under påfylling, samles opp og føres tilbake til 

tanken eller lastebilen som væsken ble levert fra. 

(b) 
Oppsamling av fortrengt 

luft 

Damper fra løsemidler eller kreosot som fortrenges fra mottakertanken under 

påfylling, samles opp og føres til en behandlingsenhet, f.eks. et filter med 

aktivt karbon eller en enhet for termisk oksidasjon. 

(c) 

Teknikker for å redusere 

fordampingstap som følge 

av oppvarming av lagrede 

kjemikalier 

Når eksponering for sollys kan føre til fordamping av løsemidler og kreosot 

som oppbevares i lagertanker over bakken, skal tankene stå under tak eller 

males i lys farge for å redusere oppvarmingen av de lagrede løsemidlene og 

den lagrede kreosoten. 

(d) Sikring av leveringspunkter 
Leveringspunkter for lagertanker som er plassert i det avgrensede/innesluttede 

området, skal være sikrede og avstengte når de ikke er i bruk. 

(e) 
Teknikker for å hindre 

overløp under pumping 

Dette omfatter å sikre at 

— pumpingen overvåkes, 

— for større mengder, at lagertanker er utstyrt med akustiske og/eller optiske 

alarmer ved høyt nivå, om nødvendig med stoppanordninger. 

(f) Lukkede beholdere Bruk av lukkede beholdere til behandlingskjemikalier. 

2.5. Forberedelse/kondisjonering av tre 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av behandlingskjemikalier og energi og å 

redusere utslipp av behandlingskjemikalier er å optimalisere mengden tre i behandlingskaret og unngå 

akkumulering av behandlingskjemikalier ved å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Atskillelse av tre i 

pakker med 

avstandsstykker 

Det plasseres avstandsstykker med jevne mellomrom i 

pakkene, slik at behandlingskjemikaliene lettere kan 

strømme gjennom pakkene, og slik at de lettere kan 

tømmes etter behandlingen. 

Kan brukes generelt. 

(b) 

Helling av trepakker i 

tradisjonelle horisontale 

behandlingskar 

Trepakker helles i behandlingskaret, slik at 

behandlingskjemikaliene lettere kan strømme gjennom 

dem, og slik at de lettere kan tømmes etter behandlingen. 

Kan brukes generelt. 

(c) 

Bruk av 

trykkbehandlingskar 

som kan skråstilles 

Hele trykkbehandlingskaret helles etter behandlingen, 

slik at overskytende behandlingskjemikalier lett renner 

ned og kan samles opp fra bunnen av karet. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

(d) 
Optimalisert plassering 

av formede trestykker 

Formede trestykker plasseres slik at akkumulering av 

behandlingskjemikalier unngås. 
Kan brukes generelt. 

(e) Sikring av trepakker 

Trepakkene sikres i behandlingskaret for å begrense 

trestykkenes bevegelse, noe som vil kunne endre pakkens 

struktur og gjøre impregneringen mindre effektiv. 

Kan brukes generelt. 

(f) 
Maksimering av 

tremengden 

Mengden tre i behandlingskaret maksimeres for å sikre 

best mulig forhold mellom treet som skal behandles, og 

behandlingskjemikaliene. 

Kan brukes generelt. 

2.6. Påføring av impregneringsmiddel 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utilsiktede lekkasjer og utslipp av behand-

lingskjemikalier fra ikke-trykksatte prosesser er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk 

(a) Dobbeltveggede behandlingskar med automatisk lekkasjedeteksjon 

(b) 
Enkeltveggede behandlingskar med tilstrekkelig stor inneslutning som er motstandsdyktig overfor 

treimpregneringsmidler, beskyttelsesinnretning og automatisk lekkasjedeteksjon 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av aerosoler fra konservering av tre og 

treprodukter ved bruk av vannbaserte behandlingskjemikalier er å inneslutte sprøyteprosesser, samle opp 

oversprøyting og bruke dette om igjen i treimpregneringsmiddelløsningen. 

BAT 38. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av behandlingskjemikalier fra 

trykksatte prosesser (autoklaver) er å bruke alle teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Prosesstyring for å hindre drift 

dersom behandlingskarets dør 

ikke er låst og forseglet 

Døren til behandlingskaret er låst og forseglet når behandlingskaret er fylt, 

og før behandlingen finner sted. Prosesstyring hindrer drift av 

behandlingskaret dersom døren ikke er låst og forseglet. 

(b) 

Prosesstyring som hindrer at 

behandlingskaret åpnes mens 

det er under trykk og/eller fylt 

med treimpregneringsmiddel 

Prosesstyringen viser trykket og om det er væske i behandlingskaret. Dette 

hindrer at behandlingskaret åpnes mens det fremdeles er under trykk og/eller 

fylt. 

(c) 
Sikringslås på 

behandlingskarets dør 

Behandlingskarets dør er utstyrt med en sikringslås for å hindre væskeutslipp 

dersom døren må åpnes i en nødssituasjon (f.eks. dørens forsegling brytes). 

Sikringslåsen gjør at døren kan åpnes delvis for å slippe ut trykket, samtidig 

som væsken holdes tilbake. 

(d) 
Bruk og vedlikehold av 

overtrykksventiler 

Behandlingskarene er utstyrt med overtrykksventiler for å beskytte karene 

mot for høyt trykk. 

Luft fra ventilene føres til en tank med tilstrekkelig kapasitet. 

Sikkerhetsventilene kontrolleres regelmessig (f.eks. hver sjette måned) med 

tanke på tegn på korrosjon, forurensning eller feilmontering og rengjøres 

og/eller repareres ved behov. 

(e) 
Kontroll av utslipp til luft fra 

vakuumpumpens utblås 

Luft som suges ut av trykkbehandlingskarene (dvs. vakuumpumpens utløp) 

behandles (f.eks. i en utskiller for damp/væske). 

(f) 

Reduksjon av utslipp til luft 

ved åpning av 

behandlingskaret 

Det skal gis tilstrekkelig tid til avdrypping og kondensering mellom 

trykkutjevningsfasen og åpningen av behandlingskaret. 

(g) 

Anvendelse av et ettervakuum 

for å fjerne overskytende 

behandlingskjemikalier fra 

overflaten av det behandlede 

treet 

For å unngå drypping anvendes det et ettervakuum i behandlingskaret før det 

åpnes, for å fjerne overskytende behandlingskjemikalier fra overflaten av det 

behandlede treet. 

Et ettervakuum er eventuelt ikke nødvendig dersom fjerning av 

overskytende behandlingskjemikalier fra overflaten av det behandlede treet 

kan sikres ved bruk av et egnet initialt vakuum (f.eks. under 50 mbar). 

BAT 39. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere energiforbruket i trykksatte prosesser (autoklaver) er å 

bruke variabel pumpestyring. 

Beskrivelse 

Når ønsket driftstrykk er nådd, går behandlingssystemet over til en pumpe med redusert effekt og lavere 

energiforbruk. 

Bruksområde 

Bruksmulighetene kan være begrenset i prosesser der trykket svinger.  
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2.7. Kondisjonering etter behandling og midlertidig lagring 

BAT 40. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere forurensning av jord eller grunnvann fra 

midlertidig lagring av nybehandlet tre er å gi treet tilstrekkelig tid til avdrypping etter behandlingen og å 

fjerne det behandlede treet fra det innesluttede/avgrensede området først når det anses for å være tørt. 

Beskrivelse 

For at overskytende behandlingskjemikalier skal dryppe tilbake i behandlingskaret, oppbevares det behandlede 

treet eller de behandlede trepakkene i det innesluttede/avgrensede området (f.eks. over behandlingskaret eller over 

et dryppbrett) i tilstrekkelig lang tid etter behandlingen og før overføring til tørkeområdet. Før det behandlede 

treet eller de behandlede trepakkene forlater tørkeområdet, løftes det/de, f.eks. mekanisk, og holdes i luften i minst 

fem minutter. Dersom det ikke drypper behandlingsløsning, anses treet for å være tørt. 

2.8. Avfallshåndtering 

BAT 41. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, særlig 

farlig avfall, er å bruke teknikk a) og b) samt teknikk c) og/eller d) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 
Fjerning av restmateriale 

før behandling 

Restmateriale (f.eks. sagflis og treflis) fjernes fra treets/treproduktenes overflate 

før behandling. 

(b) 
Gjenvinning og ombruk av 

voks og olje 

Dersom det brukes voks eller olje til impregnering, gjenvinnes overskytende 

voks og olje fra impregneringsprosessen og brukes om igjen. 

(c) 
Bulklevering av 

behandlingskjemikalier 
Levering av behandlingskjemikalier i tanker for å redusere mengden emballasje. 

(d) 
Bruk av ombrukbare 

beholdere 

Ombrukbare beholdere som er brukt til behandlingskjemikalier (f.eks. IBC-

beholdere), returneres til leverandøren med henblikk på ombruk. 

BAT 42. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen i forbindelse med avfallshåndtering er å 

lagre avfall i egnede beholdere eller på ugjennomtrengelige underlag og å oppbevare farlig avfall atskilt i et 

innesluttet/avgrenset område beskyttet mot vær og vind. 

2.9. Overvåking 

2.9.1. Utslipp til vann 

BAT 43. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke forurensende stoffer i spillvann og potensielt forurenset 

overvann før hvert batchvise utslipp i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-

standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre 

internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er) 

Biocider(1) 
Om det foreligger EN-standarder, avhenger av biocidproduktenes 

sammensetning 

Cu(2) 
Flere EN-standarder foreligger 

(f.eks. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) 
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Stoff/parameter Standard(er) 

Løsemidler(3) 
Det foreligger EN-standarder for visse løsemidler 

(f.eks. EN ISO 15680) 

PAH(4) EN ISO 17993 

Benzo[a]pyren(4) EN ISO 17993 

HOI EN ISO 9377-2 

(1) Spesifikke stoffer overvåkes avhengig av sammensetningen av biocidproduktene som brukes i prosessen. 

(2) Overvåkingen gjelder bare dersom det brukes kobberforbindelser i prosessen. 

(3) Overvåkingen gjelder bare anlegg der det brukes løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier. Spesifikke stoffer overvåkes 

avhengig av hvilke løsemidler som brukes i prosessen. 

(4) Overvåkingen gjelder bare anlegg der det brukes kreosotbehandling. 

2.9.2. Grunnvannskvalitet 

BAT 44. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke forurensende stoffer i grunnvann minst hver sjette 

måned og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige 

teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data 

av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Overvåkingsfrekvensen kan reduseres til én gang hvert annet år på grunnlag av en risikovurdering eller 

dersom det kan fastslås at nivåene av forurensende stoffer er tilstrekkelig stabile (f.eks. etter en periode på 

fire år). 

Stoff/parameter(1) Standard(er) 

Biocider(2) 
Om det foreligger EN-standarder, avhenger av biocidproduktenes 

sammensetning 

As 

Flere EN-standarder foreligger 

(f.eks. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) 
Cu 

Cr 

Løsemidler(3) 
Det foreligger EN-standarder for visse løsemidler 

(f.eks. EN ISO 15680) 

PAH EN ISO 17993 

Benzo[a]pyren EN ISO 17993 

HOI EN ISO 9377-2 

(1) Overvåkingen gjelder eventuelt ikke dersom det berørte stoffet ikke brukes i prosessen, og dersom det er fastslått at 

grunnvannet ikke er forurenset med nevnte stoff. 

(2) Spesifikke stoffer overvåkes avhengig av sammensetningen av biocidproduktene som brukes eller ble brukt i prosessen. 

(3) Overvåkingen gjelder bare anlegg der det brukes løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier. Spesifikke stoffer overvåkes 

avhengig av hvilke løsemidler som brukes i prosessen. 
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2.9.3. Utslipp i røykgasser 

BAT 45. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp i røykgasser minst én gang i året og i samsvar 

med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Parameter Prosess Standard(er) 
Overvåking forbundet 

med 

TVOC(1) 

Konservering av tre og treprodukter ved bruk av 

kreosot og løsemiddelbaserte 

behandlingskjemikalier 

EN 12619 BAT 49, BAT 51 

PAH(1)(2) 
Konservering av tre og treprodukter ved bruk av 

kreosot 

Det foreligger ingen 

EN-standard 
BAT 51 

NOX(3) Konservering av tre og treprodukter ved bruk av 

kreosot og løsemiddelbaserte 

behandlingskjemikalier 

EN 14792 

BAT 52 

CO(3) EN 15058 

(1) Så langt det er mulig, utføres målingene ved høyeste forventede utslippstilstand under normale driftsforhold. 

(2) Dette omfatter acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, 

benzo(k)fluoranten, krysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen, fenantren og pyren. 

(3) Overvåkingen gjelder bare for utslipp fra varmebehandling av avgasser. 

2.10. Utslipp til jord og grunnvann 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til jord og grunnvann er å bruke 

alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Inneslutning eller 

avgrensning av anlegg og 

utstyr 

De delene av anlegget der behandlingskjemikalier oppbevares eller håndteres, 

dvs. oppbevaringsområde for behandlingskjemikalier og områder for behand-

ling, kondisjonering etter behandling og midlertidig lagring (herunder behand-

lingskar, driftstank, lossefasiliteter, dryppe-/tørkeområde, kjølesone), rør og 

kanaler for behandlingskjemikalier og fasiliteter for (re)kondisjonering av 

kreosot, er innesluttet eller avgrenset. Innesluttede og avgrensede områder har 

ugjennomtrengelige overflater, er motstandsdyktige mot behandlingskjemikalier 

og har tilstrekkelig kapasitet til å fange opp og holde på volumene som 

håndteres eller oppbevares i anlegget/utstyret. 

Dryppbrett (framstilt av materiale som er motstandsdyktig mot behand-

lingskjemikaliene) kan også brukes som lokal avgrensning for oppsamling og 

gjenvinning av dråper og spill av behandlingskjemikalier fra kritisk utstyr eller 

kritiske prosesser (dvs. ventiler, innløp/utløp på lagertanker, behandlingskar, 

driftstanker, lossesoner, håndtering av nybehandlet tre og kjøle-/tørkesone). 

Væskene i de innesluttede/avgrensede områdene og dryppbrett samles opp, slik 

at behandlingskjemikaliene kan gjenvinnes for å bli brukt om igjen i behand-

lingskjemikaliesystemet. Slam som genereres i oppsamlingssystemet, kasseres 

som farlig avfall. 
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Teknikk Beskrivelse 

(b) Ugjennomtrengelige gulv 

Gulv i områder som ikke er innesluttede eller avgrensede, og der dråper, spill, 

utilsiktet utslipp eller lekkasje av behandlingskjemikalier kan forekomme, er 

ugjennomtrengelige for de aktuelle stoffene (f.eks. oppbevaring av behandlet tre 

på ugjennomtrengelige gulv dersom dette kreves i BPR-godkjenningen for 

treimpregneringsmiddelet som brukes i behandlingen). Væskene på gulvene 

samles opp, slik at behandlingskjemikaliene kan gjenvinnes for å bli brukt om 

igjen i behandlingskjemikaliesystemet. Slam som genereres i oppsamlings-

systemet, kasseres som farlig avfall. 

(c) 

Varslingssystemer for 

utstyr som er identifisert 

som «kritisk» 

«Kritisk utstyr» (se BAT 30) er utstyrt med varslingssystemer som angir 

funksjonsfeil. 

(d) 

Forebygging, deteksjon og 

registrering av lekkasjer 

fra underjordiske lagre og 

kanalsystemer for 

skadelige/farlige stoffer 

Bruken av underjordiske komponenter minimeres. Dersom det brukes 

underjordiske komponenter til lagring av skadelige/farlige stoffer, brukes 

sekundær inneslutning (f.eks. dobbeltveggede beholdere). Underjordiske 

komponenter er utstyrt med lekkasjedeteksjon. 

Det foretas risikobasert og regelmessig overvåking av underjordiske lagre og 

kanalsystemer for å identifisere potensielle lekkasjer. Ved behov repareres 

utstyr som lekker. Det føres et register over hendelser som kan forårsake 

forurensning av jord og/eller grunnvann. 

(e) 

Regelmessig inspeksjon 

og vedlikehold av anlegg 

og utstyr 

Anlegget og utstyret inspiseres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre at det 

fungerer riktig. Dette omfatter særlig kontroll av at ventiler, pumper, rør, tanker, 

trykkbeholdere, dryppbrett og inneslutninger/avgrensninger er hele og uten 

lekkasjer, og at varslingssystemene fungerer som de skal. 

(f) 
Teknikker for å forebygge 

krysskontaminering 

Krysskontaminering (dvs. kontaminering av anleggsområder som vanligvis ikke 

kommer i kontakt med behandlingskjemikaliene) forebygges ved å bruke 

egnede teknikker, f.eks. 

— utforming av dryppbrett på en slik måte at gaffeltrucker ikke kommer i 

kontakt med potensielt kontaminerte overflater på dryppbrettene, 

— utforming av lasteutstyr (som brukes til å fjerne behandlet tre fra 

behandlingskaret) på en slik måte at behandlingskjemikalier ikke kan 

overføres, 

— bruk av et kransystem til håndtering av behandlet tre, 

— bruk av særskilte transportkjøretøyer i potensielt kontaminerte områder, 

— begrenset adgang til potensielt kontaminerte områder, 

— bruk av gangveier med grus. 
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2.11. Utslipp til vann og håndtering av spillvann 

BAT 47. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere 

utslipp til vann og vannforbruket er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Teknikker for å 

forebygge 

forurensning av 

regn- og overvann 

Regn- og overvann holdes atskilt fra områder der 

behandlingskjemikalier oppbevares eller håndteres, 

fra områder der nybehandlet tre oppbevares, og fra 

forurenset vann. Dette oppnås ved bruk av minst 

følgende teknikker: 

— Avløpskanaler og/eller en ytre beskyttelseskant 

rundt anlegget. 

— Tak med takrenner i områder der 

behandlingskjemikalier oppbevares eller 

håndteres (dvs. oppbevaringsområde for 

kjemikalier og områder for behandling, 

kondisjonering etter behandling og midlertidig 

lagring, rør og kanaler for 

behandlingskjemikalier og fasiliteter for 

(re)kondisjonering av kreosot). 

— Beskyttelse mot vær og vind (f.eks. tak eller 

presenninger) i områder der det oppbevares 

behandlet tre, dersom dette kreves i BPR-

godkjenningen for treimpregneringsmiddelet 

som er brukt i behandlingen. 

På eksisterende anlegg kan 

anleggets størrelse begrense 

bruken av avløpskanaler og en 

ytre beskyttelseskant. 

(b) 

Oppsamling av 

potensielt 

forurenset overvann 

Overvann fra områder som er potensielt forurenset 

med behandlingskjemikalier, samles opp separat. 

Oppsamlet spillvann slippes først ut når det er truffet 

egnede tiltak, f.eks. overvåking (se BAT 43), rensing 

(se BAT 47 bokstav e)) eller ombruk (se BAT 47 

bokstav c)). 

Kan brukes generelt. 

(c) 
Bruk av potensielt 

forurenset overvann 

Etter oppsamling brukes potensielt forurenset 

overvann til framstilling av vannbaserte 

treimpregneringsmidler. 

Gjelder bare anlegg der det 

brukes vannbaserte 

behandlingskjemikalier. 

Kravene til kvalitet for den 

tiltenkte bruken kan begrense 

bruksmulighetene. 

(d) 
Ombruk av 

rengjøringsvann 

Vann som er brukt til å vaske utstyr og beholdere, 

gjenvinnes og brukes om igjen for å framstille 

vannbaserte treimpregneringsmidler. 

Gjelder bare anlegg der det 

brukes vannbaserte 

behandlingskjemikalier. 

(e) 
Rensing av 

spillvann 

Dersom det oppdages eller kan forventes 

forurensninger i det oppsamlede overvannet og/eller 

rengjøringsvannet, og dersom det ikke er mulig å 

bruke vannet, renses spillvannet i et egnet 

renseanlegg (på eller utenfor anlegget). 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(f) 
Sluttbehandling av 

farlig avfall 

Dersom det oppdages eller kan forventes 

forurensninger i det oppsamlede overvannet og/eller 

rengjøringsvannet, og dersom det ikke er mulig å 

rense eller bruke vannet, sluttbehandles det 

oppsamlede overvannet og/eller rengjøringsvannet 

som farlig avfall. 

Kan brukes generelt. 

BAT 48. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra konservering av tre og treprodukter 

ved bruk av kreosot er å samle opp kondensater fra trykkutjevnings- og vakuumfasene i behandlingskaret og 

fra (re)kondisjoneringen av kreosot og enten behandle dette på stedet ved hjelp av et filter med aktivt kull 

eller et sandfilter eller sluttbehandle dette som farlig avfall. 

Beskrivelse: 

Kondensatvolumene samles opp, tillates å bunnfelle og behandles i et filter med aktivt kull eller et sandfilter. Det 

rensede vannet kan enten brukes om igjen (lukket system) eller slippes ut i det offentlige avløpssystemet. Alternativt 

kan de oppsamlede kondensatene sluttbehandles som farlig avfall. 

2.12. Utslipp til luft 

BAT 49. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av VOC til luft fra konservering av tre og 

treprodukter ved bruk av løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier er å inneslutte utstyret eller prosessene 

som står for utslippene, suge ut avgassene og sende dem til et behandlingssystem (se teknikkene i BAT 51). 

BAT 50. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser og lukt til luft fra 

konservering av tre og treprodukter ved bruk av kreosot er å bruke impregneringsoljer med lav flyktighet, 

dvs. kreosot i klasse C i stedet for klasse B. 

Bruksområde 

Kreosot i klasse C kan muligens ikke brukes ved kalde klimatiske forhold. 

BAT 51. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra 

konservering av tre og treprodukter ved bruk av kreosot er å inneslutte utstyret eller prosessene som står for 

utslippene (f.eks. lager- og impregneringstanker, trykkutjevning, rekondisjonering av kreosot), suge ut 

avgassene og bruke en eller flere av behandlingsteknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) Termisk oksidasjon 
Se BAT 15 bokstav i). Fraluftsvarmen kan gjenvinnes 

ved hjelp av varmevekslere. 
Kan brukes generelt. 

(b) 
Sending av avgasser til 

et forbrenningsanlegg 

Noen av eller alle avgassene sendes som 

forbrenningsluft og supplerende brensel til et 

forbrenningsanlegg (herunder kraftvarmeverk) som 

brukes til produksjon av damp og/eller elektrisitet. 

Kan ikke brukes på avgasser 

som inneholder stoffene 

nevnt i artikkel 59 nr. 5 i 

industriutslippsdirektivet 

(IED). Sikkerhetshensyn kan 

begrense bruksmulighetene. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(c) 
Adsorpsjon ved hjelp 

av aktivt karbon 

Organiske forbindelser adsorberes på overflaten av 

aktivt karbon. Adsorberte forbindelser kan deretter 

desorberes, f.eks. med damp (ofte på stedet) for 

ombruk eller sluttbehandling, og adsorbenten brukes 

om igjen. 

Kan brukes generelt. 

(d) 
Absorpsjon ved hjelp 

av en egnet væske 

Bruk av en egnet væske til å fjerne forurensende 

stoffer fra avgassene ved absorpsjon, særlig løselige 

forbindelser. 

Kan brukes generelt. 

(e) Kondensering 

En teknikk for å fjerne organiske forbindelser ved å 

senke temperaturen til under forbindelsenes 

duggpunkt, slik at dampene gjøres flytende. 

Avhengig av hvilket driftstemperaturområde som 

kreves, brukes det forskjellige kjølemidler, f.eks. 

kjølevann, avkjølt vann (vanligvis med temperatur 

rundt 5 °C) ammoniakk eller propan. 

Kondensering brukes i kombinasjon med en annen 

renseteknikk. 

Bruksmulighetene kan være 

begrenset dersom behovet 

for energi til gjenvinning er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

Tabell 36 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for TVOC- og PAH-utslipp i røykgasser fra konservering av tre og 

treprodukter ved bruk av kreosot og/eller løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier 

Parameter Enhet Prosess 
BAT-AEL 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 
Behandling med kreosot eller 

løsemiddelbasert behandling 
< 4–20 

PAH mg/Nm3 Behandling med kreosot < 1(1) 

(1) BAT-AEL-verdien viser til summen av følgende PAH-forbindelser: acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, 

benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, krysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, 

fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen, fenantren og pyren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 45. 

BAT 52. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslipp i røykgasser og samtidig begrense CO-

utslipp fra varmebehandlingen av avgasser fra konservering av tre og treprodukter ved bruk av kreosot 

og/eller løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier er å bruke teknikk a) eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Optimalisering av 

varmebehandlingsforholdene 

(utforming og drift) 

Se BAT 17 bokstav 

a). 

Når det gjelder utforming, kan 

bruksmulighetene være begrenset for 

eksisterende anlegg. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(b) Bruk av lav-NOX-brennere 
Se BAT 17 bokstav 

b). 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

eksisterende anlegg som følge av 

utformings- og/eller driftsmessige 

begrensninger. 

Tabell 37 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for NOX-utslipp i røykgasser og veiledende utslippsnivå for CO-

utslipp i røykgasser til luft fra varmebehandling av avgasser fra konservering av tre og treprodukter ved 

bruk av kreosot og/eller løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier 

Parameter Enhet BAT-AEL(1) 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Veiledende utslippsnivå(1) 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

NOX 

mg/Nm3 

20–130 Intet veiledende nivå 

CO Intet BAT-AEL 20–150 

(1) BAT-AEL-verdien og det veiledende nivået gjelder ikke når avgasser sendes til et forbrenningsanlegg. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 45. 

2.13. Støy 

BAT 53. Beste tilgjengelige teknikk for å hindre eller, når dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp 

er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk 

Oppbevaring og håndtering av råstoffer 

(a) Installering av støyvegger og bruk/optimalisering av bygningers støyadsorberende virkning 

(b) Inneslutning eller delvis inneslutning av støyende aktiviteter 

(c) Bruk av kjøretøyer/transportsystemer med lavt støynivå 

(d) Støydempende tiltak (f.eks. forbedret inspeksjon og vedlikehold av utstyr, lukking av dører og vinduer) 

Tørking i ovn 

(e) Støydempende tiltak for vifter 

Bruksområde 

Bruken er begrenset til tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støyproblemer i følsomme omgivelser. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1675 

av 11. november 2020 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip 

og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal rederiene sikre at skip som skal gjenvinnes, bare 

gjenvinnes på skipsgjenvinningsanlegg som står oppført på den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg som er 

offentliggjort i henhold til artikkel 16 i samme forordning. 

2) Den europeiske listen er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323(2). 

3) Danmark har underrettet Kommisjonen om at et skipsgjenvinningsanlegg(3) på dets territorium er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Danmark har framlagt for 

Kommisjonen alle opplysninger som kreves for at anlegget skal kunne oppføres på den europeiske listen. Den 

europeiske listen bør derfor oppdateres med dette anlegget. 

4) Norge har underrettet Kommisjonen om at et skipsgjenvinningsanlegg(4) på dets territorium er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Norge har framlagt for 

Kommisjonen alle opplysninger som kreves for at anlegget skal kunne oppføres på den europeiske listen. Den 

europeiske listen bør derfor oppdateres med dette anlegget. 

5) Godkjenningen av et skipsgjenvinningsanlegg i Litauen(5) utløp 17. mars 2020, og Kommisjonen har mottatt 

opplysninger fra Litauen om at anlegget ikke fortsetter sin skipsgjenvinningsvirksomhet. Den europeiske listen bør 

derfor oppdateres ved at dette anlegget fjernes. 

6) Godkjenningen av et skipsgjenvinningsanlegg i Latvia(6) utløp 11. juni 2020, og Kommisjonen har mottatt opplysninger 

fra Latvia om at dette anleggets godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, ikke er blitt fornyet. Anlegget oppfyller 

dermed ikke lenger vilkårene i artikkel 13 nr. 1 a) i forordning (EU) nr. 1257/2013. Den europeiske listen bør derfor 

oppdateres ved at dette anlegget fjernes. 

7) Godkjenningen av et skipsgjenvinningsanlegg i Latvia(7) utløp 2. juli 2020, og Kommisjonen har mottatt opplysninger 

fra Latvia om at dette anleggets godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, ikke er blitt fornyet. Anlegget oppfyller 

dermed ikke lenger vilkårene i artikkel 13 nr. 1 a) i forordning (EU) nr. 1257/2013. Den europeiske listen bør derfor 

oppdateres ved at dette anlegget fjernes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 378 av 12.11.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2021 av 23. april 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over skipsgjen-

vinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 20.12.2016, 

s. 119). 

(3) Jatob ApS. 

(4) Fosen Gjenvinning AS. 

(5) UAB «Armar» (kaiplass 127A). 

(6) A/S «Tosmares kuģubūvētava». 

(7) Swansea Drydock Ltd. 

2022/EØS/79/35 
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8) Godkjenningen av et annet skipsgjenvinningsanlegg i Det forente kongerike(8) utløp 6. oktober 2020, og Kommisjonen 

har mottatt opplysninger fra Det forente kongerike om at dette anleggets godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, 

ble fornyet innen den løp ut, i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Som følge av Det forente 

kongerikes utmelding av Unionen 1. februar 2020, kan skip som seiler under en EU-medlemsstats flagg, imidlertid ikke 

gjenvinnes på dette anlegget etter at overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen utløper 31. desember 2020. Datoen 

da oppføringen av dette anlegget på den europeiske listen opphører, bør derfor oppdateres i henhold til dette, dvs. til  

31. desember 2020. 

9) Godkjenningen av et annet skipsgjenvinningsanlegg i Det forente kongerike utløper 2. november 2022. Som følge av 

Det forente kongerikes utmelding av Unionen 1. februar 2020, kan skip som seiler under en EU-medlemsstats flagg, 

imidlertid ikke gjenvinnes på dette anlegget etter at overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen utløper 31. desember 

2020. Datoen da oppføringen av dette anlegget på den europeiske listen opphører, bør derfor oppdateres i henhold til 

dette, dvs. til 31. desember 2020. 

10) Godkjenningen av et annet skipsgjenvinningsanlegg i Det forente kongerike(9) utløp 3. august 2020, og Kommisjonen 

har mottatt opplysninger fra Det forente kongerike om at dette anleggets godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, 

ble fornyet innen den løp ut, i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Derfor, og med hensyn til at 

forordning (EU) nr. 1257/2013 får anvendelse på og i Det forente kongerike for så vidt angår Nord-Irland gjennom 

protokollen om Irland/Nord-Irland, kan anlegget fortsatt stå oppført på den europeiske listen etter utløpet av 

overgangsperioden og til og med utløpsdatoen for den nye godkjenningen. Datoen da oppføringen av dette anlegget på 

den europeiske listen opphører, bør derfor oppdateres. 

11) Godkjenningen av et skipsgjenvinningsanlegg i Spania(10) utløp 28. juli 2020, og Kommisjonen har mottatt opplys-

ninger fra Spania om at dette anleggets godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, ble fornyet innen den løp ut, i 

samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Datoen da oppføringen av dette anlegget på den europeiske 

listen opphører, bør derfor oppdateres. 

12) Godkjenningen av to skipsgjenvinningsanlegg i Litauen(11) utløp henholdsvis 17. mars 2020 og 21. mai 2020, og 

Kommisjonen har mottatt opplysninger fra Litauen om at disse anleggenes godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, 

ble fornyet innen de løp ut, i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Datoen da oppføringen av disse 

anleggene på den europeiske listen opphører, bør derfor oppdateres. 

13) Godkjenningen av et skipsgjenvinningsanlegg i Portugal(12) utløp 26. juli 2020, og Kommisjonen har mottatt 

opplysninger fra Portugal om at dette anleggets godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, ble fornyet innen den løp 

ut, i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Datoen da oppføringen av dette anlegget på den 

europeiske listen opphører, bør derfor oppdateres. 

14) Godkjenningen av et skipsgjenvinningsanlegg i Frankrike(13) utløper 24. mai 2021, og Kommisjonen har mottatt 

opplysninger fra Frankrike om at dette anleggets godkjenning til å foreta gjenvinning av skip, er blitt fornyet i samsvar 

med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Datoen da oppføringen av dette anlegget på den europeiske listen 

opphører, bør derfor oppdateres. 

15) Kommisjonen har mottatt søknader i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om oppføring av to 

skipsgjenvinningsanlegg i Tyrkia(14) på den europeiske listen. Etter å ha vurdert de opplysningene og utfyllende 

bevisene som er framlagt eller innhentet i samsvar med artikkel 15 i nevnte forordning, anser Kommisjonen at 

anleggene oppfyller kravene i artikkel 13 i samme forordning for å kunne gjenvinne skip og bli oppført på den 

europeiske listen. Den europeiske listen bør derfor oppdateres med disse anleggene. 

16) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 bør derfor endres. 

17) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

  

(8) Able UK Limited. 

(9) Harland and Wolff Heavy Industries Limited. 

(10) DDR VESSELS XXI, S.L. 

(11) UAB «APK» og UAB Vakarų refonda. 

(12) Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais. 

(13) Les recycleurs Bretons. 

(14) Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Ticaret Ltd.Sti. og Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

EUROPEISK LISTE OVER SKIPSGJENVINNINGSANLEGG OMHANDLET I ARTIKKEL 16 I FORORDNING (EU) NR. 1257/2013 

DEL A 

Skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en medlemsstat 

Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

BELGIA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

Belgia 

Tlf.: +32(0)9/251 25 21 

E-post: peter.wyntin@galloo.com 

Ved kai 

(ankerplass), 

skråplan 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 265 meter 

Bredde: 37 meter 

Dypgående: 12,5 meter 

 Stilltiende 

godkjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 30 dager 

34 000(4) 31. mars 2025 

DANMARK 

FAYARD A/S 

Kystvejen 100 

DK-5330 Munkebo 

Danmark 

www.fayard.dk 

Tlf.: +45 7592 0000 

E-post: fayard@fayard.dk 

Tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 415 meter 

Bredde: 90 meter 

Dypgående: 7,8 meter 

Skipsgjenvinningsanlegget er regulert i 

samsvar med gjeldende lovgivning og med 

vilkårene fastsatt i miljøtillatelsen av  

7. november 2018 utstedt av Kerteminde 

kommune. Miljøtillatelsen omfatter vilkår 

for driftstimer, særlige driftsvilkår, 

håndtering og lagring av avfall og også et 

krav om at arbeidet skal utføres i tørrdokk. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager. 

0(5) 7. november 2023 



   

 

 

N
r. 7

9
/2

9
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
4

.1
1

.2
0
2

2
 

 

Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenaa 

Danmark 

www.fornaes.dk 

Tlf.: +45 86 326 393 

E-post: recycling@fornaes.dk 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 25 meter 

Dypgående: 6 meter 

BT: 10 000 

Norddjurs kommune har rett til å henvise 

farlig avfall til miljøgodkjente mottaks-

anlegg. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager. 

30 000(4) 30. juni 2021 

Jatob ApS 

Langerak 12 

9900 Frederikshavn 

Danmark 

www.jatob.dk 

Tlf.: +45 8668 1689 

E-post: post@jatob.dk 

mathias@jatob.dk 

Ved kai, på 

slipp 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 30 meter 

Dypgående: 6 meter 

Håndtering og lagring av avfallsfraksjoner 

omfattes av en miljøgodkjenning. Mellom-

lagring av farlig avfall kan forekomme i 

opp til ett år på anlegget. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager. 

13 000(5) 9. mars 2025 

Modern American Recycling 

Services Europe (M.A.R.S) 

Sandholm 60 

9900 Frederikshavn 

Danmark 

www.modernamericanrecy-

clingservices.com/ 

E-post: kim@mars-eu.dk 

Slipp Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 290 meter Bredde:  

90 meter Dypgående: 14 meter 

Vilkårene for skipsgjenvinningsanleggets 

drift er definert i miljøtillatelsen av  

9. mars 2018 utstedt av Frederikshavn 

kommune. 

Frederikshavn kommune har rett til å 

henvise farlig avfall til miljøgodkjente 

mottaksanlegg, som fastsatt i skipsgjen-

vinningsanleggets miljøtillatelse. 

Anlegget skal ikke lagre farlig avfall i mer 

enn ett år. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager. 

0(6) 23. august 2023 



   

 

 

2
4

.1
1

.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. 7

9
/2

9
7
 

 

Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Smedegaarden A/S 

Vikingkaj 5 

6700 Esbjerg 

Danmark 

www.smedegaarden.net 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 170 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,5 meter 

 Stilltiende 

godkjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager 

20 000(4) 15. september 2021 

Stena Recycling A/S 

Grusvej 6 

6700 Esbjerg 

DANMARK 

Tlf.: +45 20 699 190 

Nettsted: 

www.stenarecycling.dk 

E-post: 

jakob.kristensen@stenarecycling.com 

Tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 40 meter Bredde:  

40 meter Dypgående: 10 meter 

Vilkårene for skipsgjenvinningsanleggets 

drift er definert i miljøtillatelsen av  

5. oktober 2017 utstedt av Esbjerg kom-

mune. 

Esbjerg kommune har rett til å henvise 

farlig avfall til miljøgodkjente mottaks-

anlegg, som fastsatt i skipsgjenvinnings-

anleggets miljøtillatelse. 

Stilltiende 

godkjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager 

0(7) 7. februar 2024 

ESTLAND 

BLRT Refonda Baltic OÜ 

Kopli 103, 11712 Tallinn, 

Estland 

Tlf.: +372 610 2933 

Faks: +372 610 2444 

E-post: refonda@blrt.ee 

www.refonda.ee 

Flytende ved kai 

og i flytedokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 197 meter 

Bredde: 32 meter 

Dypgående: 9,6 meter 

BT: 28 000 

Avfallstillatelse nr. L.JÄ/327249. Til-

latelse til håndtering av farlig avfall nr. 

0222. Reglene for Vene-Balti havn, 

håndbok for skipsgjenvinning MSR-

Refonda. Miljøstyringsordning, avfalls-

håndtering EP 4.4.6-1-13. 

Anlegget kan bare gjenvinne de farlige 

materialene som det har tillatelse til å 

gjenvinne. 

Stilltiende 

godkjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 30 dager. 

21 852(8) 15. februar 2021 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

SPANIA 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Havnen «El Musel» 

Gijon 

Spania 

Tlf.: +34 630 14 44 16 

E-post: abarredo@ddr-vessels.es 

Demonterings-

rampe 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 169,9 meter 

(Skip over den størrelsen som kan 

garantere null eller negativ 

krengning på rampen, kan 

aksepteres avhengig av resultatet 

av en detaljert forundersøkelse.) 

Begrensningene er angitt i den integrerte 

miljøgodkjenningen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

havnekontoret. 

0(9) 28. juli 2025 

FRANKRIKE 

Démonaval Recycling 

ZI du Malaquis 

Rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

Tlf.: (+ 33)(0) 7 69 79 12 80 

E-post: 

patrick@demonaval-recycling.fr 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 140 meter 

Bredde: 25 meter 

Dybde: 5 meter 

Miljømessige begrensninger er fastsatt i 

prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

0(8) 11. desember 2022 

GARDET & DE BEZENAC  

Recycling /Groupe BAUDELET 

ENVIRONNEMENT – GIE MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

Frankrike 

Tlf.: +33(0)(2) 35 95 16 34 

E-post: infos@gardet-bezenac.com 

Flytende og på 

slipp 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 18 meter 

Dybde: 7 meter 

LDT: 7 000 

Miljømessige begrensninger er fastsatt i 

prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

16 000(10) 30. desember 2021 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Grand Port Maritime de Bordeaux 

152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 

33082 Bordeaux Cedex 

Frankrike 

Tlf.: +33(0)(5) 56 90 58 00 

E-post: maintenance@bordeaux-

port.fr 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 240 meter 

Bredde: 37 meter 

Dybde: 17 meter 

Miljømessige begrensninger er fastsatt i 

prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

18 000(11) 21. oktober 2021 

Les recycleurs Bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant –  

29 610 Plouigneau 

Frankrike 

Tlf.: +33(0)(2) 98 01 11 06 

E-post: navaleo@navaleo.fr 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 225 meter 

Bredde: 34 meter 

Dybde: 27 meter 

Miljømessige begrensninger er fastsatt i 

prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

15 000(12) 19. juni 2025 

ITALIA 

San Giorgio del Porto S.p.A. 

Calata Boccardo 8 

16128 Genova 

Italia 

Tlf.: +39 (0)10 251561 

E-post: 

segreteria@sgdp.it, 

sangiorgiodelporto@legalmail.it 

www.sgdp.it 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 350 meter 

Bredde: 75 meter 

Dybde: 16 meter 

BT: 130 000 

Begrensningene og restriksjonene er angitt 

i den integrerte miljøgodkjenningen. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

38 564(9) 6. juni 2023 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

LATVIA 

«Galaksis N», Ltd. 

Kapsēdes iela 2D, 

Liepāja, LV – 3414 

Latvia 

Tlf.: +371 29 410 506 

E-post: galaksisn@inbox.lv 

Ved kai 

(ankerplass), 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 meter 

Bredde: 22 meter 

Dybde: 7 meter 

BT: 12 000 

Se nasjonal tillatelse nr. LI12IB0053. Uttrykkelig 

godkjenning – 

skriftlig 

underretning innen 

30 virkedager. 

0(13) 17. juli 2024 

LITAUEN 

UAB APK 

Minijos 180 (kaiplass 133A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 (46) 365776 

Faks +370 (46) 365776 

E-post: uab.apk@gmail.com 

Ved kai 

(ankerplass) 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 130 meter 

Bredde: 35 meter 

Dybde: 10 meter 

BT: 3 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-KL.1-15/2015 Uttrykkelig 

godkjenning – 

skriftlig 

underretning innen 

30 virkedager. 

1 500(14) 12. mars 2025 

UAB Armar 

Minijos 180 (kaiplass 131A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 685 32607 

E-post: armar.uab@gmail.com, 

albatrosas33@gmail.com 

Ved kai 

(ankerplass) 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 80 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 5 meter 

BT: 1 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-KL.1-51/2017 Uttrykkelig 

godkjenning – 

skriftlig 

underretning innen 

30 virkedager. 

3 910(15) 19. april 2022 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

UAB Demeksa 

Nemuno g. 42A (kaiplass 121), LT 

93277 Klaipėda 

Litauen 

Tlf.: +370 630 69903 

E-post: uabdemeksa@gmail.com 

Ved kai 

(ankerplass) 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 58 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 5 meter 

BT: 3500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-KL.1-64/2019 Uttrykkelig 

godkjenning – 

skriftlig 

underretning innen 

30 virkedager. 

0(16) 22. mai 2024 

UAB Vakarų refonda 

Minijos 180 (kaiplass 129, 130, 

131A, 131, 132, 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 (46) 483940/483891 

Faks +370 (46) 483891 

E-post: refonda@wsy.lt 

Ved kai 

(ankerplass) 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 230 meter 

Bredde: 55 meter 

Dybde: 14 meter 

BT: 70 000 

Se nasjonal tillatelse nr. (11.2)-30-

161/2011/TL-KL.1-18/2015 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

skriftlig 

underretning innen 

30 virkedager. 

20 140(17) 30. april 2025 

NEDERLAND 

Damen Verolme Rotterdam B.V. 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

Nederland 

Tlf.: +31 18 123 43 53 

E-post: praveen.badloo@damen.com 

Tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 405 meter 

Bredde: 90 meter 

Dybde: 11,6 meter 

Anlegget har driftstillatelse. Tillatelsen 

angir begrensninger og vilkår for 

miljømessig forsvarlig drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

52 000(18) 21. juli 2021 

Sagro Aannemingsmaatschappij 

Zeeland B.V. 

Estlandweg 10 

4455 SV Nieuwdorp 

Nederland 

Tlf.: +31 113 351 710 

E-post: slf@sagro.nl 

Forberedende 

arbeid ved kai, 

løftes på land 

for opphogging 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 120 meter 

Bredde: 20 meter 

Dybde: 6 meter 

Anlegget har driftstillatelse. Tillatelsen 

angir begrensninger og vilkår for 

miljømessig forsvarlig drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

15 000(18) 28. mars 2024 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Scheepssloperij Nederland B.V. 

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel 

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel 

Nederland 

Tlf.: +31 78 673 60 55 

E-post: info@sloperij-nederland.nl 

Ankerplass og 

slipp 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 33 meter 

Dybde: 6 meter 

Høyde: 45 meter (Botlekbrug) 

Anlegget har driftstillatelse. Tillatelsen 

angir begrensninger og vilkår for miljø-

messig forsvarlig drift. 

Forberedende arbeid finner sted ved kai, 

til skroget kan taues opp på slippen ved 

hjelp av en vinsj med en trekkapasitet på  

2 000 tonn. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

9 300(7) 27. september 2021 

NORGE 

ADR Decom Gulen 

Anleggsadresse: 

Sløvågen 2, 

5960 Dalsøyra, 

Norge 

Kontoradresse: 

Statsminister Michelsens vei 38, 

5230 Paradis, 

Norge 

https://adrs.no/ 

Ved kai, slipp, 

tørrdokk/ 

flytedokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 360 meter 

Bredde: Ingen begrensning 

Dybde: Ingen begrensning 

Se nasjonal tillatelse nr. 2 019,0501.T Uttrykkelig 

godkjenning 

0(19) 1. oktober 2024 

AF Offshore Decom 

Raunesvegen 597, 

5578 Nedre Vats 

Norge 

https://afgruppen.no/selskaper/ 

af-offshore-decom/ 

Ved kai Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 290 meter 

Bredde: Ingen begrensning 

Dybde: Ingen begrensning 

Se nasjonal tillatelse nr. 2 005,0038.T Uttrykkelig 

godkjenning 

31 000(19) 28. januar 2024 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Green Yard AS 

Angholmen, 

4485 Feda, 

Norge 

www.greenyard.no 

Tørrdokk 

(innendørs), 

slipp 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 230 meter 

Bredde: 25 meter 

Dybde: 20 meter 

Se nasjonal tillatelse nr. 2 018,0833.T 

Større demonteringsarbeid skal utføres 

innendørs. 

De eneste demonterings- og opp-

skjæringsarbeidene som tillates utendørs i 

friluft, er mindre arbeidsoperasjoner som 

er nødvendige for at skip skal få plass i 

innendørsanlegget. Se tillatelse for 

nærmere opplysninger. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

0(14) 28. januar 2024 

Fosen Gjenvinning AS 

Stokksundveien 1432, 

7177 Revsnes 

Norge 

Tlf.: +47 400 39 479 

E-post: knut@fosengjenvinning.no 

Ved kai Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013, unntatt rigger eller 

fartøyer som brukes til utvinning 

av hydrokarboner. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 20 meter 

Dybde: 7 meter 

Se nasjonal tillatelse nr. 2 006,0250.T Uttrykkelig 

godkjenning 

8 000(16) 9. januar 2024 

Kvaerner AS (Stord) 

Eldøyane 59, 

5411 Stord, 

Norge 

www.kvaerner.com 

Ved kai 

(ankerplass), 

slipp 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 230 meter 

Bredde: Ingen begrensning 

Dybde: Ingen begrensning 

Se nasjonal tillatelse nr. 2 013,0111.T Uttrykkelig 

godkjenning 

43 000(20) 28. januar 2024 

Lutelandet Industrihamn 

Lutelandet Offshore AS 

6964 Korssund, 

Norge 

www.lutelandetoffshore.com 

Ved kai Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: Ingen begrensning 

Bredde: Ingen begrensning 

Dybde: Ingen begrensning 

Se nasjonal tillatelse 

nr. 2 014,0646.T 

Uttrykkelig 

godkjenning 

14 000(21) 28. januar 2024 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Norscrap West AS 

Hanøytangen 122, 

5310 Hauglandhella, 

Norge 

www.norscrap.no 

Ved kai, 

flytende inn i 

slipp, tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 34 meter 

Dybde: Ingen begrensning 

Se nasjonal tillatelse nr. 2 017,0864.T 

Høyst 8 000 LDT i slippanlegget. For skip 

som overstiger 8 000 LDT, må vekten 

reduseres før de dras inn i slippen. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

4 500(22) 1. mars 2024 

PORTUGAL 

Navalria – Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, 

Apartado 39, 3811-901 Aveiro 

Portugal 

Tlf.: +351 234378970, +351 

232767700 

E-post: info@navalria.pt 

Tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 104 meter 

Bredde: 6,5 meter 

Dypgående: 6,5 meter 

Vilkårene som gjelder for virksomheten, 

er fastsatt i spesifikasjonene som er 

vedlagt som bilag til avsnitt AL  

nr. 5/2015/CCDRC av 26. januar 2016. 

Dekontaminering og demontering finner 

sted på horisontalt plan og skråplan, 

avhengig av skipets størrelse. Det horison-

tale planet har en nominell kapasitet på 

700 tonn. Skråplanet har en nominell 

kapasitet på 900 tonn. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

1 900(23) 26. november 2020 

FINLAND 

Turun Korjaustelakka Oy (Turku 

Repair Yard Ltd) 

Navirentie, 21110 Naantali 

Finland 

Tlf.: +358 2 44 511 

E-post: try@turkurepairyard.com 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 250 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,9 meter 

Begrensningene er angitt i den nasjonale 

miljøtillatelsen. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

20 000(12) 1. oktober 2023 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

DET FORENTE KONGERIKE 

Able UK Limited 

Teesside Environmental Reclamation 

and Recycling Centre 

Graythorp Dock 

Tees Road 

Hartlepool 

Cleveland 

TS25 2DB 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44(0)1642 806080 

E-post: info@ableuk.com 

Ankerplass Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 337,5 meter 

Bredde: 120 meter 

Dypgående: 6,65 meter (9,5 meter 

ved mudring) 

Anlegget er godkjent i form av en tillatelse 

(ref. EPR/VP3296ZM) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den drifts-

ansvarlige for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

95 490(24) 31. desember 2020 

Dales Marine Services Ltd 

Imperial Dry Dock 

Leith 

Edinburgh 

EH6 7DR 

Tlf.: +44(0)131 454 3380 

E-post: 

leithadmin@dalesmarine.co.uk, 

b.robertson@dalesmarine.co.uk 

Tørrdokk og 

ankerplass 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 meter 

Bredde: 21 meter 

Dypgående: 7,7 meter 

Anlegget er godkjent i form av en tillatelse 

(ref. WML L 1157331) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den drifts-

ansvarlige for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

7 275(25) 31. desember 2020 

Harland and Wolff (Belfast) Ltd 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

Tlf. +44(0)2890534189 

Faks: +44(0)2890458515 

E-post: Eoghan.Rainey@harland-

wolff.com 

Tørrdokk og 

ankerplass 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 556 meter 

Bredde: 93 meter 

Dypgående: 7,5 meter 

DVT: 550 000 

Anlegget er godkjent i form av en tillatelse 

(godkjenningsnummer LN/20/11) som 

begrenser driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

12 000(26) 16. juni 2025 
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Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

(1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

(2) Som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) tredje punktum i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

(3) Datoen da oppføringen på den europeiske listen opphører, svarer til utløpsdatoen for tillatelsen eller godkjenningen som anlegget har fått i medlemsstaten. 

(4) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(5) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 30 000 LDT per år. 

(6) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 200 000 LDT per år. 

(7) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 45 000 LDT per år. 

(8) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(9) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(10) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 18 000 LDT per år. 

(11) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 23 000 LDT per år. 

(12) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 40 000 LDT per år. 

(13) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 10 000 LDT per år. 

(14) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 30 000 LDT per år. 

(15) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 6 000 LDT per år. 

(16) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 10 000 LDT per år. 

(17) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 45 000 LDT per år. 

(18) Ifølge tillatelsen har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 100 000 LDT per år. 

(19) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 75 000 LDT per år. 

(20) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 85 000 LDT per år. 

(21) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 200 000 LDT per år. 

(22) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 100 000 LDT per år. 

(23) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 5 000 LDT per år. 

(24) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 230 000 LDT per år. 

(25) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 7 275 LDT per år. 

(26) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 300 000 LDT per år. 
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DEL B 

Skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en tredjestat 

Anleggets navn 
Gjenvinningsmet

ode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

TYRKIA 

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. 

Ltd. Sti. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 5 Aliağa 

İzmir 35800, 

Tyrkia 

Tlf.: +90 232 618 21 07 – 08 – 09 

E-post: info@avsargemiltd.com 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013, unntatt rigger. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: Ingen begrensning 

Bredde: 50 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 

skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-

kjenningssertifikat for demontering av 

skip som er utstedt av departementet for 

transport, havspørsmål og kommuni-

kasjon, og disse inneholder begrens-

ningene og vilkårene for driften av 

anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som 

har den nødvendige lisensen utstedt av 

departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 

godkjenning. 

Skipsgjenvinningspl

anen inngår i et sett 

med dokumenter, 

undersøkelser og 

tillatelser/lisenser 

som framlegges for 

vedkommende 

myndigheter for å få 

tillatelse til å 

demontere et skip. 

Skipsgjenvinningspl

anen blir verken 

uttrykkelig godkjent 

eller avvist som et 

frittstående 

dokument. 

54 224(4) 2. desember 2025 
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Anleggets navn 
Gjenvinningsmet

ode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve 
Tic. Ltd. Sti. 
Gemi Söküm Tesisleri, 
Parcel 22 Aliağa 
İzmir 35800, 
Tyrkia 
Tlf.: +90 232 618 21 65 
E-post: info@isiksangemi.com 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 
artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 
nr. 1257/2013. 
Maksimale skipsdimensjoner: 
Lengde: Ingen begrensning 
Bredde: 75 meter 
Dypgående: 17 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 
skip som er utstedt av departementet for 
miljø og byplanlegging, og et god-
kjenningssertifikat for demontering av 
skip som er utstedt av departementet for 
transport, havspørsmål og kommuni-
kasjon, og disse inneholder begrens-
ningene og vilkårene for driften av 
anlegget.  
Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 
Recycling Association of Turkey), som 
har den nødvendige lisensen utstedt av 
departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 
godkjenning. 
Skipsgjenvinnings-
planen inngår i et 
sett med dokumen-
ter, undersøkelser og 
tillatelser/lisenser 
som framlegges for 
vedkommende 
myndigheter for å få 
tillatelse til å 
demontere et skip. 
Skipsgjenvinnings-
planen blir verken 
uttrykkelig godkjent 
eller avvist som et 
frittstående 
dokument. 

91 851(5) 7. juli 2024 

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. 
Gemi Söküm Tesisleri, 
Parcel 10 Aliağa, 
Izmir 35800, 
Tyrkia 
Tlf.: +90 232 618 21 62 
E-post: pamirtaner@egecelik.com 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 
artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 
nr. 1257/2013. 
Maksimale skipsdimensjoner: 
Lengde: Ingen begrensning 
Bredde: 50 meter 
Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 
skip som er utstedt av departementet for 
miljø og byplanlegging, og et god-
kjenningssertifikat for demontering av 
skip som er utstedt av departementet for 
transport, havspørsmål og kommuni-
kasjon, og disse inneholder begrens-
ningene og vilkårene for driften av 
anlegget. 
Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 
Recycling Association of Turkey), som 
har den nødvendige lisensen utstedt av 
departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 
godkjenning. 
Skipsgjenvinnings-
planen inngår i et 
sett med 
dokumenter, 
undersøkelser og 
tillatelser/lisenser 
som framlegges for 
vedkommende 
myndigheter for å få 
tillatelse til å 
demontere et skip. 
Skipsgjenvinnings-
planen blir verken 
uttrykkelig godkjent 
eller avvist som et 
frittstående 
dokument. 

55 503(4) 12. februar 2025 
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Anleggets navn 
Gjenvinningsmet

ode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ 

ve TİCARET 

LTD. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 3-4 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkia 

Tlf.: +90 232 618 20 30 

E-post: info@leyal.com.tr 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: Ingen begrensning 

Bredde: 100 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 

skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-

kjenningssertifikat for demontering av 

skip som er utstedt av departementet for 

transport, havspørsmål og kommuni-

kasjon, og disse inneholder begrens-

ningene og vilkårene for driften av 

anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som 

har den nødvendige lisensen utstedt av 

departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 

godkjenning. 

Skipsgjenvinnings-

planen inngår i et 

sett med 

dokumenter, 

undersøkelser og 

tillatelser/lisenser 

som framlegges for 

vedkommende 

myndigheter for å få 

tillatelse til å 

demontere et skip. 

Skipsgjenvinnings-

planen blir verken 

uttrykkelig godkjent 

eller avvist som et 

frittstående 

dokument. 

55 495(6) 9. desember 2023 
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Anleggets navn 
Gjenvinningsmet

ode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM 

SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 

Gemi Söküm Tesisleri, 
Parcel 25 Aliağa, 
Izmir 35800, 
Tyrkia 
Tlf.: +90 232 618 20 65 
E-post: demtas@leyal.com.tr 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 
artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 
Maksimale skipsdimensjoner: 
Lengde: Ingen begrensning 
Bredde: 63 meter 
Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 
skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-
kjenningssertifikat for demontering av 
skip som er utstedt av departementet for 
transport, havspørsmål og kommuni-
kasjon, og disse inneholder begrens-
ningene og vilkårene for driften av 
anlegget. 
Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 
Recycling Association of Turkey), som 
har den nødvendige lisensen utstedt av 
departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 
godkjenning. 

Skipsgjenvinnings-
planen inngår i et 
sett med dokumen-
ter, undersøkelser og 
tillatelser/lisenser 
som framlegges for 
vedkommende 
myndigheter for å få 
tillatelse til å 
demontere et skip. 
Skipsgjenvinnings-
planen blir verken 
uttrykkelig godkjent 
eller avvist som et 
frittstående 
dokument. 

50 350(4) 9. desember 2023 

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. 

TİC. SAN.AŞ. 
Gemi Söküm Tesisleri, 
Parcel 23 Aliağa, 
Izmir 35800, 
Tyrkia 
Tlf.: +90 232 618 21 05 
E-post: oge@ogegemi.com 

www.ogegemi.com 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 
artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 
nr. 1257/2013. 
Maksimale skipsdimensjoner: 
Lengde: Ingen begrensning 
Bredde: 70 meter 
Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 
skip som er utstedt av departementet for 
miljø og byplanlegging, og et god-
kjenningssertifikat for demontering av 
skip som er utstedt av departementet for 
transport, havspørsmål og kommuni-
kasjon, og disse inneholder begrens-
ningene og vilkårene for driften av 

anlegget. 
Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 
Recycling Association of Turkey), som 
har den nødvendige lisensen utstedt av 
departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 
godkjenning. 
Skipsgjenvinnings-
planen inngår i et 
sett med dokumen-
ter, undersøkelser og 
tillatelser/lisenser 
som framlegges for 

vedkommende 
myndigheter for å få 
tillatelse til å 
demontere et skip. 
Skipsgjenvinnings-
planen blir verken 
uttrykkelig godkjent 
eller avvist som et 
frittstående 
dokument. 

62 471(7) 12. februar 2025 
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Anleggets navn 
Gjenvinningsmet

ode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat 

Sanayi Tic. Ltd.Sti 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 11-12 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkia 

Tlf.: +90 232 618 20 36 

E-post: 

shipyard@simseklergroup.com.tr 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: Ingen begrensning 

Bredde: 95 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 

skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-

kjenningssertifikat for demontering av 

skip som er utstedt av departementet for 

transport, havspørsmål og kommuni-

kasjon, og disse inneholder begrens-

ningene og vilkårene for driften av 

anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som 

har den nødvendige lisensen utstedt av 

departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 

godkjenning. 

Skipsgjenvinnings-

planen inngår i et 

sett med 

dokumenter, 

undersøkelser og 

tillatelser/lisenser 

som framlegges for 

vedkommende 

myndigheter for å få 

tillatelse til å 

demontere et skip. 

Skipsgjenvinnings-

planen blir verken 

uttrykkelig godkjent 

eller avvist som et 

frittstående 

dokument. 

51 569(8) 2. desember 2025 
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Anleggets navn 
Gjenvinningsmet

ode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 8-9 Aliağa, 

Izmir 35800, 
Tyrkia 

Tlf.: +90 232 618 2092 

E-post: info@sokship.com 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 
Lengde: Ingen begrensning 

Bredde: 90 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 

skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-

kjenningssertifikat for demontering av 
skip som er utstedt av departementet for 

transport, havspørsmål og kommuni-

kasjon, og disse inneholder begrens-

ningene og vilkårene for driften av 

anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 
Recycling Association of Turkey), som 

har den nødvendige lisensen utstedt av 

departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende 

godkjenning. 

Skipsgjenvinnings-

planen inngår i et 
sett med dokumen-

ter, undersøkelser og 

tillatelser/lisenser 

som framlegges for 

vedkommende 

myndigheter for å få 
tillatelse til å 

demontere et skip. 

Skipsgjenvinnings-

planen blir verken 

uttrykkelig godkjent 

eller avvist som et 
frittstående 

dokument. 

66 167(9) 12. februar 2025 

DE FORENTE STATER 

International Shipbreaking Limited 

L.L.C 

18601 R.L Ostos Road Brownsville 

TX, 78521 
De forente stater 

Tlf.: 956-831-2299 

E-post: 

chris.green@internationalship-

breaking.com 

robert.berry@internationalship-
breaking.com 

Ved kai 

(ankerplass), 

skråplan 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 
Lengde: 366 meter Bredde: 48 

meter Dypgående: 9 meter 

Vilkårene for anleggets godkjenning til 

drift er fastsatt i tillatelser, sertifikater og 

godkjenninger utstedt av det amerikanske 

miljøverndirektoratet (EPA), Texas 
Commission of Environmental Quality, 

Texas General Land Office og den 

amerikanske kystvakten. 

USAs lov om kontroll av giftige stoffer 

forbyr import til USA av utenlandskflag-

gede fartøyer som inneholder PCB i 
konsentrasjoner på over 50 ppm. 

Anlegget har to slipper med ramper til 

endelig fartøygjenvinning (østre og vestre 

slipp). Skip som seiler under en EU-

medlemsstats flagg, skal gjenvinnes 

utelukkende på østre slipp. 

Det finnes for 

øyeblikket ingen 

prosedyre i USAs 

lovgivning for 
godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planer. 

120 000(5) 9. desember 2023 
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Anleggets navn 
Gjenvinningsmet

ode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige 

kapasitet for 

gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt 

år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

(1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

(2) Som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) tredje punktum i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

(3) Oppføringen på den europeiske listen av et skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en tredjestat, er gyldig i fem år fra ikrafttredelsesdatoen for Kommisjonens gjennomføringsbeslutning som fastsetter at anlegget skal 

føres opp på listen, med mindre annet er angitt. 

(4) Anleggets teoretiske skipsgjenvinningskapasitet er maksimalt 60 000 LDT per år. 

(5) Anleggets teoretiske skipsgjenvinningskapasitet er maksimalt 120 000 LDT per år. 

(6) Anleggets teoretiske skipsgjenvinningskapasitet er maksimalt 80 000 LDT per år. 

(7) Anleggets teoretiske skipsgjenvinningskapasitet er maksimalt 90 000 LDT per år. 

(8) Anleggets teoretiske skipsgjenvinningskapasitet er maksimalt 70 000 LDT per år. 

(9) Anleggets teoretiske skipsgjenvinningskapasitet er maksimalt 100 000 LDT per år.» 
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