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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/772 

av 11. juni 2020 

om endring av vedlegg I, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 999/2001 med hensyn til tiltak for å utrydde overførbar spongiform  

encefalopati hos geit og utryddelsestruede arter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd og artikkel 23a 

bokstav m), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

encefalopati (TSE) hos dyr. 

2) I kapittel B i vedlegg VII til den forordningen fastsettes de tiltakene som skal treffes etter at et tilfelle av TSE er 

bekreftet hos storfe, sau og geit. Når et tilfelle av klassisk skrapesyke er bekreftet hos en sau eller en geit, skal drifts-

enheten omfattes av vilkårene angitt i et av de tre alternativene i kapittel B nr. 2.2.2. i vedlegg VII. 

3) Alternativ 2 krever avliving og fullstendig destruering av alle sauer og geiter ved driftsenheten, unntatt sauer som har en 

prionproteingenotype som er resistent mot klassisk skrapesyke. 

4) Den 5. juli 2017 vedtok Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en vitenskapelig uttalelse(2) om 

genetisk resistens mot TSE hos geit. Ifølge EFSAs uttalelse er felt- og forsøksdataene solide nok til å konkludere at 

allelene K222, D146 og S146 gir genetisk resistens mot stammer av klassisk skrapesyke som man vet forekommer 

naturlig i EUs geitebestand. EFSAs uttalelse konkluderte med at håndteringen av utbrudd av klassisk skrapesyke i 

geitebesetninger kan baseres på utvalget av genetisk resistente dyr, på en lignende måte som for tiden er fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder sau, 

5) Kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres for å åpne for muligheten til å begrense 

avlivingen og destrueringen til geiter som er mottakelige for klassisk skrapesyke. Medlemsstatene bør i hvert tilfelle 

bestemme hvilke dyr som bør unntas fra avliving og destruering i samsvar med deres genetiske resistens mot syk-

dommen. 

6) EFSAs uttalelse legger vekt på at selv om avl for resistens kan være et effektivt verktøy for å bekjempe klassisk 

skrapesyke hos geit, med tanke på den lave forekomsten av disse allelene i de fleste raser, vil et høyt seleksjonspress 

sannsynligvis ha en negativ virkning på det genetiske mangfoldet. Uttalelsen anbefaler derfor at tiltak for å bygge opp 

genetisk resistens i en geitebestand treffes på medlemsstatsplan avhengig av den aktuelle rasen(3). Medlemsstatene bør 

derfor kunne uforme sin egen avlstrategi basert på forekomsten av alleler som gir genetisk resistens mot klassisk 

skrapesyke i deres geitebestand. 

7) Basert på EFSAs anbefaling bør medlemsstatene i tilfelle av et skrapesykeutbrudd i en driftsenhet med geiter på 

grunnlag av avlstrategien bestemme de særlige tiltakene som bør treffes for å bygge opp den genetiske resistensen i 

geitebestanden ved den driftsenheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 12.6.2020, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017;15(8):4962. 

(3) EFSA Journal 2017;15(8):4962, s. 4. 
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8) Rådsdirektiv 89/361/EØF(4) ble opphevet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012(5) med virkning fra 

1. november 2018. I artikkel 2 nr. 24 i den forordningen defineres «rase som er truet av utryddelse» som en lokal rase 

som er anerkjent av en medlemsstat som utryddelsestruet, og som er genetisk tilpasset en eller flere tradisjonelle produk-

sjonssystemer eller -miljøer i nevnte medlemsstat, der statusen som utryddelsestruet er vitenskapelig fastslått av et organ 

som innehar de nødvendige ferdighetene og den nødvendige kunnskapen om raser som er truet av utryddelse. 

9) Nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres, og henvisningene til direktiv 89/361/EØF i kapittel 

B i vedlegg VII og i kapittel A i vedlegg VIII til nevnte forordning bør erstattes med henvisninger til forordning (EU) 

2016/1012, og uttrykket «lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket» fastsatt i artikkel 7 nr. 2 og 3 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 807/2014(6) bør erstattes med uttrykket «rase som er truet av utryddelse» som 

definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

10) Vedlegg I, VII og VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, VII og VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 11. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit. 

(EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for avl, handel med og 

innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU)  

nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsfor-

ordningen») (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 807/2014 av 11. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 1305/2013 om 

støtte til utvikling i landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om innføring av overgangsbe-

stemmelser (EUT L 227 av 31.7.2014, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg I, VII og VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen skal lyde: 

«1. I denne forordninger gjelder følgende definisjoner i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(*), 

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(**), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(***), 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009(****), rådsdirektiv 2006/88/EF(*****) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012(******): 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hy-

gieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 av 

14.11.2009, s. 1). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til 

visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv (EUT 

L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(***) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 

prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næ-

ringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT  

L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(****) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 

79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 

93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF (EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1). 

(*****) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 

(******) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og 

avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin 

og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF 

og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen») (EUT 

L 171 av 29.6.2016, s. 66).» 

b) Ny bokstav f) skal lyde: 

«f) Definisjonen av «rase som er truet av utryddelse» i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012.» 

2) I vedlegg VII kapittel B gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.2.2 skal innledningen lyde: 

«Dersom BSE og atypisk skrapesyke utelukkes i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene angitt i vedlegg X 

kapittel C del 3 nr. 3.2, skal driftsenheten omfattes av vilkårene i bokstav a). Dessuten skal driftsenheten i henhold til 

beslutningen til den medlemsstaten som er ansvarlig for driftsenheten, omfattes av vilkårene i enten alternativ 1 i bok-

stav b), alternativ 2 i bokstav c) eller alternativ 3 i bokstav d). Hvis det dreier seg om en driftsenhet med en blandet 

saue- og geitebesetning, kan den medlemsstaten som er ansvarlig for driftsenheten, beslutte å anvende vilkårene til et av 

alternativene på driftsenhetens sauer, mens et annet alternativ anvendes på driftsenhetens geiter.» 

b) I nr. 2.2.2 skal nest siste ledd i bokstav b) lyde: 

«Forflytning av dyr nevnt i punkt i) og ii) fra driftsenheten til slakteriet skal tillates.» 

c) I nr. 2.2.2 skal bokstav c) lyde: 

«c) Alternativ 2 — avliving og fullstendig destruering av bare mottakelige dyr  
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Bestemmelse av prionproteingenotypen til alle sauer og geiter i driftsenheten, unntatt lam og kje som er yngre enn 

tre måneder, forutsatt at de slaktes for konsum senest når de er tre måneder gamle. 

Umiddelbar avliving og fullstendig destruering av alle sauer og/eller geiter, embryoer og egg som er identifisert i 

undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) andre og tredje strekpunkt, unntatt 

— avlsværer med genotypen ARR/ARR, 

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

undersøkelsen finner sted, lammene som senere fødes, dersom deres genotype oppfyller kravene i dette 

leddet, 

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

— geiter som har minst ett av følgende alleler: K222, D146 og S146, 

— etter beslutning av den medlemsstaten som er ansvarlig for driftsenheten, lam og kje som er yngre enn tre 

måneder, forutsatt at de slaktes for konsum senest når de er tre måneder gamle. 

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

laboratoriemetodene og protokollene angitt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2, som fastsatt i vedlegg III kapittel 

A del II nr. 5. 

Som unntak fra vilkårene i alternativ 2 første og andre ledd kan medlemsstatene i stedet beslutte å iverksette 

tiltakene nevnt i punkt i), ii) eller iii): 

i) Erstatte avliving og fullstendig destruering av dyr nevnt i alternativ 2 andre ledd med slakting for konsum, 

forutsatt at 

— dyrene slaktes for konsum på territoriet til den medlemsstaten som er ansvarlig for driftsenheten, 

— alle dyr eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum, testes for forekomst av TSE i samsvar med 

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

ii) Utsette bestemmelsen av genotypen og den etterfølgende avlivingen og fullstendige destrueringen eller 

slaktingen for konsum av dyrene nevnt i alternativ 2 andre ledd i inntil tre måneder. Dette unntaket kan 

benyttes i situasjoner der indekstilfellet bekreftes tett på det tidspunktet da sesongen for lamming og/eller 

kjeing begynner, forutsatt at søyer og/eller geiter og deres nyfødte holdes isolert fra sauer og/eller geiter fra 

andre driftsenheter i hele perioden. 

iii) Utsette avlivingen og den fullstendige destrueringen eller slaktingen for konsum av dyrene nevnt i alternativ 

2 andre ledd i inntil tre år fra dagen for bekreftelse av indekstilfellet i saue- eller geitebesetninger og i 

driftsenheter der sauer og geiter holdes sammen. Unntaket fastsatt i dette nummeret skal være begrenset til 

tilfeller der den medlemsstaten som er ansvarlig for driftsenheten, anser at den epidemiologiske situasjonen 

ikke kan håndteres uten å avlive de berørte dyrene, men at dette ikke kan gjennomføres umiddelbart på grunn 

av det lave resistensnivået i saue- og geitebestanden i driftsenheten kombinert med andre hensyn, herunder 

økonomiske faktorer. Andre avlsværer enn dem med genotype ARR/ARR skal avlives eller kastreres 

umiddelbart. Alle mulige tiltak skal gjennomføres for raskt å bygge opp genetisk resistens i saue- og/eller 

geitebestanden i driftsenheten, herunder ved fornuftig avl og slakting av søyer for å øke forekomsten av 

ARR-allelet og fjerne VRQ-allelet, og ved avl av bukker som bærer allelene K222, D146 eller S146. Den 

medlemsstaten som er ansvarlig for driftsenheten, skal sikre at antallet dyr som skal avlives ved utløpet av 

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

unntaket i dette nummeret benyttes, skal tiltakene angitt i nr. 4 anvendes på driftsenheten inntil dyrene nevnt 

i alternativ 2 andre ledd er fullstendig destruert eller slaktet for konsum, og deretter gjelder restriksjonene 

fastsatt i nr. 3. 

Etter at dyrene nevnt i alternativ 2 andre ledd er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for konsum, skal 

vilkårene fastsatt i nr. 3 gjelde for driftsenheten.»  
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d) I nr. 2.2.2 skal bokstav d) lyde: 

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

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

nevnt i nr. 1 bokstav b) andre og tredje strekpunkt dersom kriteriene fastsatt i minst ett av følgende strekpunkter 

er oppfylt: 

— Det er vanskelig å finne erstatningshanndyr av sau med genotype ARR/ARR og hunndyr av sau med minst 

ett ARR-allel eller ingen VRQ-alleler eller geiter som har minst ett av følgende alleler: K222, D146 og S146. 

— Forekomsten av ARR-allelet innenfor sauerasen eller driftsenheten eller forekomsten av allelene K222, D146 

eller S146 innenfor geitebestanden eller driftsenheten er lav. 

— Det anses som nødvendig for å unngå innavl. 

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

faktorer. 

Prionproteingenotypen hos alle sauer og geiter, opptil høyst 50 av hvert art, skal fastsettes innen tre måneder etter 

den dagen indekstilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet. 

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

medlemsstaten revurdere relevansen av de grunnene og kriteriene som lå til grunn for beslutningen om å anvende 

alternativ 3 på denne driftsenheten. Dersom konklusjonen er at alternativ 3 ikke sikrer tilstrekkelig kontroll med 

utbruddet, skal medlemsstaten i stedet anvende alternativ 1 eller alternativ 2 på denne driftsenheten som fastsatt i 

bokstav b) og c). 

Vilkårene angitt i nr. 4 skal umiddelbart gjelde driftsenheter der det er besluttet å anvende alternativ 3. 

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

register over de grunnene og kriteriene som ligger til grunn for enhver beslutning om å anvende dette alternati-

vet.» 

e) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Etter at alle dyr identifisert i en driftsenhet i samsvar med nr. 2.2.1, nr. 2.2.2 bokstav b) eller nr. 2.2.2 bokstav  

c) er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for konsum, gjelder følgende restriksjoner: 

3.1. Driftsenheten skal underlegges en protokoll for skjerpet overvåking for TSE. Dette skal omfatte testing for 

forekomst av TSE hos dyr som er eldre enn 18 måneder, som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men ikke 

i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom. Sauer med genotype ARR/ARR og geiter med minst ett 

av allelene K222, D146 eller S146 er unntatt. Testing skal utføres i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollen i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

3.2. Bare følgende dyr kan innføres i driftsenheten: 

— Hanndyr av sau med genotype ARR/ARR. 

— Hunndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

— Geiter, forutsatt at alle husdyrlokaler i driftsenheten er rengjort og desinfisert etter at besetningen ble avvik-

let. 

3.3. Bare følgende avlsværer, avlsbukker og formeringsmateriale fra sau og geit kan brukes i driftsenheten: 

— Hanndyr av sau med genotype ARR/ARR. 

— Sæd fra værer med genotype ARR/ARR. 

— Embryoer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

— Avlsbukker og formeringsmateriale av geit som definert i tiltakene som medlemsstatene har truffet for å 

bygge opp genetisk resistens i geitebestanden i driftsenheten.  
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3.4. Forflytning av dyr fra driftsenheten skal være tillatt for destruering eller være underlagt følgende vilkår: 

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

— Sauer med genotype ARR/ARR. 

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

underlagt restriksjoner etter gjennomføringen av tiltakene i samsvar med nr. 2.2.2 bokstav b) (alternativ 

1), nr. 2.2.2 bokstav c) (alternativ 2) eller nr. 2.2.2 bokstav d) (alternativ 3). 

— Geiter som har minst ett av følgende alleler: K222, D146 og S146. 

— Geiter, forutsatt at de forflyttes til andre driftsenheter som er underlagt restriksjoner etter gjennomfø-

ringen av tiltakene i samsvar med nr. 2.2.2 bokstav b) (alternativ 1), nr. 2.2.2 bokstav c) (alternativ 2) 

eller nr. 2.2.2 bokstav d) (alternativ 3). 

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

— Sauer med minst ett ARR-allel. 

— Geiter. 

— Dersom medlemsstaten beslutter det, lam og kje som er yngre enn tre måneder på slaktedatoen. 

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

og nr. 2.2.2 bokstav c) punkt i). 

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

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

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

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

utryddelsestiltak, transporteres direkte til et slakteri på den samme medlemsstatens territorium for 

slakting senest når de er 12 måneder gamle. 

3.5. Restriksjonene i nr. 3.1–3.4 skal fortsette å gjelde for driftsenheten 

a) fram til den dagen alle sauene i driftsenheten har oppnådd ARR/ARR-status, forutsatt at ingen geiter holdes i 

driftsenheten, eller 

b) fram til den dagen alle geiter i driftsenheten har minst ett av allelene K222, D146 eller S146, forutsatt at ingen 

sauer holdes i driftsenheten, eller 

c) fram til den dagen alle sauer i driftsenheten har oppnådd ARR/ARR-status og alle geiter i driftsenheten har 

minst ett av allelene K222, D146- eller S146, eller 

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

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

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

driftsenheten også underlegges tiltakene nevnt i nr. 2.2.3.» 

f) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Etter beslutningen om å anvende alternativ 3 som fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d) eller unntaket fastsatt i nr. 2.2.2 

bokstav c) punkt iii) skal følgende tiltak umiddelbart anvendes på driftsenheten: 

4.1. Driftsenheten skal underlegges en protokoll for skjerpet overvåking for TSE. Dette skal omfatte testing for 

forekomst av TSE hos dyr som er over 18 måneder gamle, og som 

— er blitt slaktet for konsum, 

— er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men ikke i forbindelse med en kampanje for utryddelse av 

sykdom.  
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Sauer med genotype ARR/ARR og geiter med minst ett av allelene K222, D146 eller S146 er unntatt. Testing skal 

utføres i samsvar med laboratoriemetodene og protokollen i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

4.2. Vilkårene i nr. 3.2 og 3.3 skal gjelde. 

Som unntak fra nr. 3.2 og 3.3 kan imidlertid en medlemsstat tillate innføring til og bruk i driftsenheten av 

— hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt sæd fra disse, også til avl, 

— hunndyr av sau uten VRQ-alleler, 

— embryoer uten VRQ-alleler, 

forutsatt at følgende krav oppfylles: 

— Dyrerasen som holdes i driftsenheten, er en utryddelsestruet rase. 

— Dyrerasen som holdes i driftsenheten, omfattes av et avlsprogram som har som formål å bevare denne rasen, 

og som gjennomføres av et avlslag som definert i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EU) 2016/1012 eller en 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 38 i den samme forordningen. 

— Forekomsten av ARR-allelet hos rasen er lav. 

4.3. Forflytning av dyr fra driftsenheten skal være tillatt for destruering eller direkte for slakting for konsum eller være 

underlagt følgende vilkår: 

a) Værer og søyer med genotype ARR/ARR og geiter med minst ett av allelene K222, D146 eller S146 kan 

forflyttes fra driftsenheten for ethvert formål, inkludert avl, forutsatt at de flyttes til andre driftsenheter som er 

underlagt anvendelsen av tiltak i henhold til nr. 2.2.2 bokstav c) (alternativ 2) eller nr. 2.2.2 bokstav  

d) (alternativ 3). 

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

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

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

— Ved utløpet av oppfôringsperioden skal lammene og kjeene transporteres direkte til et slakteri på den 

samme medlemsstatens territorium for slakting senest når de er 12 måneder gamle. 

4.4. Medlemsstaten skal sikre at sæd, embryoer og egg ikke sendes fra driftsenheten. 

4.5. I lammings- og/eller kjeingsperioden er det forbudt å la sauer og geiter i en driftsenhet gå på fellesbeite med sauer 

og geiter fra andre driftsenheter. 

Utenfor lammings- og/eller kjeingsperioden skal fellesbeiting være underlagt restriksjoner som skal fastsettes av 

medlemsstaten etter en begrunnet vurdering av alle epidemiologiske faktorer. 

4.6. Restriksjonene angitt i nr. 4.1–4.5 skal gjelde i en periode på to år etter at det siste tilfellet av annen TSE enn 

atypisk skrapesyke påvises i driftsenheter der alternativ 3 fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d) er blitt gjennomført. 

Dersom et tilfelle av atypisk skrapesyke bekreftes i løpet av denne toårsperioden, skal driftsenheten også 

underlegges tiltakene nevnt i nr. 2.2.3.» 

3) I vedlegg VIII kapittel A avsnitt A nr. 4.1 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) skal punkt iii) lyde: 

«iii) når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, og når det gjelder geiter, ha minst ett av 

allelene K222, D146 eller S146, forutsatt at de ikke kommer fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene 

angitt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4.» 
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b) I bokstav b) skal punkt iii) lyde: 

«iii) når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, og når det gjelder geiter, ha minst ett av 

allelene K222, D146 eller S146, forutsatt at de ikke kommer fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene 

angitt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4.» 

c) I bokstav d) skal punkt i)–iii) skal lyde: 

«i) dyrerasen er en utryddelsestruet rase, 

ii) dyrene er innført i en stambok for denne rasen i avsendermedlemsstaten. Stamboken er opprettet og vedlikeholdes 

av et avlslag som er anerkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1012, eller av en 

vedkommende myndighet i denne medlemsstaten i samsvar med artikkel 38 i den samme forordningen. Dyrene 

skal også innføres i en stambok for denne rasen i bestemmelsesmedlemsstaten. Denne stamboken er også opprettet 

og vedlikeholdes av et avlslag som er anerkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1012, eller 

av en vedkommende myndighet i denne medlemsstaten i samsvar med artikkel 38 i den samme forordningen, 

iii) i avsendermedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten gjennomfører avlslag eller vedkommende myndigheter 

nevnt i punkt ii) et avlsprogram som har som formål å bevare denne rasen,» 

d) I bokstav d) punkt v) skal første og andre ledd lyde: 

«etter at dyrene som ikke oppfyller kravene i bokstav a) eller b), er ført inn i den mottakende driftsenheten i bestemmel-

sesmedlemsstaten, skal forflytning av alle sauer og geiter i denne driftsenheten begrenses i samsvar med vedlegg VII 

kapittel B nr. 3.4 i en periode på tre år. Når bestemmelsesmedlemsstaten har en ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke eller har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, skal denne restriksjonen 

opprettholdes i en periode på sju år. 

Som unntak fra første ledd i dette punktet skal slike restriksjoner på handel innenfor Unionen eller på forflytning av dyr 

innenfor medlemsstaten ikke gjelde for dyr som tilhører en utryddelsestruet rase, og som skal sendes til en driftsenhet 

som avler opp denne utryddelsestruede rasen. Rasen skal være omfattet av et avlsprogram som har som formål å bevare 

denne rasen, og som gjennomføres av et avlslag som definert i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EU) 2016/1012 eller en 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 38 i den samme forordningen.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/686 

av 17. desember 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til godkjenning av 

anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av 

avlsmateriale fra visse holdte landdyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 94 nr. 3, 

artikkel 97 nr. 2, artikkel 101 nr. 3, artikkel 106 nr. 1, artikkel 122 nr. 1 og 2, artikkel 131 nr. 1, artikkel 160 nr. 1 og 2, 

artikkel 161 nr. 6, artikkel 162 nr. 3 og 4, artikkel 163 nr. 5, artikkel 164 nr. 2, artikkel 165 nr. 3 og artikkel 279 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2016/429 fastsetter regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til 

dyr eller mennesker. Disse reglene fastsetter blant annet registrering og godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav 

til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av forsendelser av avlsmateriale innenfor Unionen. Forordning (EU) 

2016/429 gir også Kommisjonen myndighet til å vedta regler for å utfylle visse ikke-grunnleggende bestemmelser i 

nevnte forordning ved hjelp av delegerte rettsakter. Det bør derfor vedtas slike regler for å sikre at systemet i den nye 

rettslige rammen fastsatt i forordning (EU) 2016/429 fungerer på en tilfredsstillende måte. 

2) Reglene fastsatt i denne forordningen kreves for å utfylle reglene fastsatt i kapittel 1, 2 og 5 i avdeling I i del IV i 

forordning (EU) 2016/429 med hensyn til godkjenning av anlegg for avlsmateriale, registrene over anlegg for 

avlsmateriale som skal føres av vedkommende myndigheter, driftsansvarliges plikt til å føre journaler, kravene til 

sporbarhet og dyrehelse og kravene til utstedelse av helsesertifikat og melding ved forflytning innenfor Unionen av 

forsendelser av avlsmateriale fra visse holdte landdyr for å hindre spredning av smittsomme dyresykdommer innenfor 

Unionen gjennom slikt materiale. 

3) Disse reglene henger i stor grad sammen, og mange er ment å anvendes parallelt. Av hensyn til klarhet og åpenhet samt 

for å lette anvendelsen av reglene og unngå en mangedobling av dem, bør reglene derfor fastsettes i en enkelt rettsakt i 

stedet for i en rekke atskilte rettsakter med mange krysshenvisninger og risiko for overlapping.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.6.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

2022/EØS/81/02 



Nr. 81/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

4) Formålet med forordning (EU) 2016/429 er å gi enklere og mer fleksible rammeregler enn dem som gjaldt tidligere, 

samtidig som forordningen sikrer en mer risikobasert tilnærming til kravene til dyrehelse og bedre beredskap, 

forebygging og bekjempelse når det gjelder dyresykdommer. Den ble også vedtatt for å sikre at reglene om 

dyresykdommer i hovedsak ble fastsatt i en enkelt rettsakt, i stedet for å være spredt over flere forskjellige rettsakter. 

Reglene fastsatt i denne forordningen for avlsmateriale følger også samme framgangsmåte. 

5) Før forordning (EU) 2016/429 ble vedtatt, var Unionens regler for avlsmateriale fastsatt i rådsdirektiv 88/407/EØF(2), 

89/556/EØF(3) 90/429/EØF(4) og 92/65/EØF(5). Forordning (EU) 2016/429 opphever og erstatter disse fire direktivene 

med virkning fra 21. april 2021. Nevnte direktiver fastsatte kravene til dyrehelse ved handel innenfor Unionen og ved 

innførsel til Unionen av forsendelser av sæd, egg og embryoer fra storfe, sau, geit, svin og hestedyr, og i prinsippet fra 

visse andre dyrearter. Reglene fastsatt i de nevnte direktivene har vist seg å være effektive for å hindre spredning av 

smittsomme dyresykdommer innenfor Unionen. De viktigste elementene i disse reglene bør derfor bevares, men 

oppdateres for å ta hensyn til erfaringene fra anvendelsen av dem samt gjeldende vitenskapelig kunnskap. 

6) Avlsmateriale, særlig sæd, men også i mindre grad oocytter og embryoer, kan utgjøre en stor risiko for spredning av 

dyresykdommer. Det tas ut og produseres fra et begrenset antall donorer, men brukes i stor utstrekning i den allmenne 

dyrepopulasjonen, og kan derfor, dersom det ikke behandles riktig eller ikke klassifiseres med riktig helsestatus, være en 

sykdomskilde for et stort antall dyr. Slike tilfeller har forekommet tidligere og har forårsaket betydelige økonomiske tap. 

7) For å hindre spredning av sykdommer er det i forordning (EU) 2016/429 fastsatt at avlsmateriale bør tas ut, produseres, 

bearbeides og lagres i særlige anlegg for avlsmateriale og være underlagt særlige dyrehelse- og hygienebestemmelser. 

For at dyr skal kunne tas inn i disse anleggene for avlsmateriale og klassifiseres som donorer av avlsmateriale som kan 

flyttes mellom medlemsstater, skal de samtidig overholde høyere dyrehelsestandarder enn dem som gjelder for den 

allmenne dyrepopulasjonen. Forordning (EU) 2016/429 fastsetter også særlige framgangsmåter for å sikre at dette 

avlsmaterialet kan spores, og forflytning av avlsmateriale innenfor Unionen omfattes av en særlig rekke krav til 

dyrehelse. Innenfor denne rammen bør det i denne forordningen fastsettes regler for forflytning av forsendelser av 

avlsmateriale på grunnlag av flere bestemmelser i forordning (EU) 2016/429 som gir Kommisjonen myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter, særlig reglene fastsatt i forordningens del IV. 

8) I artikkel 160 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter som 

fastsetter krav til dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr til andre 

medlemsstater. Ett av vilkårene for slik forflytning er at dette avlsmaterialet skal komme fra et anlegg for avlsmateriale 

som er godkjent for dette formålet i samsvar med vilkårene som skal fastsettes i en delegert rettsakt. Videre er det i 

artikkel 94 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429 fastsatt at Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter om særlige regler for opphør av virksomhet ved anlegg for avlsmateriale som tidligere er godkjent i samsvar 

med vilkårene fastsatt i en delegert rettsakt. Samtidig er det i nevnte forordnings artikkel 101 nr. 3 fastsatt at 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter når det gjelder nærmere opplysninger som skal tas inn i 

vedkommende myndighets registre over registrerte og godkjente anlegg for avlsmateriale, som også vil omfatte anlegg 

for avlsmateriale hvor virksomheten er opphørt. 

9) Ettersom kravene til dyrehelse og unntakene som skal vedtas i henhold til de nevnte bestemmelsene i forordning (EU) 

2016/429, alle gjelder forflytning innenfor Unionen av avlsmateriale fra holdte landdyr, bør de, selv om det dreier seg 

om en rekke forskjellige arter, av hensyn til forenklingen av Unionens regler fastsettes i en enkelt delegert rettsakt i 

stedet for å være spredt over flere forskjellige delegerte rettsakter.  

  

(2) Rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og 

innførsel av slik sæd (EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10). 

(3) Rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet og 

innførsel av slike embryoer fra tredjestater (EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel 

av rånesæd (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62). 

(5) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 
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10) I artikkel 162 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt krav til hvilke opplysninger helsesertifikater som brukes 

ved forflytning mellom medlemsstater av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, minst skal inneholde. De 

skal inneholde opplysninger om merking av avlsmateriale, dersom dette kreves i henhold til artikkel 121 nr. 1 i nevnte 

forordning eller i henhold til regler fastsatt i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til dens artikkel 122 nr. 1, og de 

opplysningene som kreves for å dokumentere at avlsmaterialet oppfyller kravene til forflytning som fastsatt i artikkel 

157 og 159 i nevnte forordning, eller i henhold til reglene fastsatt i de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til dens 

artikkel 160. I artikkel 162 nr. 3 i nevnte forordning er det fastsatt at det skal vedtas delegerte rettsakter med hensyn til 

de opplysningene som skal inngå i helsesertifikatene. Samtidig er det i forordningens artikkel 163 nr. 5 fastsatt at det 

skal vedtas delegerte rettsakter om meldingskravene ved forflytning mellom medlemsstater av avlsmateriale fra visse 

holdte landdyr, som skal ledsages av et helsesertifikat hvis innhold skal fastsettes i samsvar med artikkel 162 nr. 3 og 4 i 

nevnte forordning. 

11) I artikkel 94 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr bare 

kan flyttes til en annen medlemsstat dersom dette avlsmaterialet er tatt ut i et anlegg for avlsmateriale som er godkjent 

av vedkommende myndigheter i samsvar med forordningens artikkel 97 nr. 1. Slik godkjenning kan bare gis dersom 

disse anleggene for avlsmateriale oppfyller bestemte krav i forbindelse med karantene, isolasjon og andre biosikkerhets-

tiltak, overvåking, fasiliteter og utstyr samt personalets og veterinærenes ansvarsområder, kompetanse og spesialiserte 

opplæring. Basert på disse kravene er det derfor nødvendig at det i denne forordningen fastsettes nærmere regler og 

vilkår for godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, som avlsmateriale fra disse 

dyrene kan flyttes fra til en annen medlemsstat. 

12) I direktiv 92/65/EØF er det fastsatt at sæd fra sau og geit som skal flyttes til en annen medlemsstat, kan tas ut på disse 

dyrenes opprinnelsesanlegg i stedet for på en sædstasjon. Denne forordningen bør inneholde et lignende unntak. Det bør 

imidlertid fastsettes særlige vilkår for forflytning av slik sæd, herunder formålet med slik forflytning og samtykke fra 

bestemmelsesmedlemsstaten. Basert på den mulige risikoen forflytningen av slik sæd utgjør, bør det i denne 

forordningen derfor fastsettes regler og vilkår for å tillate slike unntak. 

13) Uttaket av sæd fra hestedyr har sine egne særtrekk på grunn av det særlige avlsprogrammet for hestedyr, som tar hensyn 

til slike dyrs deltakelse i bestemte konkurranser, oppvisninger og andre hestearrangementer. I direktiv 92/65/EØF er det 

for øyeblikket fastsatt tre typer opphold for hingster på sædstasjoner. De viktigste reglene i den nåværende ordningen 

fastsatt i nevnte direktiv bør beholdes i denne forordningen. Vilkårene for prøveprogrammet som angitt i nr. 1.6 bokstav 

b) i kapittel II avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF for donorer som kan forlate sædstasjonen av og til, og for 

prøveprogrammet som angitt i nr. 1.6 bokstav c) i kapittel II avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF for hingster 

som ikke er fast oppstallet på stasjonen, bør forbedres og styrkes i denne forordningen. 

14) Denne forordningen bør også inneholde bestemmelser om lagre for avlsmateriale der det lagres avlsmateriale av enhver 

type og som kommer fra mer enn én art, som gis et unikt godkjenningsnummer og omfattes av regler som sikrer 

sporbarhet, ettersom det ikke er noen dyrehelsemessige årsaker som påkrever separate lagre for hver type avlsmateriale 

eller for hver art. Opplysninger om typene lagret avlsmateriale og hvilke arter det kommer fra, bør angis i 

godkjenningen av slike anlegg og i det offentlig tilgjengelige registeret over godkjente anlegg for avlsmateriale som 

føres av vedkommende myndigheter. Denne forordningen bør også fastsette særlige bestemmelser om lagring av fersk, 

kjølt og fryst sæd. 

15) Den stadige utviklingen i metodene for bearbeiding av avlsmateriale har ført til at det er opprettet spesialiserte enheter 

for dette formålet. Ved disse enhetene foregår det ikke bare bearbeiding av avlsmateriale, herunder kjønnssortering av 

sæd, men også behandling av et sluttprodukt som er klart til bruk eller til lagring. Slike enheter bør derfor anses som 

anlegg for avlsmateriale der bearbeiding og lagring av avlsmateriale finner sted. Ettersom utstyr for kjønnssortering av 

sæd er kostbart, kan imidlertid sædstasjonene benytte tjenester fra andre driftsansvarlige til bearbeiding av sæd, 

herunder kjønnssortering. I slike tilfeller sendes sæden ut for bearbeiding, og returneres deretter til den sædstasjonen den 

stammer fra. I denne forordningen bør det derfor fastsettes regler for bearbeiding av avlsmateriale, herunder muligheten 

for at det kan bearbeides på bearbeidingsanlegg for avlsmateriale, og nærmere regler for transport og merking av sæd og 

annet avlsmateriale til og fra slike bearbeidingsanlegg for avlsmateriale. Dersom sæd bearbeides på et bearbeidings-

anlegg for avlsmateriale, bør merkingen på strået eller annen emballasje inneholde godkjennings- eller registrerings-

nummeret til både sædstasjonen og bearbeidingsanlegget for avlsmateriale for å sikre at sæden kan spores.  
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16) Antibiotika bør brukes på en forsvarlig måte, men samtidig, og særlig med sikte på eventuell internasjonal handel, bør 

tilsetningen av antibiotika i sædfortynnere være i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4.6.7 i 2017-utgaven av 

Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr(6). I samsvar med direktiv 88/407/EØF skal storfesæd 

tilsettes antibiotika som er effektiv mot campylobacter, leptospirer og mykoplasma, og i samsvar med direktiv 

90/429/EØF skal rånesæd tilsettes antibiotika som er effektiv mot leptospirer, mens det i direktiv 92/65/EØF fastsettes 

at bruk av antibiotika er frivillig. Denne forordningen bør opprettholde reglene for bruk av antibiotika fastsatt i direktiv 

88/407/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF samt de reglene som er anbefalt av OIE. Dersom det tilsettes antibiotika i sæd, 

bør det ledsagende helsesertifikatet gi opplysninger om de aktive stoffene og deres konsentrasjon. 

17) I artikkel 101 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at hver vedkommende myndighet skal opprette og 

ajourføre registre over registrerte anlegg for avlsmateriale og godkjente anlegg for avlsmateriale, og disse registrene skal 

gjøres tilgjengelige for Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene. I tillegg skal registeret over 

godkjente anlegg for avlsmateriale gjøres tilgjengelig for offentligheten. I denne forordningen bør der derfor fastsettes 

hvilke detaljerte opplysninger som skal inngå i disse registrene, og bestemmelser om offentlighetens tilgang til registeret 

over de godkjente anleggene for avlsmateriale. 

18) Ettersom sæd, oocytter og embryoer kan lagres i lang tid, er det i denne forordningen nødvendig å fastsette særlige 

regler for lagring og forflytning av avlsmateriale som er uttatt av godkjente anlegg for avlsmateriale hvor virksomheten 

opphører. Opplysninger om slike anlegg for avlsmateriale bør beholdes i registeret over godkjente anlegg for 

avlsmateriale i den berørte medlemsstaten, og datoen da virksomheten opphørte, bør registreres. I tillegg bør datoen for 

tilbakekalling av godkjenningen angis i dette registeret. Det bør også fastsettes hvor lenge opplysningene om slike 

anlegg for avlsmateriale skal være lagret i registeret. 

19) Dessuten bør det i denne forordningen fastsettes regler som sikrer at driftsansvarlige for godkjente anlegg for 

avlsmateriale hvor virksomheten opphører, før datoen for tilbakekalling av godkjenningen av deres anlegg for 

avlsmateriale, flytter sæden, oocyttene eller embryoene som er tatt ut eller produsert og lagret i disse anleggene for 

avlsmateriale, for videre lagring til et lager for avlsmateriale, for reproduksjonsformål til et anlegg der det holdes storfe, 

svin, sau, geit eller hestedyr, eller for trygg destruksjon eller bruk som animalske biprodukter i samsvar med artikkel 13 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 (7). 

20) I artikkel 121 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt sporbarhetskrav til avlsmateriale fra storfe, sau, geit, svin og 

hestedyr, og i denne forordningen bør det fastsettes nærmere regler for merking av slikt avlsmateriale. Det nåværende 

systemet for merking av strå og annen emballasje med avlsmateriale er godt etablert. Det bør i den forbindelse også tas 

hensyn til anbefalingene fra International Committee for Animal Recording (ICAR)(8). 

21) Uttaket og bearbeidingen av sæd fra sau og geit har også bestemte særtrekk. Enkelte sædstasjoner fryser sæd i pelleter, 

mens andre plasserer fersk eller kjølt sæd i beholdere, for eksempel rør, i en kort periode. Individuell merking av slike 

pelleter og rør er både tid- og kostnadskrevende. For å muliggjøre forflytning til andre medlemsstater av sæd fra sau og 

geit samtidig som det sikres at sæden kan spores, bør det tillates gruppeidentifikasjon av pelleter av fryst sæd eller rør 

eller strå med fersk eller kjølt sæd. I denne forordningen er det derfor nødvendig å fastsette regler for merking av 

samleemballasje, for eksempel begre, der pelleter med fryst sæd eller rør eller strå med fersk eller kjølt sæd fra sau og 

geit plasseres. 

22) Sporbarhetskravene til avlsmateriale fra storfe, sau, geit, svin og hestedyr fastsatt i denne forordningen skal utfylles med 

reglene for tekniske krav og spesifikasjoner for merking av strå og annen emballasje, som vil bli fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning vedtatt i samsvar med artikkel 123 i forordning (EU) 2016/429.  

  

(6) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_coll_semen.htm 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

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

(8) https://www.icar.org/ 
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23) En økende mengde avlsmateriale fra hunder og katter, fra andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr som 

holdes i avgrensede anlegg, og fra dyr av familiene Camelidae og Cervidae flyttes mellom medlemsstatene. Det bør 

derfor fastsettes harmoniserte regler for merking av strå og annen emballasje som inneholder slikt materiale. Ytterligere 

regler for sporing av avlsmateriale fra holdte landdyr av andre arter enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr bør fastsettes i 

denne forordningen. 

24) I artikkel 159 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt regler for tillatelse til forflytning til andre medlemsstater av 

avlsmateriale fra holdte dyr av storfe, sau, geit, svin og hestedyr. For å gjøre disse reglene anvendelige er det i denne 

forordningen nødvendig å fastsette nærmere regler for uttak, produksjon, bearbeiding, lagring og transport av 

avlsmateriale, krav til dyrehelse for holdte donordyr som avlsmaterialet uttas fra, og med hensyn til isolasjon og 

karantene for slike dyr, krav til laboratorieundersøkelser og andre tester av holdte donordyr og avlsmateriale samt krav 

til dyrehelse ved uttak, produksjon, bearbeiding, lagring eller andre prosedyrer samt transport av avlsmateriale. 

25) I direktiv 88/407/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF er det dessuten fastsatt unntak, på visse vilkår, fra plikten til å 

undersøke donordyr av storfe, svin, sau og geit dersom disse dyrene flyttes mellom sædstasjoner. Ettersom slike unntak 

reduserer den formelle og økonomiske byrden for driftsansvarlige for sædstasjoner og begrunnes ut fra et dyrehelse-

perspektiv, er det hensiktsmessig at denne forordningen opprettholder disse unntakene fra visse krav til dyrehelse for 

donordyr av storfe, svin, sau og geit som flyttes mellom godkjente sædstasjoner. 

26) Basert på gjeldende vitenskapelig kunnskap utgjør transport av forskjellige typer avlsmateriale fra en enkelt art i én 

container ingen risiko for kontaminering av avlsmateriale dersom transporten foregår under visse vilkår. Disse vilkårene 

omfatter transport i fysisk atskilte rom i transportcontaineren eller ved at det brukes et system med dobbelt pose som 

beskytter en type vare mot en annen. I denne forordningen bør det derfor fastsettes regler som tillater transport av 

avlsmateriale av forskjellige typer fra en enkelt art i én container under visse vilkår. 

27) Plombering av containere der det transporteres avlsmateriale fra godkjente anlegg for avlsmateriale til andre medlems-

stater, eller fra godkjente anlegg for avlsmateriale til bearbeidingsanlegg for avlsmateriale og lagre for avlsmateriale 

innenfor samme medlemsstat, sikrer at kravene til dyrehelse ved transport av avlsmateriale ikke settes i fare. Stasjons-

veterinæren eller gruppeveterinæren som er ansvarlig for anlegget for avlsmateriale, hvis navn er angitt i godkjenningen 

av det aktuelle anlegget, bør sikre at en slik plombe er satt på transportcontaineren. En offentlig veterinær som attesterer 

en forsendelse av avlsmateriale, bør ha mulighet til å åpne plomben for å kunne kontrollere innholdet i transport-

containeren og senere plombere den på nytt. Det bør tas hensyn til disse ordningene i de reglene som fastsettes i denne 

forordningen. 

28) Direktiv 89/556/EØF fastsetter vilkårene for handel innenfor og import til Unionen av embryoer fra storfe. I denne 

forordningen er det også nødvendig å fastsette regler for forflytning innenfor Unionen av oocytter og ovarier fra storfe. 

29) I Unionens regelverk som gjaldt før vedtakelsen av forordning (EU) 2016/429 og denne forordningen, er det fastsatt 

regler for handel med sæd som omfatter forhold der hver dose i forsendelsen består av ejakulat fra én bestemt donor. 

Ettersom blandet sæd fra flere donorer kan øke fruktbarheten, og bruk av slik sæd er alminnelig utbredt, bør det i denne 

forordningen fastsettes regler for forflytning av blandet sæd fra storfe, svin, sau og geit, forutsatt at sæden blandes 

utelukkende på den sædstasjonen der den ble tatt ut, og at et merke på hvert strå eller annen emballasje som den 

blandede sæden plasseres i, gjør det mulig å spore det individuelle identifikasjonsnummeret til alle donordyrene.  

I tillegg bør den driftsansvarlige ha innført rutiner for bearbeiding av blandet sæd, og den driftsansvarliges journaler bør 

inneholde opplysninger om forflytning av slik sæd fra sædstasjonen.  
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30) I artikkel 13 i direktiv 92/65/EØF er det fastsatt regler for handel med sæd, egg og embryoer fra dyr av arter som er 

mottakelige for sykdommene oppført i vedlegg A og B til nevnte direktiv, som sendes til og fra organer, institutter eller 

stasjoner som er godkjent i samsvar med vedlegg C til nevnte direktiv. I vedlegg E til nevnte direktiv fastsettes malen 

for helsesertifikater til bruk ved handel som bør ledsage forsendelser av slik sæd og slike egg og embryoer. I artikkel 95 

og 137 i forordning (EU) 2016/429 innføres begrepet «avgrenset anlegg» som tilsvarer «godkjent organ, institutt eller 

stasjon» som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF. Tatt i betraktning at det nå utveksles 

genmateriale fra dyr mellom godkjente organer, institutter og stasjoner, er det nødvendig at denne forordningen 

opprettholder muligheten til slik forflytning innenfor Unionen. I denne forordningen bør det derfor fastsettes krav til 

dyrehelse ved forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra landdyr som holdes i avgrensede anlegg. Denne 

forordningen bør derfor fastsette at driftsansvarlige for avgrensede anlegg skal kunne flytte forsendelser av 

avlsmateriale som er tatt ut fra dyr som holdes i disse anleggene, til andre medlemsstater uten at det skal kreves 

ytterligere godkjenning som et anlegg for avlsmateriale. Strenge krav til dyrehelse ved godkjenning som et avgrenset 

anlegg, kontrollert håndtering av dyr ved disse anleggene, særlige krav til overvåking og målrettet forflytning av 

forsendelser av avlsmateriale til et annet avgrenset anlegg bør gi tilstrekkelig garanti for å hindre spredning av 

dyresykdommer. 

31) I artikkel 162 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt regler for hvilke opplysninger helsesertifikater som brukes ved 

forflytning mellom medlemsstater av avlsmateriale fra holdte landdyr av artene storfe, svin, sau, geit og hestedyr, minst 

skal inneholde. Denne forordningen bør derfor angi de detaljerte opplysningene som bør inngå i slike sertifikater. 

32) I artikkel 163 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at driftsansvarlige bør underrette vedkommende myndighet i sin 

hjemstat før den planlagte forflytningen av avlsmateriale fra holdte landdyr av artene storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

til en annen medlemsstat, og at de bør legge fram alle nødvendige opplysninger, slik at vedkommende myndighet kan 

melde forflytningen av avlsmateriale til vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten. I denne forordningen 

er det derfor nødvendig å fastsette nærmere regler for kravene til forhåndsmelding fra driftsansvarlige, hvilke 

opplysninger som er nødvendige ved melding om slike forflytninger samt nødrutinene ved slike meldinger. 

33) I artikkel 163 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at TRACES skal brukes i forbindelse med meldinger når 

forsendelser av avlsmateriale er beregnet på å flyttes til andre medlemsstater. TRACES er det integrerte datasystemet 

for veterinærmyndighetene som fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/24/EF(9) og 2004/292/EF(10). I artikkel 131 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(11) er det fastsatt at det skal opprettes et informasjonsstyrings-

system for offentlig kontroll (IMSOC – information management system for official controls) som vil integrere 

funksjonene i TRACES. Denne forordningen bør derfor vise til IMSOC i stedet for til TRACES. 

34) I artikkel 165 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, med 

forbehold om samtykke fra vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet, kan tillate forflytning for vitenskapelige 

formål av avlsmateriale til sitt territorium, selv om forflytningen ikke oppfyller standardkravene til forflytning av 

avlsmateriale. For å tillate slik forflytning er det hensiktsmessig at det i denne forordningen fastsettes regler for 

vedkommende myndigheters innrømmelse av unntak for forflytning mellom medlemsstater av avlsmateriale beregnet på 

vitenskapelige formål.  

  

(9) Kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (EFT L 8 av 

14.1.2003, s. 44). 

(10) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 av 

31.3.2004, s. 63). 

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

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

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 
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35) En nasjonal genbank spiller en viktig rolle når det gjelder lagring av genmateriale fra dyrepopulasjoner som er 

spesifikke for den aktuelle medlemsstaten. Målet med en slik nasjonal genbank er ex situ-bevaring og bærekraftig bruk 

av dyrs genetiske ressurser. Avlsmateriale som er lagret i den nasjonale genbanken, har ofte ukjent dyrehelsestatus eller 

ble tatt ut, produsert, bearbeidet og lagret i samsvar med andre dyrehelseregler enn de reglene som i samsvar med 

Unionens regelverk og nasjonal lovgivning gjelder nå. Ettersom slikt avlsmateriale har en særlig verdi fordi det ofte 

dreier seg om genmateriale fra raser som er truet av utryddelse som definert i nr. 24 i artikkel 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1012(12), eller raser som er utryddet etter at avlsmaterialet ble tatt ut, og medlemsstatene har 

uttrykt interesse i å utveksle slikt avlsmateriale seg i mellom, bør det i denne forordningen fastsettes særlige vilkår for 

vedkommende myndigheters innrømmelse av unntak for forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale som er 

lagret i nasjonale genbanker. Som en hovedregel bør denne forordningen fastsette vilkårene for forflytning av slikt 

avlsmateriale mellom nasjonale genbanker i de forskjellige medlemsstatene, mens reglene for nasjonal distribusjon av 

avlsmateriale fra nasjonale genbanker til driftsansvarlige bør overlates til de vedkommende myndighetene i 

medlemsstatene. Det bør også tas særlig hensyn til kravene til dyrehelse ved slike forflytninger dersom testing for 

bestemte sykdommer kan være nødvendig. 

36) Denne forordningen viser til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(13) og delegert kommisjons-

forordning (EU) 2019/2035(14), (EU) 2020/689 (15) og (EU) 2020/688(16), som også ble vedtatt i henhold til forordning 

(EU) 2016/429. Henvisningene til de nevnte forordningene er nødvendige ettersom de fastsetter krav til overvåking, 

utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status, identifikasjon og registrering, sporbarhet og forflytning innenfor Unionen 

og innførsel av dyr til Unionen, som også får anvendelse på donordyr som avlsmateriale kommer fra. 

37) For å sikre en smidig overgang til den nye rettslige rammen for sædstasjoner, sædlagre, embryouttaksgrupper eller 

embryoproduksjonsgrupper som er godkjent i samsvar med rettsakter vedtatt i henhold til direktiv 88/407/EØF, 

89/556/EØF og 92/65/EØF, som oppheves ved forordning (EU) 2016/429 med virkning fra 21. april 2021, og som 

utfører virksomhet knyttet til uttak, produksjon, bearbeiding, lagring og transport av avlsmateriale, bør de anses som 

godkjent i samsvar med denne forordningen. Medlemsstatene bør sikre at disse driftsansvarlige overholder alle reglene 

som er fastsatt i denne forordningen, særlig ved at det foretas en regelmessig og risikobasert offentlig kontroll av dem. 

Ved manglende overholdelse bør vedkommende myndigheter sikre at disse driftsansvarlige treffer de tiltakene som er 

nødvendige for å rette opp den manglende overholdelsen, og om nødvendig suspendere eller tilbakekalle godkjenningen. 

38) For å sikre en smidig overgang når det gjelder avlsmateriale som er tatt ut og produsert før denne forordningens 

anvendelsesdato, bør strå og annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer plasseres, lagres og transporteres i, 

uavhengig av om de er delt inn i enkeltdoser eller ikke, og som er merket før 21. april 2021 i samsvar med regelverket 

vedtatt i henhold til direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF, anses å være merket i samsvar med 

denne forordningen og kunne flyttes mellom medlemsstater. 

39) Denne forordningen bør få anvendelse fra 21. april 2021 i samsvar med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 

2016/429.  

  

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for avl, handel med og 

innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU)  

nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsfor-

ordningen») (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66). 

(13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 

(14) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg (EUT L 314 av 5.12.2019, 

s. 115). 

(15) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT  

L 174 av 3.6.2020, s. 211). 

(16) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 140). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordningen utfylles reglene fastsatt i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til registrerte og godkjente 

anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av avlsmateriale fra visse holdte 

landdyr. 

2. I kapittel 1 i del II fastsettes kravene til godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, som 

avlsmateriale fra disse dyrene flyttes fra til en annen medlemsstat, med hensyn til 

a) karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, 

b) overvåkingskrav, 

c) fasiliteter og utstyr, 

d) personalets og veterinærenes ansvarsområder, kompetanse og spesialiserte opplæring for aktiviteter i anlegg for 

avlsmateriale, 

e) ansvarsområder for vedkommende myndighet som godkjenner anlegg for avlsmateriale, 

f) særlige regler for opphør av virksomhet på disse anleggene for avlsmateriale. 

3. I kapittel 2 i del II fastsettes kravene til 

a) hvilke opplysninger vedkommende myndighet skal ta inn i registeret over registrerte anlegg for avlsmateriale, 

b) hvilke opplysninger vedkommende myndighet skal ta inn i registeret over godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, 

svin, sau, geit og hestedyr, og reglene for offentlighetens tilgang til dette registeret når avlsmateriale fra slike dyr skal 

flyttes mellom medlemsstater. 

4. I kapittel 3 i del II fastsettes 

a) reglene for plikten som driftsansvarlige for godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr har til å 

føre journaler, og kravene til journalføring med hensyn til avlsmateriale som er tatt ut, produsert eller bearbeidet i et slikt 

anlegg etter at dets virksomhet har opphørt, 

b) sporbarhetskravene til avlsmateriale fra 

i) storfe, svin, sau, geit og hestedyr, 

ii) hunder (Canis lupus familiaris) og katter (Felis silvestris catus), 

iii) andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, 

iv) dyr av familiene Camelidae og Cervidae. 

5. I kapittel 1 i del III fastsettes kravene til dyrehelse, herunder unntak, ved forflytning mellom medlemsstater av 

avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, med angivelse av 

a) reglene for uttak, produksjon, bearbeiding og lagring av avlsmateriale i de godkjente anleggene for avlsmateriale, 

b) kravene til dyrehelse for donordyr som avlsmaterialet er tatt ut fra, og med hensyn til isolasjon eller karantene for slike dyr,  
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c) laboratorieundersøkelser og andre tester som skal utføres på donordyr og avlsmateriale, 

d) kravene til dyrehelse ved uttak, produksjon, bearbeiding, lagring og andre prosedyrer samt transport av avlsmateriale. 

6. I kapittel 2 i del III fastsettes med hensyn til forflytning mellom medlemsstater av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit 

og hestedyr 

a) reglene for utstedelse av helsesertifikat, 

b) hvilke opplysninger som skal inntas i helsesertifikatet, 

c) kravene som gjelder egenerklæringsdokumentet, 

d) meldingskravene. 

7. I kapittel 3 i del III fastsettes kravene til dyrehelse, sertifiseringskravene og meldingskravene ved forflytning mellom 

medlemsstater av avlsmateriale fra 

a) hunder og katter, 

b) andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, 

c) dyr av familiene Camelidae og Cervidae. 

8. I kapittel 4 i del III fastsettes reglene for vedkommende myndigheters innrømmelse av unntak for forflytning mellom 

medlemsstater av avlsmateriale beregnet på vitenskapelige formål og avlsmateriale som er lagret i genbanker. 

9. I del IV fastsettes visse overgangstiltak med hensyn til direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF i 

forbindelse med 

a) godkjenning av sædstasjoner, sædlagre, embryouttaksgrupper og embryoproduksjonsgrupper, 

b) merking av strå og annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer plasseres, lagres eller transporteres i. 

10. Denne forordningen får ikke anvendelse på avlsmateriale fra viltlevende dyr. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 menes i denne forordningen med 

 1) «registrert anlegg for avlsmateriale» et anlegg for avlsmateriale, unntatt et godkjent anlegg for avlsmateriale, som er 

registrert hos vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 93 første ledd bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, 

 2) «godkjent anlegg for avlsmateriale» en sædstasjon, en embryouttaksgruppe, en embryoproduksjonsgruppe, et 

bearbeidingsanlegg for avlsmateriale eller et lager for avlsmateriale som er godkjent i samsvar med artikkel 97 i 

forordning (EU) 2016/429, 

 3) «storfe» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slektene Bison, Bos (herunder underslektene Bos, Bibos, Novibos, 

Poephagus) og Bubalus (herunder underslekten Anoa) og avkom framkommet ved krysning av disse, 

 4) «svin» hov- og klovdyr av arten Sus scrofa, 

 5) «sau» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Ovis og avkom framkommet ved krysning av disse,  
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 6) «geit» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Capra og avkom framkommet ved krysning av disse, 

 7) «hestedyr» eller «dyr av hestefamilien» dyr av artene av enhovede dyr som tilhører slekten Equus (herunder hester, esler 

og sebraer) og avkom framkommet ved krysning av disse, 

 8) «helsesertifikat» et dokument utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten for å ledsage en 

forsendelse av avlsmateriale til dens bestemmelsessted som nevnt i artikkel 161 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429, 

 9) «egenerklæringsdokument» et dokument utstedt av den driftsansvarlige for å ledsage en forsendelse av avlsmateriale til 

dens bestemmelsessted som nevnt i artikkel 32 og 46, 

10) «genbank» et lager for genmateriale fra dyr for ex situ-bevaring og bærekraftig bruk av holdte landdyrs genetiske 

ressurser hos en institusjon som er godkjent eller anerkjent av vedkommende myndighet til å utføre denne oppgaven, 

11) «sædstasjon» et anlegg for avlsmateriale som er godkjent av vedkommende myndighet for uttak, bearbeiding, lagring og 

transport av sæd fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som er beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, som 

nevnt i artikkel 4, 

12) «embryouttaksgruppe» et anlegg for avlsmateriale som består av en gruppe fagpersoner eller en bygning som er godkjent 

av vedkommende myndighet for uttak, bearbeiding, lagring og transport av in vivo-produserte embryoer fra storfe, svin, 

sau, geit eller hestedyr som er beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, som nevnt i artikkel 4, 

13) «embryoproduksjonsgruppe» et anlegg for avlsmateriale som består av en gruppe fagpersoner eller en bygning som er 

godkjent av vedkommende myndighet for uttak, bearbeiding, lagring og transport av oocytter og for in vitro-produksjon, 

eventuelt ved bruk av lagret sæd, bearbeiding, lagring og transport av embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr 

som er beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, som nevnt i artikkel 4, 

14) «sæd» ejakulatet fra ett eller flere dyr, enten i uendret, behandlet eller fortynnet form, 

15) «oocytter» de haploide stadiene av ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og egg, 

16) «embryo» det første utviklingsstadiet hos et dyr når det kan overføres til et mottakerdyr, 

17) «forsendelse av avlsmateriale» en mengde sæd, oocytter, in vivo-produserte embryoer eller in vitro-produserte embryoer 

som sendes fra ett enkelt godkjent anlegg for avlsmateriale og omfattes av ett enkelt helsesertifikat, 

18) «bearbeidingsanlegg for avlsmateriale» et anlegg for avlsmateriale som er godkjent av vedkommende myndighet for 

bearbeiding, herunder eventuelt kjønnssortering av sæd, og lagring av sæd, oocytter eller embryoer fra storfe, svin, sau, 

geit eller hestedyr av en eller flere arter, eller enhver kombinasjon av typer avlsmateriale eller arter, som er beregnet på 

forflytning til en annen medlemsstat, som nevnt i artikkel 4, 

19) «lager for avlsmateriale» et anlegg for avlsmateriale som er godkjent av vedkommende myndighet for lagring av sæd, 

oocytter eller embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr av en eller flere arter, eller enhver kombinasjon av typer 

avlsmateriale eller arter, som er beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, som nevnt i artikkel 4, 

20) «stasjonsveterinær» den ansvarlige veterinæren for virksomheten som utføres på sædstasjonen, bearbeidingsanlegget for 

avlsmateriale eller lageret for avlsmateriale som fastsatt i denne forordningen, 

21) «gruppeveterinær» den ansvarlige veterinæren for virksomheten som utføres av en embryouttaksgruppe eller en 

embryoproduksjonsgruppe som fastsatt i denne forordningen, 

22) «Unikt godkjenningsnummer» et nummer som er tildelt av vedkommende myndighet,  
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23) «dato for tilbakekalling av godkjenning» datoen da vedkommende myndighet har suspendert eller tilbakekalt god-

kjenningen av et godkjent anlegg for avlsmateriale i samsvar med artikkel 100 i forordning (EU) 2016/429, 

24) «Unikt registreringsnummer» et nummer som er tildelt et registrert anlegg for avlsmateriale, 

25) «karantenelokale» en fasilitet som er godkjent av vedkommende myndighet med sikte på isolasjon av storfe, svin, sau 

eller geit i minst 28 dager før de tas inn på en sædstasjon, 

26) «anlegg som er fritt for [sykdom]» et anlegg som har fått tildelt slik status i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 20 i 

delegert forordning (EU) 2020/689, 

27) «offisielt laboratorium» et laboratorium som ligger i en medlemsstat eller et tredjeland eller territorium, som 

vedkommende myndighet har utpekt i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) 2017/625 for å utføre testene fastsatt i 

artikkel 24 og 25 i denne forordningen, 

28) «IMSOC» et informasjonsstyringssystem for offentlig kontroll med henblikk på integrert drift av de ordningene og 

verktøyene som skal brukes til å styre, håndtere og automatisk utveksle data, opplysninger og dokumenter som gjelder 

offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, som nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625, og er det systemet 

som nå brukes i stedet for TRACES, 

29) «rase som er truet av utryddelse» en lokal rase som er anerkjent av en medlemsstat som utryddelsestruet, og som er 

genetisk tilpasset en eller flere tradisjonelle produksjonssystemer eller -miljøer i nevnte medlemsstat, der statusen som 

utryddelsestruet er vitenskapelig fastslått av et organ som innehar de nødvendige ferdighetene og den nødvendige 

kunnskapen om raser som er truet av utryddelse, som nevnt i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012, 

30) «godkjent utryddelsesprogram» et program for utryddelse av sykdom som gjennomføres i en medlemsstat eller en sone i 

denne som er godkjent av Kommisjonen i samsvar med artikkel 31 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, 

31) «parti med donordyr» en gruppe dyr med samme helsestatus, som avlsmateriale tas ut fra og bearbeides på samme tid, og 

som transporteres sammen. 

DEL II 

GODKJENNING AV ANLEGG FOR AVLSMATERIALE, REGISTRE, JOURNALFØRING OG SPORBARHET 

KAPITTEL 1 

Godkjenning av anlegg for avlsmateriale 

Artikkel 3 

Krav til godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

Driftsansvarlige for følgende anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal i samsvar med artikkel 94 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 søke vedkommende myndighet om godkjenning til å flytte forsendelser av avlsmateriale 

fra slike dyr til andre medlemsstater: 

a) Anlegg der sæd fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr tas ut, bearbeides og lagres, for godkjenning som en sædstasjon. 

b) Gruppe av fagpersoner eller en bygning som overvåkes av en gruppeveterinær som er kvalifisert til å ta ut, bearbeide og 

lagre embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, for godkjenning som en embryouttaksgruppe.  
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c) Gruppe av fagpersoner eller en bygning som overvåkes av en gruppeveterinær som er kvalifisert til å ta ut, bearbeide og 

lagre oocytter og produsere, bearbeide og lagre embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, for godkjenning som en 

embryoproduksjonsgruppe. 

d) Anlegg der fersk, kjølt eller fryst sæd eller ferske, kjølte eller fryste oocytter eller embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller 

hestedyr bearbeides og lagres, for godkjenning som et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale. 

e) Anlegg der fersk, kjølt eller fryst sæd eller ferske, kjølte eller fryste oocytter eller embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller 

hestedyr lagres, for godkjenning som et lager for avlsmateriale. 

Artikkel 4 

Vedkommende myndighets godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

1. Vedkommende myndighet skal ikke godkjenne et anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som 

nevnt i artikkel 97 i forordning (EU) 2016/429 før den har sikret at anlegget oppfyller følgende krav: 

a) Den driftsansvarlige har utnevnt 

 i) en stasjonsveterinær som er ansvarlig for virksomhet fastsatt i 

— nr. 1 i del 1 i vedlegg I, når det gjelder søknad om godkjenning av et anlegg for avlsmateriale nevnt i artikkel 3 

bokstav a) som en sædstasjon, 

— nr. 1 i del 4 i vedlegg I, når det gjelder søknad om godkjenning av et anlegg for avlsmateriale nevnt i artikkel 3 

bokstav d) som et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale, 

— nr. 1 i del 5 i vedlegg I, når det gjelder søknad om godkjenning av et anlegg for avlsmateriale nevnt i artikkel 3 

bokstav e) som et lager for avlsmateriale, eller 

ii) en gruppeveterinær som er ansvarlig for virksomhet fastsatt i 

— nr. 1 i del 2 i vedlegg I, når det gjelder søknad om godkjenning av et anlegg for avlsmateriale nevnt i artikkel 3 

bokstav b) som en embryouttaksgruppe, 

— nr. 1 i del 3 i vedlegg I, når det gjelder søknad om godkjenning av et anlegg for avlsmateriale nevnt i artikkel 3 

bokstav c) som en embryoproduksjonsgruppe. 

b) Lokalene, utstyret og driftsrutinene for den aktuelle virksomheten oppfyller kravene fastsatt i 

 i) nr. 2 i del 1 i vedlegg I når det gjelder uttak, bearbeiding, lagring og transport av sæd fra storfe, svin, sau, geit eller 

hestedyr, 

 ii) nr. 2 i del 2 i vedlegg I når det gjelder uttak, bearbeiding, lagring og transport av embryoer fra storfe, svin, sau, geit 

eller hestedyr, 

iii) nr. 2 i del 3 i vedlegg I når det gjelder uttak av oocytter og produksjon, bearbeiding, lagring og transport av embryoer 

fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, herunder bearbeiding og lagring av sæd og oocytter som brukes til 

embryoproduksjon, 

 iv) nr. 2 i del 4 i vedlegg I når det gjelder bearbeiding, lagring og transport av fersk, kjølt eller fryst sæd eller ferske, 

kjølte eller fryste oocytter eller embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, 

 v) nr. 2 i del 5 i vedlegg I når det gjelder lagring og transport av fersk, kjølt eller fryst sæd eller ferske, kjølte eller fryste 

oocytter eller embryoer fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr. 

2. Når vedkommende myndighet godkjenner et anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr som nevnt i 

artikkel 97 og 99 i forordning (EU) 2016/429, skal den tildele anlegget et unikt godkjenningsnummer som skal inneholde 

landkoden på to bokstaver i samsvar med ISO-standard 3166-1 for landet der godkjenningen er gitt.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/21 

 

 

Artikkel 5 

Særlige regler ved opphør av virksomhet i godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

1. Dersom den driftsansvarlige for et anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr opphører virksomheten, 

skal vedkommende driftsansvarlige sikre at alle forsendelser av sæd, oocytter eller embryoer som er tatt ut eller produsert og 

lagret i dette anlegget for avlsmateriale, før datoen for tilbakekalling av godkjenningen er flyttet 

a) til et lager for avlsmateriale for videre lagring, eller 

b) for reproduksjonsformål til et anlegg der det holdes storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, eller 

c) for trygg destruksjon eller bruk som animalske biprodukter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

2. Dersom forsendelsene av sæd, oocytter eller embryoer ikke flyttes fra det godkjente anlegget for avlsmateriale før datoen 

for tilbakekalling som nevnt i nr. 1, skal slike forsendelser ikke flyttes til en annen medlemsstat. 

KAPITTEL 2 

Registre over registrerte og godkjente anlegg for avlsmateriale som skal føres av vedkommende myndighet 

Artikkel 6 

Registre over registrerte anlegg for avlsmateriale som skal føres av vedkommende myndighet 

1. Vedkommende myndighet skal opprette og ajourføre et register over registrerte anlegg for avlsmateriale. 

2. Vedkommende myndighet skal innta minst følgende opplysninger i registeret nevnt i nr. 1 for hvert enkelt registrert 

anlegg for avlsmateriale: 

a) Navn, kontaktopplysninger og eventuelt nettadressen (URL) til nettstedet for det registrerte anlegget for avlsmateriale. 

b) Adressen til det registrerte anlegget for avlsmateriale. 

c) Typen avlsmateriale og dyreartene det er registrert for. 

d) Det unike registreringsnummeret som er tildelt av vedkommende myndighet samt registreringsdatoen. 

e) Dersom virksomheten i det registrerte anlegget for avlsmateriale har opphørt, datoen for opphør av denne virksomheten. 

Artikkel 7 

Registre over godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, som skal føres av vedkommende 

myndighet 

1. Vedkommende myndighet skal opprette og ajourføre et register over godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, 

sau, geit og hestedyr. 

2. Vedkommende myndighet skal innta minst følgende opplysninger i registeret nevnt i nr. 1 for hvert enkelt godkjent anlegg 

for avlsmateriale: 

a) Navn, kontaktopplysninger og eventuelt nettadressen (URL) til nettstedet for det godkjente anlegget for avlsmateriale. 

b) Adressen til anlegget for avlsmateriale. 

c) Stasjonsveterinærens eller gruppeveterinærens navn. 

d) Typen avlsmateriale, typen anlegg for avlsmateriale og dyreartene det er gitt godkjenning for. 

e) Det unike godkjenningsnummeret som er tildelt av vedkommende myndighet samt godkjenningsdatoen.  
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3. Dersom, basert på kravene fastsatt i artikkel 4, et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale eller et lager for avlsmateriale er 

godkjent av vedkommende myndighet for lagring og, når det gjelder bearbeidingsanlegget for avlsmateriale, bearbeiding av 

avlsmateriale av mer enn én type eller fra mer enn én dyreart, skal vedkommende myndighet innta opplysninger om typen 

avlsmateriale og hvilke dyrearter det kommer fra, som er lagret og eventuelt bearbeidet i det godkjente anlegget for 

avlsmateriale, i sitt register over godkjente anlegg for avlsmateriale. 

4. Dersom vedkommende myndighet har suspendert eller tilbakekalt godkjenningen av et godkjent anlegg for avlsmateriale i 

samsvar med artikkel 100 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429, skal det uten unødig opphold 

a) angi denne suspensjonen eller tilbakekallingen i sitt register over godkjente anlegg for avlsmateriale, 

b) når det gjelder suspensjon av godkjenningen, angi start- og sluttdatoen, og når det gjelder tilbakekalling, angi datoen for 

tilbakekalling av godkjenningen. 

5. Dersom et godkjent anlegg for avlsmateriale har opphørt virksomheten som nevnt i artikkel 5, skal vedkommende 

myndighet uten unødig opphold angi datoen for opphør av denne virksomheten i sitt register over godkjente anlegg for 

avlsmateriale. 

6. Vedkommende myndighet skal offentliggjøre registeret nevnt i nr. 1 på sitt nettsted dersom avlsmateriale skal flyttes 

mellom medlemsstater, og den skal gi Kommisjonen melding om nettadressen (URL) til dette nettstedet. 

Dersom nettadressen til vedkommende myndighets nettsted er endret, skal den uten unødig opphold gi Kommisjonen melding 

om den nye nettadressen til dette nettstedet. 

KAPITTEL 3 

Journalføring og sporbarhet 

Avsni t t  1  

Journal føring  

Artikkel 8 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

1. Driftsansvarlige for godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal føre og oppbevare 

journaler som inneholder minst følgende opplysninger: 

a) For en sædstasjon: 

 i) Art, rase, fødselsdato og identifikasjon for hvert donordyr som finnes på sædstasjonen. 

 ii) Datoene for eventuell forflytning av donordyr til og fra sædstasjonen og, dersom disse dyrene ledsages av dokumenter, 

henvisning til disse dokumentene. 

iii) Helsestatus, resultater fra kliniske og diagnostiske tester og hvilke laboratorieteknikker som er brukt, behandling og 

vaksinasjon som er uført på donordyr. 

 iv) Datoen for sædiuttak og, dersom det er relevant, datoen og stedet for bearbeiding av sæden. 

 v) Identifikasjon av sæden og opplysninger om dens bestemmelsessted. 

b) For en embryouttaksgruppe, en embryoproduksjonsgruppe eller en embryouttaks- og embryoproduksjonsgruppe: 

 i) Art, rase, fødselsdato og identifikasjon for hvert donordyr som oocytter eller embryoer ble tatt ut fra. 

 ii) Helsestatus, resultater fra kliniske og diagnostiske tester og hvilke laboratorieteknikker som er brukt, behandling og 

vaksinasjon som er uført på donordyr som oocytter eller embryoer ble tatt ut fra.  
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iii) Datoen og stedet for uttak, undersøkelse og bearbeiding av oocytter eller embryoer. 

 iv) Identifikasjon av oocytter eller embryoer og opplysninger om deres bestemmelsessted. 

 v) Dersom det utføres mikromanipulering av embryoene, opplysninger om mikromanipuleringsteknikker som innebærer 

gjennomtrengning av zona pellucida eller, når det gjelder embryoer fra hestedyr, embryonisk kapsel. 

 vi) Opprinnelsen til sæden som brukes til inseminering av donordyr, eller til å befrukte oocytter for in vitro-produksjon av 

embryoer. 

c) For et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale eller et lager for avlsmateriale: 

 i) Typen avlsmateriale som er enten bearbeidet og lagret eller lagret i det godkjente anlegget for avlsmateriale, med 

henvisning til donordyrets art. 

 ii) Datoene for forflytning av avlsmateriale til og fra det godkjente anlegget for avlsmateriale, med henvisning til 

dokumentene som ledsaget dette avlsmaterialet. 

iii) Dokumentene, herunder et helsesertifikat og et egenerklæringsdokument, som bekrefter at helsestatusen til 

donordyrene hvis avlsmateriale er enten bearbeidet og lagret eller lagret i det godkjente anlegget for avlsmateriale, 

oppfyller kravene i denne forordningen. 

 iv) Identifikasjon av avlsmateriale som er enten bearbeidet og lagret eller lagret i det godkjente anlegget for avlsmateriale. 

2. Dersom et anlegg for avlsmateriale nevnt i nr. 1 bokstav c) er godkjent av vedkommende myndighet til enten bearbeiding 

og lagring eller lagring av avlsmateriale av mer enn én type eller fra mer enn én dyreart, skal den driftsansvarlige føre og 

oppbevare journaler atskilt for hver type avlsmateriale og avlsmateriale fra hver enkelt dyreart, som er enten bearbeidet og 

lagret, eller lagret. 

Artikkel 9 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr hvor 

virksomheten opphører 

1. Dersom et anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr opphører virksomheten som nevnt i artikkel 5, 

skal den driftsansvarlige for dette anlegget bare flytte forsendelser av lagret avlsmateriale til et lager for avlsmateriale dersom 

slike forsendelser ledsages av originaleksemplarer eller kopier av de journalene som kreves i samsvar med artikkel 8 nr. 1. 

2. Den driftsansvarlige for lageret for avlsmateriale som mottar forsendelsen av avlsmateriale fra anlegget hvor 

virksomheten har opphørt som nevnt i nr. 1, skal journalføre innførselen av og opplysningene om avlsmaterialet basert på de 

ledsagende journalene som kreves i samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav c). 

Avsni t t  2  

Sporbarhet  

Artikkel 10 

Sporbarhetskrav til avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

1. Driftsansvarlige som tar ut, produserer, bearbeider eller lagrer avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, skal 

merke hvert strå eller annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer plasseres, lagres og transporteres i, uavhengig av om 

de er delt inn i enkeltdoser, på en slik måte at følgende opplysninger enkelt kan fastslås: 

a) Uttaksdato eller produksjonsdato for dette avlsmaterialet. 

b) Art og identifikasjon av donordyret/-dyrene.  
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c) Det unike godkjenningsnummeret for anlegget for avlsmateriale der uttak eller produksjon, bearbeiding og lagring av dette 

avlsmaterialet finner sted. 

d) Eventuelle andre relevante opplysninger. 

2. Ved kjønnssortering av sæd i et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale skal den driftsansvarlige for sædstasjonen supplere 

opplysningene nevnt i nr. 1 med opplysninger som gjør det mulig å identifisere det unike godkjenningsnummeret for 

bearbeidingsanlegget for avlsmateriale der denne sæden ble kjønnssortert. 

3. Dersom et enkelt strå eller annen emballasje inneholder sæd fra storfe, svin, sau eller geit som er tatt ut fra mer enn ett 

donordyr, skal den driftsansvarlige sikre at opplysningene nevnt i nr. 1 gjør det mulig å identifisere alle donordyr som har 

bidratt til den sæddosen som brukes til inseminering. 

4. Som unntak fra nr. 1 kan, dersom sæden fra sau eller geit er 

a) fryst i pelleter, den driftsansvarlige merke begeret som inneholder sædpelletene fra en enkelt donor, i stedet for å merke 

hver enkelt pellet i det aktuelle begeret, 

b) fersk eller kjølt sæd, den driftsansvarlige merke begeret som inneholder rørene eller stråene med sæd fra en enkelt donor, i 

stedet for å merke hvert enkelt rør eller strå i det aktuelle begeret. 

5. Som unntak fra nr. 1 bokstav c) skal den driftsansvarlige sikre at merkingen av hvert strå eller annen emballasje som sæd, 

oocytter eller embryoer plasseres, lagres og transporteres i, utføres på slik måte at det er mulig å identifisere 

a) når det gjelder sæd fra sau og geit som er tatt ut i anlegget der donordyrene holdes, som nevnt i artikkel 13, det unike 

registreringsnummeret for dette anlegget, eller 

b) når det gjelder avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som er tatt ut eller produsert i et avgrenset anlegg nevnt 

i artikkel 14, det unike godkjenningsnummeret for dette avgrensede anlegget. 

Artikkel 11 

Sporbarhetskrav til avlsmateriale fra hunder og katter, fra andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr som 

holdes i avgrensede anlegg, og fra dyr av familiene Camelidae og Cervidae 

1. Driftsansvarlige som tar ut, bearbeider eller lagrer avlsmateriale fra hunder eller katter, fra andre landdyr enn storfe, svin, 

sau, geit eller hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, eller fra dyr av familiene Camelidae eller Cervidae, skal merke hvert 

strå eller annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer plasseres, lagres og transporteres i, uavhengig av om de er delt inn 

i enkeltdoser, på en slik måte at følgende opplysninger enkelt kan fastslås: 

a) Uttaksdato eller produksjonsdato for dette avlsmaterialet. 

b) Art, om nødvendig underart, og identifikasjon av donordyret/-dyrene. 

c) Ett av følgende: 

 i) Adressen til anlegget der uttak eller produksjon, bearbeiding og lagring av dette avlsmaterialet finner sted. 

 ii) Dersom anlegget der uttak eller produksjon, bearbeiding og lagring av dette avlsmaterialet finner sted, er tildelt et 

unikt registreringsnummer, det unike registreringsnummeret, som skal inneholde landkoden på to bokstaver i samsvar 

med ISO-standard 3166-1 for landet der anlegget er registrert. 

iii) Dersom anlegget der uttak eller produksjon, bearbeiding og lagring av dette avlsmaterialet finner sted, er et avgrenset 

anlegg, det unike registreringsnummeret, som skal inneholde landkoden på to bokstaver i samsvar med ISO-standard 

3166-1 for landet der godkjenningen er gitt. 

d) Eventuelle andre opplysninger. 

2. Ved kjønnssortering av sæd i et annet anlegg enn anlegget der uttak eller produksjon finner sted, skal den driftsansvarlige 

for anlegget der uttak eller produksjon av denne sæden finner sted, supplere opplysningene nevnt i nr. 1 med opplysninger som 

gjør det mulig å identifisere anlegget der denne sæden ble kjønnssortert.  
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3. Som unntak fra nr. 1 kan, dersom sæden fra dyrene nevnt i nr. 1 er fryst i pelleter, den driftsansvarlige merke begeret som 

inneholder sædpelletene fra en enkelt donor, i stedet for å merke hver enkelt pellet i det aktuelle begeret. 

4. Dersom et enkelt strå eller annen emballasje inneholder sæd som er tatt ut fra mer enn ett donordyr, skal den drifts-

ansvarlige sikre at opplysningene nevnt i nr. 1 omfatter identifikasjon av alle donordyr. 

DEL III 

FORFLYTNING AV AVLSMATERIALE MELLOM MEDLEMSSTATER 

KAPITTEL 1 

Krav til dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

Avsni t t  1  

Regler for uttak,  produksjon,  bearbeiding  og  lagr ing  av avls mater ia le  fra s torfe ,  svin ,  sau,  g ei t  

og  hestedyr i  godkjente  anlegg  for avl s material e  

Artikkel 12 

Regler for forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr fra godkjente 

anlegg for avlsmateriale 

Driftsansvarlige skal bare flytte til andre medlemsstater sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr som er 

tatt ut, produsert, bearbeidet og lagret i godkjente anlegg for avlsmateriale. 

Artikkel 13 

Unntak for forflytning til andre medlemsstater av sæd fra sau og geit fra godkjente anlegg der slike dyr holdes 

Som unntak fra artikkel 12 kan driftsansvarlige flytte forsendelser av sæd fra sau og geit som er tatt ut, bearbeidet og lagret på 

anlegget der disse donordyrene holdes, til andre medlemsstater forutsatt at disse driftsansvarlige 

a) innhenter forhåndssamtykke fra vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om å motta forsendelsen, 

b) sikrer at donordyrene er klinisk undersøkt av en veterinær før sæduttak og ikke viste noen symptomer som tyder på 

forekomst av noen av kategori D-sykdommene eller de nye sykdommene som er relevante for sau og geit, eller kliniske 

symptomer på slike kategori D-sykdommer eller nye sykdommer den dagen sæden ble tatt ut, 

c) sikrer at donordyrene kommer fra anlegg som oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 15 nr. 1, 2, 3 og 4 i delegert 

forordning (EU) 2020/688, 

d) sikrer at donordyrene har gjennomgått følgende tester utført med negativt resultat på prøver som er tatt i løpet av 

isolasjonsperioden, som skal starte minst 30 dager før datoen for sæduttaket: 

 i) En serologisk test nevnt i nr. 1 i del 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688 for infeksjon med Brucella 

abortus, Brucella melitensis og Brucella suis. 

 ii) Når det gjelder sauer, en serologisk test for epididymitt hos sau (Brucella ovis). 

iii) Når det gjelder geiter som holdes sammen med sauer, en serologisk test for epididymitt hos sau (Brucella ovis),  
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e) sikrer at donordyrene er identifisert i samsvar med artikkel 45 nr. 2 eller 4 eller artikkel 46 nr. 1, 2 eller 3 i forordning (EU) 

2019/2035, 

f) sikrer at sæden er merket i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 10, 

g) fører journaler i anlegget som minst skal inneholde opplysningene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 bokstav a), 

h) sikrer at forsendelsen av sæd transporteres i samsvar med artikkel 28 og 29. 

Artikkel 14 

Unntak for forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr som holdes i 

avgrensede anlegg 

Som unntak fra artikkel 12 kan driftsansvarlige for avgrensede anlegg flytte forsendelser av sæd, oocytter og embryoer som er 

tatt ut i slike anlegg fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, til andre medlemsstater forutsatt at disse driftsansvarlige 

a) bare flytter forsendelser av dette avlsmaterialet til et annet avgrenset anlegg, 

b) sikrer at donordyrene 

 i) ikke kommer fra, og heller ikke har vært i kontakt med dyr fra, et anlegg som ligger i en restriksjonssone som er 

opprettet på grunn av forekomst av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for storfe, svin, sau, geit 

eller hestedyr, 

 ii) kommer fra et anlegg der ingen av kategori D-sykdommene som er relevante for storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, 

er rapportert i løpet av minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, oocytter eller embryoer, 

iii) har oppholdt seg i ett enkelt avgrenset opprinnelsesanlegg i minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, 

ooocytter eller embryoer, 

 iv) er klinisk undersøkt av anleggets veterinær som er ansvarlig for virksomheten som utføres i et avgrenset anlegg, og 

ikke viste noen symptomer som tyder på forekomst av noen av kategori D-sykdommene nevnt i punkt ii) eller de nye 

sykdommene eller kliniske symptomer på slike sykdommer den dagen sæden, oocyttene eller embryoene ble tatt ut, 

 v) i så stor grad som mulig ikke er brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for første uttak og i det 

tidsrommet uttaket av sæd, oocytter eller embryoer som er beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, ble utført, 

 vi) er identifisert i samsvar med kravene fastsatt i forordning (EU) 2019/2035 

— når det gjelder storfe, i artikkel 38, 

— når det gjelder svin, i artikkel 52 nr. 1 eller artikkel 54 nr. 2, 

— når det gjelder sau og geit, i artikkel 45 nr. 2 eller 4, eller artikkel 46 nr. 1, 2 eller 3, 

— når det gjelder hestedyr, i artikkel 58 nr. 1, artikkel 59 nr. 1 eller artikkel 62 nr. 1, 

c) sikrer at avlsmaterialet er merket i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 10, 

d) sikrer at avlsmaterialet transporteres i samsvar med artikkel 28 og 29.  
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Avsni t t  2  

Krav t i l  dyrehelse  for donordyr so m avl s material e  er  uttat t  f ra,  og  krav  t i l  i solasjon el l er  

karantene for s l ike  dyr  

Un d era vsn i t t  I  

Al l men ne  kra v  t i l  dy rehe l se  f o r  do no rdy r  a v  s to r f e ,  sv in ,  sa u ,  g e i t  o g  hes te f a mi l i en  

Artikkel 15 

Driftsansvarliges ansvar for oppfyllelse av kravene til dyrehelse for donordyr av storfe, svin, sau, geit og hestefamilien 

som avlsmateriale er uttatt fra 

Driftsansvarlige skal bare flytte til andre medlemsstater forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og 

hestedyr som oppfyller følgende krav: 

a) Avlsmaterialet er tatt fra dyr som ikke hadde symptomer eller viste kliniske tegn på smittsomme sykdommer på 

uttaksdagen. 

b) Forflytningen var godkjent av henholdsvis stasjonsveterinæren eller gruppeveterinæren. 

Artikkel 16 

Stasjonsveterinærers og gruppeveterinærers ansvar for oppfyllelse av kravene til dyrehelse for donordyr av storfe, svin, 

sau, geit og hestefamilien som avlsmateriale er tatt fra 

Stasjonsveterinærer, når det gjelder donorer av sæd, eller gruppeveterinærer, når det gjelder donorer av oocytter og embryoer, 

skal sikre at donordyrene av storfe, svin, sau, geit og hestefamilien oppfyller følgende krav: 

a) De er født i og har siden fødselen oppholdt seg i Unionen, eller de er innført til Unionen i samsvar med kravene som gjelder 

ved innførsel til Unionen. 

b) De kommer fra anlegg i en medlemsstat eller en sone i denne eller fra anlegg som er under offentlig kontroll av 

vedkommende myndighet i et tredjeland eller territorium, eller en sone av dette, og hvert av disse anleggene oppfyller 

kravene til dyrehelse fastsatt i delegert forordning (EU) 2020/688 

 i) når det gjelder storfe, i artikkel 10 nr. 1, artikkel 11 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 12 nr. 1, 2 og 3, 

 ii) når det gjelder svin, i artikkel 19 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 og 2, 

 iii) når det gjelder sau og geit, i artikkel 15 nr. 1, 2, 3 og 4, 

 iv) når det gjelder hestedyr, i artikkel 22 nr. 1 og 2. 

c) De er identifisert i samsvar med kravene fastsatt i forordning (EU) 2019/2035 

 i) når det gjelder storfe, i artikkel 38, 

 ii) når det gjelder svin, i artikkel 52 nr. 1 eller artikkel 54 nr. 2, 

 iii) når det gjelder sau og geit, i artikkel 45 nr. 2 eller 4, eller artikkel 46 nr. 1, 2 eller 3, 

 iv) når det gjelder hestedyr, i artikkel 58 nr. 1, artikkel 59 nr. 1 eller artikkel 62 nr. 1.  
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d) I minst de siste 30 dagene før datoen for første uttak av avlsmateriale og i uttaksperioden 

 i) har de vært holdt i anlegg som ikke ligger i en restriksjonssone som er opprettet på grunn av forekomst hos storfe, 

svin, sau, geit eller hestedyr av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for slike dyr, 

 ii) har de vært holdt i anlegg der ingen kategori D-sykdommer som er relevante for slike dyr, er rapportert, 

iii) har de ikke vært i kontakt med dyr fra anlegg som ligger i en restriksjonssone nevnt i punkt i), eller fra anlegg som 

ikke oppfyller kravene nevnt i punkt ii), 

 iv) har de ikke vært brukt til naturlig bedekning. 

e) De viste verken symptomer eller kliniske tegn på noen av kategori D-sykdommene nevnt i bokstav d) ii) eller de nye 

sykdommene den dagen sæden, oocyttene eller embryoene ble tatt ut. 

f) De oppfyller de ytterligere kravene til dyrehelse fastsatt 

 i) når det gjelder storfe, i artikkel 20 og i vedlegg II del 1 og del 5 kapittel I, II og III, 

 ii) når det gjelder svin, i artikkel 21 og i vedlegg II del 2 og del 5 kapittel I og IV, 

iii) når det gjelder sau og geit, i artikkel 22 og i vedlegg II del 3 og del 5 kapittel I, II og III, 

 iv) når det gjelder hestedyr, i artikkel 23 og i vedlegg II del 4. 

Artikkel 17 

Stasjonsveterinærers og gruppeveterinærers ansvar for oppfyllelse av kravene til dyrehelse for donordyr av storfe, svin, 

sau, geit og hestefamilien som avlsmateriale er tatt ut fra, og som kommer fra anlegg som er underlagt 

forflytningsrestriksjoner av dyrehelsemessige årsaker 

Stasjonsveterinærer, når det gjelder donorer av sæd, eller gruppeveterinærer, når det gjelder donorer av oocytter og embryoer, 

skal sikre at sæd, oocytter og embryoer som er tatt ut på enten en sædstasjon eller et anlegg som er underlagt 

forflytningsrestriksjoner av dyrehelsemessige årsaker med hensyn til sykdommene nevnt i artikkel 16 bokstav b), artikkel 20, 

21, 22 eller 23, oppfyller følgende krav: 

a) Det skal lagres separat. 

b) Det skal ikke flyttes mellom medlemsstater før vedkommende myndigheter har opphevet forflytningsrestriksjonene som er 

pålagt enten sædstasjonen eller anlegget der sæden er tatt ut. 

c) Sæden, oocyttene og embryoene som er lagret, skal ha gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at 

sæden, oocyttene og embryoene inneholder patogener som forårsaker de sykdommene som forflytningsrestriksjonene ble 

innført for. 

Artikkel 18 

Ytterligere ansvarsområder for stasjonsveterinærer med hensyn til oppfyllelse av kravene til dyrehelse for donordyr av 

storfe, svin, sau, geit og hestefamilien som sæd er tatt ut fra 

Stasjonsveterinærer skal sikre at donordyrene av storfe, svin, sau, geit og hestefamilien oppfyller følgende krav: 

a) De viste verken symptomer eller kliniske tegn på noen av kategori D-sykdommene nevnt i artikkel 16 bokstav d) ii) den 

dagen de ble tatt inn på en sædstasjon.  
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b) Når det gjelder donordyr av storfe, svin, sau og geit, ble de før den dagen de ble tatt inn på en sædstasjon, holdt i et 

karantenelokale som på denne dagen oppfylte følgende krav: 

 i) Ingen kategori D-sykdommer som er relevant for storfe, svin, sau eller geit, er rapportert i løpet av minst de siste  

30 dagene. 

ii) Det lå ikke i en restriksjonssone som er opprettet på grunn av forekomst hos storfe, svin, sau eller geit av en kategori  

A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for slike dyr. 

c) De holdes på en sædstasjon som 

 i) i en periode på minst 30 dager før datoen for sæduttak og minst 30 dager etter datoen for sæduttak, eller når det gjelder 

fersk sæd, fram til avsendelsesdatoen for forsendelsen av sæd, ikke er rapportert noen kategori D-sykdommer som er 

relevant for storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, 

ii) ikke ligger i en restriksjonssone som er opprettet på grunn av forekomst hos storfe, svin, sau, geit eller hestedyr av en 

kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for slike dyr. 

Artikkel 19 

Unntak fra kravene til dyrehelse for donordyr av storfe, svin, sau, geit og hestefamilien som flyttes mellom sædstasjoner 

1. Som unntak fra artikkel 18 bokstav b) kan driftsansvarlige flytte donordyr av storfe, svin, sau og geit og donordyr av 

hestefamilien som er omfattet av prøveprogrammet for visse sykdommer som nevnt i vedlegg II del 4 kapittel I nr. 1 bokstav b) 

i), direkte fra en sædstasjon til en annen 

a) uten karantene eller testing før og etter forflytning, som nevnt i vedlegg II for følgende dyr: 

 i) Når det gjelder storfe, i nevnte vedleggs del 1 og del 5 kapittel I, II og III. 

 ii) Når det gjelder svin, i nevnte vedleggs del 2 og del 5 kapittel I og IV. 

iii) Når det gjelder sau og geit, i nevnte vedleggs del 3 og del 5 kapittel I, II og III. 

 iv) Når det gjelder hestedyr, i nevnte vedleggs del 4 kapittel I nr. 1 bokstav a), og 

b) forutsatt at donordyrene 

 i) ikke viste sykdomssymptomer eller tegn på noen av kategori D-sykdommene som er relevante for storfe, svin, sau, geit 

eller hestedyr den dagen forflytningen foregikk, 

ii) før denne forflytningen hadde oppholdt seg permanent på sædstasjonen siden den datoen de ble tatt inn på den, og 

gjennomgikk med negativt resultat følgende tester som er relevante for storfe, svin, sau, geit eller hestedyr nevnt i nr. 1 

bokstav a): 

— Alle obligatoriske rutineundersøkelser nevnt i vedlegg II i løpet av de siste tolv månedene før datoen forflytningen 

foregikk, eller 

— dersom det ennå ikke er utført obligatoriske rutineundersøkelser på sædstasjonen, alle tester som kreves før inntak 

på en sædstasjon, utført i perioden umiddelbart før karantenen og i karantenetiden. 

2. Driftsansvarlige skal bare flytte donordyr, som nevnt i den innledende teksten i nr. 1, dersom forflytningen er godkjent av 

vedkommende myndighet for opprinnelsessædstasjonen og stasjonsveterinæren på bestemmelsessædstasjonen på forhånd har 

gitt samtykke. 

3. Driftsansvarlige skal sikre at donordyr nevnt i den innledende teksten i nr. 1 ikke kommer i direkte eller indirekte kontakt 

med dyr med lavere helsestatus under forflytningen, og at transportmiddelet som brukes, er rengjort og desinfisert før bruk. 

4. Driftsansvarlige for bestemmelsessædstasjoner skal la donordyr nevnt i den innledende teksten i nr. 1 gjennomgå alle 

obligatoriske rutineundersøkelser nevnt i nr. 1 bokstav a) senest tolv måneder etter den datoen da de siste obligatoriske 

rutineundersøkelsene av disse dyrene ble utført.  
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Un d era vsn i t t  I I  

Yt ter l i g ere  kra v  t i l  dy rehe l se  f o r  v i s se  a r ter  a v  ho v -  o g  klo vdy r  

Artikkel 20 

Ytterligere krav til dyrehelse for donordyr av storfe som sæd, oocytter og embryoer ble tatt ut fra 

1. Stasjonsveterinæren, når det gjelder donorer av sæd, eller gruppeveterinæren, når det gjelder donorer av oocytter og 

embryoer, skal sikre at donordyrene av storfe oppfyller følgende krav: 

a) Når det gjelder donorer av sæd, kom de før de ble satt inn i et karantenelokale, fra et anlegg som var fritt for følgende 

sykdommer, og at har aldri tidligere vært holdt i et anlegg med lavere helsestatus: 

 i) Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis). 

 ii) Infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis. 

iii) Enzootisk bovin leukose. 

 iv) Infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt. 

b) De oppfyller de ytterligere kravene til dyrehelse fastsatt i vedlegg II del 1 og del 5 kapittel I, II og III. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) iii) kan stasjonsveterinæren godta at en sæddonor kom fra et anlegg som ikke var fritt for 

enzootisk bovin leukose, forutsatt at dyret enten 

a) er yngre enn to år og stammer fra et mordyr som med negativt resultat har gjennomgått en serologisk test for enzootisk 

bovin leukose etter at dyret er skilt fra mordyret, eller 

b) har nådd en alder på to år, og har med negativt resultat gjennomgått en serologisk test for enzootisk bovin leukose. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) iii) kan gruppeveterinæren godta en donor av oocytter og embryoer som var yngre enn to 

år og kom fra et anlegg som ikke var fritt for enzootisk bovin leukose, forutsatt at den offentlige veterinæren som er ansvarlig 

for opprinnelsesanlegget, har bekreftet at det ikke har forekommet noe klinisk tilfelle av enzootisk bovin leukose i løpet av 

minst de siste tre årene. 

4. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) iv) 

a) kan stasjonsveterinæren, når det gjelder donorer av sæd, godta et donordyr som kom fra et anlegg som ikke var fritt for 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt, forutsatt at dyret har gjennomgått testen som kreves i 

samsvar med nr. 1 bokstav b) iv) i kapittel I i del 1 i vedlegg II, eller 

b) kan gruppeveterinæren, når det gjelder donorer av oocytter og embryoer, godta et donordyr som kom fra et anlegg som ikke 

var fritt for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt, forutsatt at den offentlige veterinæren som er 

ansvarlig for opprinnelsesanlegget, har bekreftet at det ikke har forekommet noe klinisk tilfelle av infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt i løpet av minst de siste tolv månedene. 

Artikkel 21 

Ytterligere krav til dyrehelse for donordyr av svin som sæd, oocytter og embryoer ble tatt ut fra 

1. Stasjonsveterinæren, når det gjelder donorer av sæd, eller gruppeveterinæren, når det gjelder donorer av oocytter og 

embryoer, skal sikre at donordyrene av svin oppfyller følgende krav: 

a) Når det gjelder donorer av sæd, kom de før de ble satt inn i et karantenelokale, fra et anlegg der det ikke er påvist noe 

klinisk, serologisk, virologisk eller patologisk tegn på infeksjon med pseudorabiesvirus i løpet av minst de siste tolv 

månedene. 

b) De oppfyller de ytterligere kravene til dyrehelse fastsatt i vedlegg II del 2 og del 5 kapittel I og IV.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/31 

 

 

2. Stasjonsveterinæren skal sikre at donordyr av svin som donerer sæd, oppfyller følgende krav: 

a) Før de ble satt inn i et karantenelokale, kom de fra et anlegg som var fritt for infeksjon med Brucella abortus, Brucella 

melitensis og Brucella suis i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II del 5 kapittel IV. 

b) De er holdt i et karantenelokale som på den datoen de ble satt inn, hadde vært fritt for infeksjon med Brucella abortus, 

Brucella melitensis og Brucella suis i minst de tre siste månedene før denne datoen. 

c) De er holdt på en sædstasjon der det ikke er rapportert noe klinisk, serologisk, virologisk eller patologisk tegn på infeksjon 

med pseudorabiesvirus i løpet av minst de siste 30 dagene før den datoen de ble tatt inn, og minst 30 dager umiddelbart før 

uttaksdatoen. 

d) De er ikke vaksinert mot infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin, og er holdt, siden fødselen 

eller minst tre måneder før datoen for ankomst til karantenelokalet, i et anlegg der ingen dyr er vaksinert mot infeksjon med 

reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin, og det ble ikke påvist infeksjon med reproduksjons- og respirasjons-

syndromvirus hos svin i løpet av dette tidsrommet. 

Artikkel 22 

Ytterligere krav til dyrehelse for donordyr av sau og geit som sæd, oocytter og embryoer ble tatt ut fra 

Stasjonsveterinæren, når det gjelder donorer av sæd, eller gruppeveterinæren, når det gjelder donorer av oocytter og embryoer, 

skal sikre at donordyrene av sau og geit oppfyller følgende krav: 

a) Når det gjelder donorer av sæd, kom de før de ble satt inn i et karantenelokale, ikke fra et anlegg eller hadde ikke vært i 

kontakt med dyr fra et anlegg som hadde vært omfattet av forflytningsrestriksjoner med hensyn til infeksjon med Brucella 

abortus, Brucella melitensis og Brucella suis. Forflytningsrestriksjonene for anlegget oppheves etter et tidsrom på minst  

42 dager regnet fra datoen for slakting eller avliving og destruksjon av det siste dyret som var smittet av eller mottakelig for 

denne sykdommen. 

b) Når det gjelder donorer av sæd, kom de før de ble satt inn i et karantenelokale, fra et anlegg som var fritt for Brucella 

abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, og har aldri tidligere vært holdt i et anlegg med lavere helsestatus. 

c) De oppfyller de ytterligere kravene til dyrehelse fastsatt i vedlegg II del 3 og del 5 kapittel I, II og III. 

Artikkel 23 

Ytterligere krav til dyrehelse for donordyr av hestefamilien som sæd, oocytter og embryoer ble tatt ut fra 

1. Stasjonsveterinæren skal sikre at hestedyr som tas inn på en sædstasjon, og gruppeveterinæren skal sikre at hestedyr som 

brukes til uttak av oocytter og embryoer eller produksjon av embryoer, oppfyller følgende krav før uttak av avlsmateriale: 

a) De kommer fra et anlegg 

 i) der det ikke er rapportert om surra (Trypanosoma evansi) i løpet av de siste 30 dagene, eller dersom det er rapportert 

om surra (Trypanosoma evansi) i løpet av de siste to årene, har det rammede anlegget etter det siste utbruddet vært 

underlagt forflytningsrestriksjoner fram til 

— de smittede dyrene ble fjernet fra anlegget, og 

— de gjenværende dyrene i anlegget gjennomgikk en test for surra (Trypanosoma evansi) ved hjelp av en av de 

diagnostiske metodene som er angitt i del 3 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt 

resultat på prøver som er tatt minst seks måneder etter at det siste smittede dyret ble fjernet fra anlegget,  
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 ii) der det ikke er rapportert om ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene, eller dersom det er rapportert 

om ondartet beskjelersyke i løpet av de siste to årene, har det rammede anlegget etter det siste utbruddet vært underlagt 

forflytningsrestriksjoner fram til 

— de smittede dyrene ble avlivet og destruert eller slaktet, eller de smittede ukastrerte hanndyrene av hestefamilien 

ble kastrert, og 

— de gjenværende hestedyrene i anlegget, med unntak av de kastrerte hanndyrene av hestefamilien nevnt i første 

strekpunkt som ble holdt atskilt fra hunndyr av hestefamilien, gjennomgikk en test for ondartet beskjelersyke ved 

hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 8 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, 

utført med negativt resultat på prøver som er tatt minst seks måneder etter at tiltakene beskrevet i første strekpunkt 

var avsluttet, 

 iii) der det ikke er rapportert om infeksiøs anemi hos hest i løpet av de siste 90 dagene, eller dersom det er rapportert om 

infeksiøs anemi hos hest i løpet av de siste tolv månedene, har det rammede anlegget etter det siste utbruddet vært 

underlagt forflytningsrestriksjoner fram til 

— de smittede dyrene ble avlivet og destruert eller slaktet, og 

— de gjenværende hestedyrene i anlegget gjennomgikk en test for infeksiøs anemi hos hest ved hjelp av en av de 

diagnostiske metodene som er angitt i del 9 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt 

resultat på prøver som er tatt ved to anledninger med et mellomrom på minst tre måneder etter at tiltakene som er 

beskrevet i første strekpunkt var avsluttet, og anlegget var rengjort og desinfisert. 

b) Når det gjelder sæddonorer, er de i de siste 30 dagene før datoen for sæduttak holdt i anlegg der ingen dyr av hestefamilien 

i denne perioden har vist kliniske tegn på infeksjon med virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe. 

c) De oppfyller de ytterligere kravene til dyrehelse fastsatt i vedlegg II del 4. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal forflytningsrestriksjonene nevnt i nr. 1 bokstav a) i)–iii) fortsatt gjelde i minst  

30 dager regnet fra den dagen alle dyrene i anlegget av listeførte arter for den respektive sykdommen nevnt i nr. 1 bokstav a) i)–

iii) enten ble avlivet og destruert eller slaktet, dersom dette er tillatt i samsvar med nr. 1 bokstav b), og anlegget ble rengjort og 

desinfisert. 

Avsni t t  3  

Laboratori eundersø ke lser  og  andre t es ter  so m ska l  utføres  på holdte  donordy r av storfe ,  svin,  

sau,  gei t  og  hestefami l i en ,  og  på avls mater ia le  fra di sse  

Artikkel 24 

Laboratorieundersøkelser og andre tester som skal utføres på donordyr av storfe, svin, sau, geit og hestefamilien, og på 

avlsmateriale fra disse 

De driftsansvarlige skal sikre at 

a) donordyr hvis avlsmateriale skal flyttes til andre medlemsstater, har gjennomgått følgende tester: 

 i) Når det gjelder storfe, i vedlegg II del 1 og eventuelt del 5 kapittel I, II og III. 

 ii) Når det gjelder svin, i vedlegg II del 2 og eventuelt del 5 kapittel I og IV. 

iii) Når det gjelder sau og geit, i vedlegg II del 3 og eventuelt del 5 kapittel I, II og III. 

 iv) Når det gjelder hestedyr, i vedlegg II del 4. 

b) alle testene som er nevnt i bokstav a), utføres i offisielle laboratorier.  
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Artikkel 25 

Tillatelse til å utføre laboratorieundersøkelser på donordyr av storfe, svin, sau og geit i et karantenelokale 

1. Vedkommende myndighet kan tillate at følgende tester nevnt i vedlegg II utføres på prøver som er tatt i karantenelokalet: 

a) Når det gjelder storfe, testene nevnt i nevnte vedleggs del 1 kapittel I nr. 1 bokstav b). 

b) Når det gjelder svin, testene nevnt i nevnte vedleggs del 2 kapittel I nr. 1 bokstav b). 

c) Når det gjelder sau og geit, testene nevnt i nevnte vedleggs del 3 kapittel I nr. 1 bokstav c). 

2. Dersom vedkommende myndighet har gitt tillatelsene nevnt i nr. 1, skal følgende vilkår være oppfylt: 

a) Karantenetiden i karantenelokalet skal ikke begynne før datoen for prøvetakingen som kreves for testingen nevnt i nr. 1 

bokstav a), b) og c). 

b) Dersom resultatene fra noen av testene nevnt i nr. 1 er positive, skal vedkommende dyr umiddelbart fjernes fra karantene-

lokalet. 

c) Dersom en gruppe dyr er satt i karantene, og et dyr tester positivt ved en test nevnt i nr. 1, skal karantenen i karantene-

lokalet først begynne for de øvrige dyrene etter at det dyret som har testet positivt, er fjernet fra karantenelokalet. 

Avsni t t  4  

Krav t i l  dyrehelse  ved ut tak,  produksjon,  be arbeiding ,  l ag ring  og  andre prosedyrer for 

avls materiale  fra storfe ,  sv in,  sau,  g ei t  og  hes tedy r  

Artikkel 26 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til krav til dyrehelse ved uttak, produksjon, bearbeiding og lagring av 

avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

Driftsansvarlige skal sikre at forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr bare flyttes til 

andre medlemsstater dersom disse forsendelsene oppfyller kravene til dyrehelse ved uttak, produksjon, bearbeiding og lagring 

av avlsmateriale angitt i vedlegg III. 

Avsni t t  5  

Krav t i l  dyrehelse  ved transport  av avls materiale  fra s torfe ,  svin,  sau,  gei t  og  hestedyr  

Artikkel 27 

Stasjonsveterinærers og gruppeveterinærers ansvar for oppfyllelse av kravene til dyrehelse ved transport av 

avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

1. Dersom avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr flyttes til en annen medlemsstat eller til et bearbeidingsanlegg 

for avlsmateriale eller et lager for avlsmateriale i samme medlemsstat, skal stasjonsveterinæren eller gruppeveterinæren sikre at 

a) transportcontaineren er plombert og nummerert før avsendelse fra det godkjente anlegget for avlsmateriale,  
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b) merkingen på strå eller annen emballasje, utført i samsvar med artikkel 10, tilsvarer nummeret angitt enten i helsesertifi-

katet eller i egenerklæringsdokumentet og på containeren de transporteres i. 

2. Plomben nevnt i nr. 1 bokstav a), som er påsatt på stasjonsveterinærens eller gruppeveterinærens ansvar, kan erstattes av 

den offentlige veterinæren. 

Artikkel 28 

Driftsansvarliges ansvar for oppfyllelse av kravene til dyrehelse ved transport av avlsmateriale fra storfe,  

svin, sau, geit og hestedyr 

1. Driftsansvarlige skal bare flytte sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr til andre medlemsstater 

dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Bare én type avlsmateriale fra én art er plassert i transportcontaineren. 

b) Transportcontaineren nevnt i bokstav a) 

 i) er rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før bruk, eller er en ny engangscontainer, 

ii) er fylt med et frysemedium som ikke tidligere er brukt til andre produkter. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan driftsansvarlige plassere sæd, oocytter og embryoer fra samme art i en og samme transport-

container, forutsatt at 

a) strå eller annen emballasje som avlsmateriale plasseres i, er forsvarlig og hermetisk lukket, 

b) avlsmateriale av forskjellige typer er atskilt fra hverandre med fysiske avdelinger eller ved at de plasseres i doble 

beskyttelsesposer. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan driftsansvarlige plassere sæd, oocytter og embryoer fra sau og geit i en og samme 

transportcontainer. 

Artikkel 29 

Ytterligere ansvarsområder for driftsansvarlige ved transport av sæd fra storfe, svin, sau og geit 

Dersom driftsansvarlige flytter forsendelser av sæd fra storfe, svin, sau eller geit som er tatt ut fra mer enn ett donordyr og 

plassert i ett enkelt strå eller annen emballasje, til en annen medlemsstat, skal de 

a) sikre at sæden er tatt ut på en enkelt sædstasjon og sendt fra den samme sædstasjonen eller, med hensyn til unntakene 

fastsatt i artikkel 13 og 14, det enkelte anlegget som den er tatt ut på, 

b) ha innført prosedyrer med hensyn til bearbeiding av denne sæden for å sikre at den kan spores i samsvar med artikkel 10 og 19. 

KAPITTEL 2 

Utstedelse av helsesertifikat, egenerklæring og melding om forflytning for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

Artikkel 30 

Regler for utstedelse av helsesertifikat 

1. Før den offentlige veterinæren utsteder et helsesertifikat til bruk ved forflytning mellom medlemsstater av forsendelser av 

avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, skal vedkommende utføre 

a) en visuell undersøkelse av transportcontaineren for å kontrollere om kravene nevnt i artikkel 28 er oppfylt, og for å 

kontrollere  
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 i) plomben og nummeret som stasjons- eller gruppeveterinæren har satt på transportcontaineren som nevnt i artikkel 27 

nr. 1 bokstav a), eller 

ii) om nødvendig avlsmaterialet som er plassert i transportcontaineren, og plombere og nummerere transportcontaineren 

etter denne kontrollen, 

b) en dokumentkontroll av dataene som er framlagt av stasjons- eller gruppeveterinæren for å sikre at 

 i) opplysningene som skal attesteres, kan bekreftes ved hjelp av journalene som er ført i samsvar med artikkel 8, 

 ii) merkingen på strå eller annen emballasje, utført i samsvar med artikkel 10, tilsvarer nummeret angitt i helsesertifikatet 

og på containeren de transporteres i, 

 iii) kravene nevnt i kapittel 1 i del III er oppfylt. 

2. Den offentlige veterinæren skal utføre kontrollene og undersøkelsene fastsatt i nr. 1 og utstede helsesertifikatet i løpet av 

de siste 72 timene før avsendelse av forsendelsen av avlsmateriale. 

3. Helsesertifikatet skal være gyldig i ti dager fra utstedelsesdatoen. 

Artikkel 31 

Opplysninger som skal inntas i helsesertifikatet for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr som flyttes 

mellom medlemsstater 

Helsesertifikater til bruk ved forflytning mellom medlemsstater av forsendelser av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og 

hestedyr skal inneholde minst de opplysningene som er angitt i nr. 1 i vedlegg IV. 

Artikkel 32 

Krav til egenerklæringsdokumentet til bruk ved forflytning til og fra bearbeidingsanlegg for avlsmateriale av 

forsendelser av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

1. Dersom en driftsansvarlig for et godkjent anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr legger til rette for 

bearbeiding av avlsmateriale i et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale, skal vedkommende driftsansvarlige sikre at et 

egenerklæringsdokument ledsager forsendelsen av avlsmaterialet under transporten til og fra dette bearbeidingsanlegget for 

avlsmateriale. 

2. En driftsansvarlig for et godkjent anlegg for avlsmateriale skal sikre at egenerklæringsdokumentet nevnt i nr. 1 inneholder 

minst følgende opplysninger: 

a) Navnet på og adressen til det godkjente anlegget for avlsmateriale der avlsmaterialet tas ut eller produseres. 

b) Navnet på og adressen til bearbeidingsanlegget for avlsmateriale som avlsmaterialet flyttes til med sikte på bearbeiding. 

c) Datoene forsendelsen av avlsmaterialet flyttes til og fra et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale. 

d) Mengden og typen avlsmateriale. 

e) Merkingen av avlsmaterialet i samsvar med artikkel 10.  
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Artikkel 33 

Krav til forhåndsmelding fra driftsansvarlige om forflytning av forsendelser av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit 

og hestedyr mellom medlemsstater 

Dersom forsendelser av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr flyttes til en annen medlemsstat, skal drifts-

ansvarlige for godkjente anlegg for avlsmateriale, anlegg der det holdes sauer og geiter som nevnt i artikkel 13, eller avgrensede 

anlegg som nevnt i artikkel 14, på forhånd gi vedkommende myndighet i sin opprinnelsesmedlemsstat melding om den 

planlagte forflytningen av disse forsendelsene av avlsmateriale. 

Artikkel 34 

Opplysninger som kreves ved melding om forflytning av forsendelser av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og 

hestedyr mellom medlemsstater 

Driftsansvarlige som gir vedkommende myndighet i sin opprinnelsesmedlemsstat melding i samsvar med artikkel 33, skal gi 

nevnte vedkommende myndighet opplysninger om hver forsendelse av avlsmateriale som skal flyttes til en annen medlemsstat, 

som fastsatt i 

a) nr. 1 bokstav a)–f) i vedlegg IV dersom avlsmaterialet ledsages av et helsesertifikat, eller 

b) artikkel 32 nr. 2 dersom avlsmaterialet ledsages av et egenerklæringsdokument. 

Artikkel 35 

Nødrutiner for melding om forflytning av forsendelser av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr mellom 

medlemsstater ved strømbrudd og andre forstyrrelser i IMSOC 

1. Ved strømbrudd og andre forstyrrelser i IMSOC skal vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av 

avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr som skal flyttes til en annen medlemsstat, gi Kommisjonen og 

vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet melding om forflytning av den aktuelle forsendelsen ved hjelp av telefaks 

eller e-post. 

2. Meldingen nevnt i nr. 1 skal sendes av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av avlsmateriale i 

samsvar med de beredskapsplanene som skal anvendes dersom en eller flere av funksjonene i IMSOC ikke er tilgjengelige. 

KAPITTEL 3 

Krav til dyrehelse, utstedelse av helsesertifikat og melding for avlsmateriale fra andre dyr enn storfe, svin, sau, geit og 

hestedyr 

Artikkel 36 

Krav til dyrehelse ved forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra hunder og katter 

Driftsansvarlige skal bare flytte til andre medlemsstater sæd, oocytter og embryoer fra hunder (Canis lupus familiaris) og katter 

(Felis silvestris catus) som 

a) er født i og siden fødselen har oppholdt seg i Unionen, eller som er innført til Unionen i samsvar med kravene som gjelder 

ved innførsel til Unionen, 

b) kommer fra et anlegg der infeksjon med rabiesvirus ikke er bekreftet i løpet av minst de siste 30 dagene før datoen for uttak 

av sæd, ooocytter eller embryoer, 

c) ikke viste sykdomssymptomer den dagen sæden, oocyttene eller embryoene ble tatt ut,  
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d) er merket ved implantasjon av en signalgiver eller ved en lett leselig tatovering i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013(17) eller identifisert i samsvar med artikkel 70 i forordning (EU) 

2019/2035, 

e) er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i del 1 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 

2020/688, 

f) oppfyller eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies angitt i del 2 i vedlegg VII 

til delegert forordning (EU) 2020/688, 

g) ikke er brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer og i det 

tidsrommet uttaket ble utført. 

Artikkel 37 

Krav til dyrehelse ved forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn storfe, svin, 

sau, geit og hestedyr mellom avgrensede anlegg 

Driftsansvarlige for avgrensede anlegg skal bare flytte avlsmateriale fra andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr 

som holdes på slike anlegg, til avgrensede anlegg i andre medlemsstater dersom donordyrene 

a) er født i og siden fødselen har oppholdt seg i Unionen, eller er innført til Unionen i samsvar med kravene som gjelder ved 

innførsel til Unionen, 

b) har oppholdt seg i ett enkelt avgrenset opprinnelsesanlegg i minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter 

eller embryoer, 

c) ikke kommer fra, og heller ikke har vært i kontakt med dyr fra, et anlegg som ligger i en restriksjonssone som er opprettet 

på grunn av forekomst av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for arten som disse holdte landdyrene 

tilhører, 

d) kommer fra et anlegg der ingen kategori D-sykdom som er relevant for denne arten, er rapportert i løpet av minst de siste 

30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer, 

e) er identifisert og registrert i samsvar med reglene for dette avgrensede anlegget, 

f) i så stor grad som mulig ikke er brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for første uttak og i det 

tidsrommet uttaket av sæd, oocytter eller embryoer som er beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, ble utført, 

g) er undersøkt klinisk av anleggets veterinær som er ansvarlig for virksomheten som foretas på det avgrensede anlegget, og 

de hadde ingen sykdomssymptomer den dagen sæden, oocyttene eller embryoene ble tatt ut. 

Artikkel 38 

Krav til dyrehelse ved forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra dyr av familiene Camelidae og Cervidae 

Driftsansvarlige skal bare flytte til en annen medlemsstat avlsmateriale som er tatt ut fra dyr av familien Camelidae eller 

Cervidae som 

a) er født i og siden fødselen har oppholdt seg i Unionen, eller som er innført til Unionen i samsvar med kravene som gjelder 

ved innførsel til Unionen,  

  

(17) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1). 
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b) har oppholdt seg i ett enkelt opprinnelsesanlegg i minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller 

embryoer, 

c) ikke kommer fra, og heller ikke har vært i kontakt med dyr fra, et anlegg som ligger i en restriksjonssone som er opprettet 

på grunn av forekomst av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for arten som disse holdte landdyrene 

tilhører, 

d) kommer fra et anlegg der det i løpet av minst de siste tolv månedene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer 

 i) er gjennomført et overvåkingsprogram for å påvise infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, 

M. caprae og M. tuberculosis) i samsvar med del 2 eller 3 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2020/688, 

 ii) ikke er tatt inn dyr av familien Camelidae eller Cervidae som ikke oppfyller kravene nevnt i punkt i), 

iii) ved mistanke om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis) er 

gjennomført undersøkelser, og sykdommen er blitt utelukket, 

e) kommer fra et anlegg 

 i) der infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis ikke er rapportert i løpet av minst de siste  

42 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer, 

ii) der, når det gjelder dyr av familien Camelidae, alle dyr i anlegget har gjennomgått en test for infeksjon med Brucella 

abortus, Brucella melitensis og Brucella suis som nevnt i del 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, 

utført med negativt resultat på prøver som er tatt i løpet av de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter 

eller embryoer, 

f) kommer fra et anlegg der infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt ikke er rapportert i løpet av minst 

de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer, 

g) kommer fra et anlegg der infeksjon med hemoragisk epizooti-virus ikke er rapportert innenfor en radius på 150 km rundt 

anlegget i løpet av minst de siste to årene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer, 

h) kommer fra et anlegg der infeksjon med rabiesvirus ikke er bekreftet i løpet av minst de siste 30 dagene før datoen for utak 

av avlsmaterialet, 

i) kommer fra et anlegg der miltbrann ikke er rapportert i løpet av minst de siste 15 dagene før datoen for uttak av sæd, 

ooocytter eller embryoer, 

j) kommer fra et anlegg der surra (Trypanosoma evansi) 

 i) ikke er rapportert i løpet av minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer, eller 

ii) er bekreftet i løpet av de siste to årene, men etter det siste utbruddet av denne sykdommen har anlegget vært underlagt 

forflytningsrestriksjoner fram til 

— de smittede dyrene ble fjernet fra anlegget, og 

— de gjenværende dyrene i anlegget gjennomgikk en test for surra (Trypanosoma evansi) nevnt i del 3 i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på prøver som er tatt minst seks måneder etter at 

de smittede dyrene ble fjernet fra anlegget,  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/39 

 

 

k) oppfyller kravene til dyrehelse med hensyn til infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) fastsatt i kapittel II i del 5 i 

vedlegg II, 

l) ikke har vært i kontakt med dyr som ikke oppfylte kravene i bokstav a) og i bokstav c)–k) i løpet av oppholdsperioden på 

minst 30 dager angitt i bokstav b), 

m) er undersøkt klinisk av en veterinær og ikke viste sykdomssymptomer den dagen sæden, oocyttene eller embryoene ble tatt 

ut, 

n) er identifisert i samsvar med artikkel 73 nr. 1 eller 2 eller artikkel 74 i forordning (EU) 2019/2035, 

o) ikke er brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, ooocytter eller embryoer og i det 

tidsrommet uttaket ble utført. 

Artikkel 39 

Regler for utstedelse av helsesertifikat 

1. Før den offentlige veterinæren undertegner et helsesertifikat til bruk ved forflytning mellom medlemsstater av for-

sendelser av avlsmateriale fra hunder eller katter, skal vedkommende utføre 

a) en visuell undersøkelse av transportcontaineren for å kontrollere 

 i) plomben og nummeret som den driftsansvarlige har satt på transportcontaineren, eller 

ii) om nødvendig avlsmaterialet som er plassert i transportcontaineren, og plombere og nummerere transportcontaineren 

etter denne kontrollen, 

b) en dokumentkontroll av dataene som er framlagt av den driftsansvarlige for å sikre at 

 i) opplysningene som skal attesteres, kan bekreftes ved hjelp av journalene som er ført i anlegget, 

 ii) merkingen på strå eller annen emballasje, utført i samsvar med artikkel 11, tilsvarer nummeret angitt i helsesertifikatet 

og på containeren de transporteres i, 

 iii) kravene nevnt i artikkel 36 er oppfylt. 

2. Før den offentlige veterinæren undertegner et helsesertifikat til bruk ved forflytning mellom medlemsstater av 

forsendelser av avlsmateriale fra andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, skal 

vedkommende utføre 

a) en visuell undersøkelse av transportcontaineren for å kontrollere 

 i) plomben og nummeret som anleggets veterinær som er ansvarlig for virksomheten som utføres i det avgrensede 

anlegget, har satt på transportcontaineren, eller 

ii) om nødvendig avlsmaterialet som er plassert i transportcontaineren, og plombere og nummerere transportcontaineren 

etter denne kontrollen, 

b) en dokumentkontroll av dataene som er framlagt av anleggets veterinær som er ansvarlig for virksomheten som utføres i det 

avgrensede anlegget, for å sikre at 

 i) opplysningene som skal attesteres, kan bekreftes ved hjelp av journalene som er ført i det avgrensede anlegget, 

 ii) merkingen på strå eller annen emballasje, utført i samsvar med artikkel 11, tilsvarer nummeret angitt i helsesertifikatet 

og på containeren de transporteres i, 

iii) kravene nevnt i artikkel 37 er oppfylt. 

3. Før den offentlige veterinæren undertegner et helsesertifikat til bruk ved forflytning mellom medlemsstater av 

forsendelser av avlsmateriale fra dyr av familien Camelidae eller Cervidae, skal vedkommende utføre 

a) en visuell undersøkelse av transportcontaineren for å kontrollere 

 i) plomben og nummeret som den driftsansvarlige har satt på transportcontaineren, eller  
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ii) om nødvendig avlsmaterialet som er plassert i transportcontaineren, og plombere og nummerere transportcontaineren 

etter denne kontrollen, 

b) en dokumentkontroll av dataene som er framlagt av den driftsansvarlige for å sikre at 

 i) opplysningene som skal attesteres, kan bekreftes ved hjelp av journalene som er ført i anlegget, 

 ii) merkingen på strå eller annen emballasje, utført i samsvar med artikkel 11, tilsvarer nummeret angitt i helsesertifikatet 

og på containeren de transporteres i, 

iii) kravene nevnt i artikkel 38 er oppfylt. 

4. Den offentlige veterinæren skal utføre kontrollene og undersøkelsene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 og utstede helsesertifikatet i 

løpet av de siste 72 timene før avsendelse av forsendelsen av avlsmateriale. 

5. Helsesertifikatet fastsatt i nr. 1, 2 og 3 skal være gyldig i ti dager fra utstedelsesdatoen. 

Artikkel 40 

Krav til utstedelse av helsesertifikat ved forflytning av forsendelser av avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn 

storfe, svin, sau, geit og hestedyr mellom medlemsstater 

Helsesertifikater til bruk ved forflytning mellom medlemsstater av forsendelser av avlsmateriale fra hunder og katter, fra andre 

landdyr enn storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, eller fra dyr av familiene Camelidae eller 

Cervidae skal inneholde minst de opplysningene som er angitt i nr. 2 i vedlegg IV. 

Artikkel 41 

Krav til forhåndsmelding fra driftsansvarlige om forflytning av forsendelser av avlsmateriale fra andre holdte landdyr 

enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr mellom medlemsstater 

Dersom forsendelser av avlsmateriale fra hunder eller katter, fra andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som 

holdes i avgrensede anlegg, eller fra dyr av familiene Camelidae eller Cervidae flyttes til en annen medlemsstat, skal den 

driftsansvarlige på forhånd gi vedkommende myndighet i forsendelsenes opprinnelsesmedlemsstat melding om den planlagte 

forflytningen av disse forsendelsene av avlsmateriale. 

Artikkel 42 

Opplysninger som kreves ved melding om forflytning av forsendelser av avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn 

storfe, svin, sau, geit og hestedyr mellom medlemsstater 

Driftsansvarlige som er pålagt å gi vedkommende myndighet i forsendelsenes opprinnelsesmedlemsstat melding i samsvar med 

artikkel 41, skal gi nevnte vedkommende myndighet opplysninger om hver forsendelse av avlsmateriale som skal flyttes til en 

annen medlemsstat, som fastsatt i nr. 2 bokstav a)–f) i vedlegg IV. 

Artikkel 43 

Nødrutiner for melding om forflytning av forsendelser av avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn storfe, svin, sau, 

geit og hestedyr mellom medlemsstater ved strømbrudd og andre forstyrrelser i IMSOC 

1. Ved strømbrudd og andre forstyrrelser i IMSOC skal vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av 

avlsmateriale fra hunder eller katter, fra andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, 

eller fra dyr av familiene Camelidae eller Cervidae som skal flyttes til en annen medlemsstat, gi Kommisjonen og 

vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet melding om forflytning av den aktuelle forsendelsen ved hjelp av telefaks 

eller e-post.  
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2. Meldingen nevnt i nr. 1 skal sendes av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av avlsmateriale i 

samsvar med de beredskapsplanene som skal anvendes dersom en eller flere av funksjonene i IMSOC ikke er tilgjengelige. 

KAPITTEL 4 

Ytterligere regler for vedkommende myndigheters innrømmelse av unntak for avlsmateriale 

Artikkel 44 

Ytterligere regler for vedkommende myndigheters innrømmelse av unntak for avlsmateriale beregnet på  

vitenskapelige formål 

1. Vedkommende myndigheter i opprinnelsesmedlemsstatene kan gi unntak for forflytning til en annen medlemsstat av 

avlsmateriale beregnet på vitenskapelige formål som ikke oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kapittel 1 eller 3, forutsatt at 

den driftsansvarlige for avsenderanlegget har innhentet skriftlig forhåndssamtykke fra vedkommende myndighet i bestemmel-

sesmedlemsstaten om å motta forsendelsen av avlsmateriale. 

2. Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal bare samtykke i å motta forsendelsen av avlsmateriale 

nevnt i nr. 1 dersom den driftsansvarlige for bestemmelsesanlegget som skal motta dette avlsmaterialet, sikrer at avlsmaterialet 

bare brukes til vitenskapelige formål på vilkår som hindrer spredning av kategori D-sykdommer. 

Artikkel 45 

Ytterligere regler for vedkommende myndigheters innrømmelse av unntak for avlsmateriale som flyttes til genbanker i 

en annen medlemsstat 

1. Vedkommende myndigheter i opprinnelsesmedlemsstatene kan gi unntak for forflytninger av avlsmateriale til genbanker i 

en annen medlemsstat, forutsatt at den driftsansvarlige for avsenderanlegget har innhentet skriftlig forhåndssamtykke fra 

vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om å motta forsendelsen av avlsmateriale fra 

a) dyr fra utryddelsestruede raser som ikke oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kapittel 1, eller 

b) andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, som ikke oppfyller kravene til 

dyrehelse fastsatt i artikkel 37. 

2. Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal bare samtykke i å motta forsendelsen av avlsmateriale 

nevnt i nr. 1 dersom 

a) den driftsansvarlige for genbanken som skal motta dette avlsmaterialet, sikrer at avlsmaterialet bare brukes til ex situ-

bevaring og bærekraftig bruk av holdte landdyrs genetiske ressurser som den mottakende genbanken ble opprettet for, 

b) den har nok opplysninger, herunder opplysninger fra vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten eller 

testresultater, eller behandler avlsmaterialet slik at den kan hindre spredning av munn- og klovsyke, infeksjon med 

kvegpestvirus og andre listeførte sykdommer. 

Artikkel 46 

Regler om og opplysninger som skal inntas i egenerklæringsdokumentet for avlsmateriale som er beregnet på 

vitenskapelige formål, eller som skal flyttes til genbanker i en annen medlemsstat 

1. Dersom avlsmateriale som er beregnet på vitenskapelige formål eller på lagring i genbanker, skal flyttes til en annen 

medlemsstat, skal den driftsansvarlige for avsenderanlegget sikre at et egenerklæringsdokument ledsager avlsmaterialet under 

transporten til bestemmelsesstedet.  
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2. Den driftsansvarlige for avsenderanlegget skal sikre at egenerklæringsdokumentet fastsatt i nr. 1 inneholder minst 

følgende opplysninger: 

a) Avsenderens og mottakerens navn og adresse. 

b) Avsenderstedets og bestemmelsesstedets navn og adresse. 

c) Dersom avlsmaterialet ble flyttet til og fra et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale, datoene for disse forflytningene. 

d) Typen avlsmateriale og donordyrenes art. 

e) Antall strå eller annen emballasje i forsendelsen som skal sendes. 

f) Følgende opplysninger som gjør det mulig å identifisere avlsmaterialet: 

 i) Merkingen på strå eller annen emballasje. 

ii) Sted og dato for uttak eller produksjon. 

g) Tilgjengelige testresultater som nevnt i artikkel 45 nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 47 

Forhåndsmelding fra driftsansvarlige om forflytning mellom medlemsstater av avlsmateriale beregnet på vitenskapelige 

formål eller på genbanker 

Dersom avlsmateriale som er beregnet på vitenskapelige formål eller på lagring i genbanker, skal flyttes til en annen 

medlemsstat, skal den driftsansvarlige for avsenderanlegget på forhånd gi vedkommende myndighet i forsendelsens opprinnel-

sesmedlemsstat melding om den planlagte forflytningen av dette avlsmaterialet og gi opplysningene angitt i artikkel 46 nr. 2 

bokstav a)–g). 

Artikkel 48 

Nødrutiner for melding om forflytning mellom medlemsstater av avlsmateriale beregnet på vitenskapelige formål eller 

på genbanker ved strømbrudd og andre forstyrrelser i IMSOC 

1. Ved strømbrudd og andre forstyrrelser i IMSOC skal vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av 

avlsmateriale beregnet på vitenskapelige formål eller på lagring i genbanker som skal flyttes til en annen medlemsstat, gi 

Kommisjonen og vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet melding om forflytning av den aktuelle forsendelsen ved 

hjelp av telefaks eller e-post. 

2. Meldingen nevnt i nr. 1 skal sendes av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av avlsmateriale i 

samsvar med de beredskapsplanene som skal anvendes dersom en eller flere av funksjonene i IMSOC ikke er tilgjengelige. 

DEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 49 

Overgangstiltak 

1. Sædstasjoner, sædlagre, embryouttaksgrupper og embryoproduksjonsgrupper som er godkjent før 21. april 2021 i samsvar 

med direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF nevnt i sjette, sjuende, åttende og tolvte strekpunkt i 

artikkel 270 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429, skal anses å være godkjent i samsvar med denne forordningen. 

I alle andre henseender skal de være omfattet av reglene fastsatt i denne forordningen og i forordning (EU) 2016/429. 
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2. Strå og annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer plasseres, lagres og transporteres i, uavhengig av om de er delt 

inn i enkeltdoser, og som er merket før 21. april 2021 i samsvar med direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 

92/65/EØF, skal anses å være merket i samsvar med denne forordningen. 

3. Helsesertifikater som er utstedt før 21. april 2021 i samsvar med direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 

92/65/EØF, skal anses å være utstedt i samsvar med denne forordningen. 

Artikkel 50 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

REGLER FOR UTTAK, PRODUKSJON, BEARBEIDING OG LAGRING AV AVLSMATERIALE FRA STORFE, SVIN, SAU, 

GEIT OG HESTEDYR SOM NEVNT I KAPITTEL 1 I DEL II 

DEL 1 

KRAV TIL SÆDSTASJONER NEVNT I ARTIKKEL 4 

1. Stasjonsveterinæren har følgende ansvarsområder, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i): 

a) Stasjonsveterinæren skal sikre at 

 i) det på sædstasjonen bare holdes dyr som ikke har blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før 

datoen for første sæduttak og i uttaksperioden, 

 ii) det på sædstasjonen føres journaler i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 bokstav a), 

 iii) uvedkommende hindres adgang, 

 iv) godkjente besøkende oppfyller kravene til dyrehelse og biosikkerhet nevnt i bokstav c) i), 

 v) hver enkeltdose med sæd er tydelig merket i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 10, 

 vi) sæd bare tas ut, bearbeides og lagres i lokaler som er avsatt til dette formålet, og under strenge hygieniske 

forhold, 

 vii) bare sæd som er tatt ut på en sædstasjon, bearbeides og lagres på denne sædstasjonen, og den skal ikke komme i 

kontakt med noen annen forsendelse av avlsmateriale med lavere helsestatus, 

 viii) alle instrumenter som kommer i kontakt med sæden eller donordyret under uttak og bearbeiding av sæd, blir 

rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før bruk, unntatt nye engangsinstrumenter, 

 ix) dersom, når det gjelder hestedyr, sædstasjonen ligger innenfor området til et registrert anlegg der det også ligger 

en stasjon for inseminering eller for bedekning, er det et strengt skille mellom instrumentene og utstyret som 

kommer i kontakt med donordyr, sæd fra disse og andre dyr som holdes på sædstasjonen, og sæden, 

instrumentene og utstyret som brukes til inseminering eller naturlig bedekning, 

 x) ethvert biologisk produkt fra dyr som brukes ved bearbeidingen av sæd, herunder fortynningsmidler, tilsetnings-

stoffer eller fortynningsvæsker, kommer fra kilder som ikke utgjør noen helsefare for dyrene, eller som på 

forhånd er behandlet slik at helsefare unngås, 

 xi) lagrings- og transportcontainerne blir rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før hver påfylling, unntatt nye 

engangscontainere, 

 xii) frysemediene som brukes til konservering eller lagring av sæd, ikke tidligere har vært brukt til andre produkter, 

 xiii) personalet som ansettes på sædstasjonen, har fått tilstrekkelig opplæring med hensyn til desinfisering og hygiene 

for å hindre spredning av sykdommer. 

b) Som unntak fra bokstav a) vii) kan stasjonsveterinæren tillate at sæd som ikke er tatt ut på en sædstasjon, bearbeides på 

sædstasjonen, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:  
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 i) Slik sæd er tatt ut fra dyr som oppfyller følgende krav fastsatt i vedlegg II: 

— Når det gjelder storfe, kravene fastsatt i nevnte vedleggs del 1 kapittel I nr. 1 bokstav b) og eventuelt del 5 

kapittel I, II og III. 

— Når det gjelder svin, kravene fastsatt i nevnte vedleggs del 2 kapittel I nr. 1 bokstav b) og eventuelt del 5 

kapittel I og IV. 

— Når det gjelder sau og geit, kravene fastsatt i nevnte vedleggs del 3 kapittel I nr. 1 bokstav c) og eventuelt del 

5 kapittel I, II og III. 

— Når det gjelder hestedyr, i nevnte vedleggs del 4 kapittel I nr. 1 bokstav a). 

 ii) Bearbeiding foretas med annet utstyr eller på andre tidspunkter enn for sæd som er beregnet på å flyttes til en 

annen medlemsstat, og utstyret i sistnevnte tilfelle skal rengjøres og steriliseres etter bruk. 

iii) Slik sæd flyttes ikke til en annen medlemsstat og kommer ikke på noe tidspunkt i kontakt med eller lagres sammen 

med sæd som er beregnet på å flyttes til en annen medlemsstat. 

iv) Slik sæd kan identifiseres med en merking som skal være forskjellig fra den som er nevnt i bokstav a) v). 

c) Stasjonsveterinæren skal 

 i) fastsette kravene til dyrehelse og biosikkerhet som gjelder for driften av sædstasjonen samt tiltakene som sikrer at 

disse kravene oppfylles, 

ii) bare ta inn dyr av arter som det skal tas ut sæd fra, på sædstasjonen. 

d) Som unntak fra bokstav c) ii) kan stasjonsveterinæren tillate at andre holdte dyr enn storfe, svin, sau, geit eller hestedyr 

tas inn på sædstasjonen, forutsatt at de ikke utgjør noen risiko for infeksjon for de artene det skal tas ut sæd fra, og at de 

oppfyller kravene til dyrehelse og biosikkerhet nevnt i bokstav c) i). 

e) Stasjonsveterinæren på en sædstasjon for hestedyr som ligger innenfor området til et registrert anlegg der det også 

ligger en stasjon for inseminering eller for bedekning, skal sikre at hestedyrene som tas inn i anlegget, oppfyller 

kravene i artikkel 23 nr. 1 bokstav a)–c), og kan beslutte at dersom det ikke kan utelukkes direkte kontakt mellom 

donorhingster og hunndyr av hestefamilien eller kastrerte hanndyr av hestefamilien som brukes til såkalt teasing, eller 

med ukastrerte hanndyr av hestefamilien som brukes i anlegget utenfor sædstasjonen til naturlig bedekning, skal disse 

hunn- og hanndyrene av hestefamilien oppfylle alle kravene i artikkel 23 nr. 1. 

2. Følgende krav gjelder fasiliteter, utstyr og driftsrutiner på sædstasjonen, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i): 

a) Sædstasjonen skal minst ha 

 i) låsbare husdyrlokaler og om nødvendig for hestedyr, et mosjonsområde som er fysisk atskilt fra fasilitetene for 

sæduttak og rommene for bearbeiding og lagring av sæd, 

 ii) isolasjonsfasiliteter for dyr som har testet positivt på tester nevnt i vedlegg II til denne forordningen, eller som har 

symptomer eller viser tegn på kategori D-sykdommene som er relevante for storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, 

og som ikke har direkte tilknytning til de ordinære husdyrlokalene nevnt i punkt i), 

iii) Fasiliteter for sæduttak som kan være i friluft, forutsatt at de er beskyttet mot ugunstige værforhold og er utstyrt 

med sklisikkert gulvbelegg på og rundt sæduttaksstedet, 

 iv) et atskilt rom for rengjøring og desinfisering eller sterilisering av utstyr, 

 v) et rom for bearbeiding av sæd, atskilt fra uttaksfasilitetene og rommet for rengjøring av utstyr nevnt i punkt iv), 

som ikke nødvendigvis må befinne seg på samme sted,  
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 vi) et rom for lagring av sæd, som ikke nødvendigvis må befinne seg på samme sted. Rommet for lagring av sæd skal 

være utstyrt med det nødvendige anlegget for å lagre avlsmateriale, og skal være bygd på en slik måte at det 

beskytter avlsmaterialet og anlegget mot ugunstige værforhold og miljøvirkninger. 

b) Sædstasjonen skal være bygd eller avskjermet på en slik måte at kontakt med dyr utenfor stasjonen hindres. 

c) Sædstasjonen skal være bygd på en slik måte at den, bortsett fra kontorlokalene og, når det gjelder hestedyr, mosjons-

området, er lett å rengjøre og desinfisere. 

d) Sædstasjonen skal være bygd på en slik måte at uvedkommende effektivt hindres adgang. 

DEL 2 

KRAV TIL GODKJENNING AV EN EMBRYOUTTAKSGRUPPE NEVNT I ARTIKKEL 4 

1. Gruppeveterinæren i en embryouttaksgruppe har følgende ansvarsområder, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii): 

a) Gruppeveterinæren skal være ansvarlig for alt arbeid i embryouttaksgruppen, herunder blant annet følgende: 

 i) Kontroll av donordyrenes identitet og helsestatus. 

 ii) Klinisk undersøkelse av og kirurgiske inngrep på donordyr. 

 iii) Desinfiserings- og hygieneprosedyrer, herunder prosedyrer som sikrer hygienisk og risikofri transport av 

embryoer til laboratoriet. 

 iv) Journalføring i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 bokstav b). 

 v) Merking av strå og annen emballasje som embryoer plasseres i, i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 

og 5. 

 vi) Opplæring av medlemmene i embryouttaksgruppen med hensyn til desinfisering og hygiene for å hindre spredning 

av sykdommer. 

b) Gruppeveterinæren skal fastsette kravene til dyrehelse og biosikkerhet som gjelder for arbeidet i embryouttaksgruppen 

samt tiltakene som sikrer at disse kravene oppfylles, herunder analyse av prøver innenfor rammen av en kvalitets-

kontrollordning. 

2. Fasiliteter, utstyr og prosedyrer for arbeidet i en embryouttaksgruppe, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii), skal 

oppfylle kravene i bokstav a) og b) nedenfor: 

a) Embryouttaksgruppen skal ha tilgang til et laboratorium der embryoer kan undersøkes, bearbeides og emballeres med 

egnet utstyr, og dette laboratoriet skal være enten 

 i) et stasjonært laboratorium som skal ha 

— et rom der embryoer kan bearbeides, og som er fysisk atskilt fra det området som benyttes til håndtering av 

donordyrene under uttaket, 

— et rom eller område for rengjøring og sterilisering av instrumenter som brukes til uttak og bearbeiding av 

embryoer, bortsett fra når bare nytt engangsutstyr brukes, 

— et rom for lagring av embryoer, 

eller  
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 ii) et mobilt laboratorium der det skal 

— finnes en spesialutstyrt del av kjøretøyet som består av to atskilte avdelinger: en avdeling for undersøkelse og 

bearbeiding av embryoer, som skal være den rene avdelingen, og en annen avdeling for oppbevaring av utstyr 

og materiell som kommer i kontakt med donordyr, 

— brukes bare engangsutstyr, med mindre steriliseringen av utstyret og forsyningen av væsker og andre produkter 

som er nødvendige for uttak og bearbeiding av embryoer, utføres ved et stasjonært laboratorium. 

Laboratoriene nevnt i punkt i) og ii) skal være utformet og innrettet slik at det ikke skjer krysskontaminering av 

embryoer, og gruppen skal utføre sitt arbeid på en måte som hindrer krysskontaminering. 

b) Embryouttaksgruppen skal ha tilgang til lagerlokaler som oppfyller følgende vilkår: 

 i) De har minst ett låsbart rom for lagring av embryoer. 

 ii) De skal være lette å rengjøre og desinfisere. 

 iii) De skal ha permanente journaler over alle inn- og utgående embryoer. 

 iv) De skal ha lagringscontainere for embryoer. 

DEL 3 

KRAV TIL GODKJENNING AV EN EMBRYOPRODUKSJONSGRUPPE NEVNT I ARTIKKEL 4 

1. I tillegg til ansvarsområdene oppført i nr. 1 i del 2 i dette vedlegget skal gruppeveterinæren i en embryoproduksjonsgruppe, 

som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii), sikre at medlemmene i embryoproduksjonsgruppen har fått tilstrekkelig 

opplæring i sykdomsbekjempelse og laboratorieteknikker, særlig når det gjelder arbeid under sterile forhold. 

2. I tillegg til kravene oppført i nr. 2 i del 2 i dette vedlegget skal fasiliteter, utstyr og prosedyrer for arbeidet i en 

embryoproduksjonsgruppe, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) iii), oppfylle følgende krav: 

a) Embryoproduksjonsgruppen skal ha tilgang til et stasjonært laboratorium som skal ha 

 i) passende utstyr og fasiliteter, herunder atskilte rom eller områder for 

— uttak av oocytter fra ovarier, 

— bearbeiding av oocytter og embryoer, og 

— lagring av embryoer og sæd, 

 ii) en laminærstrømningsfasilitet eller andre passende fasiliteter der alle tekniske arbeidsoppgaver som krever særlige 

sterile forhold (det vil si bearbeiding av oocytter, embryoer og sæd), utføres; sentrifugering av sæd kan likevel 

foretas utenfor laminærstrømningsfasiliteten eller andre fasiliteter dersom det treffes tilfredsstillende hygieniske 

sikkerhetstiltak. 

b) Dersom oocytter og annet vev skal tas ut på et slakteri, skal embryoproduksjonsgruppen ha tilgang til passende utstyr 

for hygienisk og risikofri(tt) uttak og transport av ovarier og annet vev til bearbeidingslaboratoriet. 

c) Embryoproduksjonsgruppen kan sette ut uttaket av oocytter til en gruppe spesialiserte fagfolk, forutsatt at deres arbeid 

inngår i vedkommende myndighets godkjenning av embryoproduksjonsgruppen, og ansvarsområdet til gruppeveteri-

næren nevnt i nr. 1 utvides til å omfatte deres arbeid.  
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d) Embryoproduksjonsgruppen skal bruke sæd som 

 i) oppfyller kravene i denne forordningen, 

ii) er lagret for å brukes av embryoproduksjonsgruppen i atskilte lagringscontainere i lokalene nevnt i nr. 2 bokstav b) 

i del 2 der det lagres produserte embryoer. 

DEL 4 

KRAV TIL GODKJENNING AV ET BEARBEIDINGSANLEGG FOR AVLSMATERIALE NEVNT I ARTIKKEL 4 

1. Stasjonsveterinæren har følgende ansvarsområder, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i): 

a) Stasjonsveterinæren skal sikre at 

 i) det på bearbeidingsanlegget for avlsmateriale føres journaler i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 

bokstav c), 

 ii) uvedkommende hindres adgang, 

 iii) godkjente besøkende oppfyller kravene til dyrehelse og biosikkerhet nevnt i bokstav b) i), 

 iv) hver enkeltdose med sæd, oocytter eller embryoer er tydelig merket i samsvar med sporbarhetskravene fastsatt i 

artikkel 10, 

 v) avlsmateriale bare bearbeides og lagres i lokaler som er avsatt til dette formålet, og under strenge hygieniske 

forhold, 

 vi) alle instrumenter som kommer i kontakt med avlsmaterialet, blir rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før 

bruk, unntatt nye engangsinstrumenter, 

 vii) lagrings- og transportcontainerne blir rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før hver påfylling, unntatt nye 

engangscontainere, 

 viii) frysemedier som brukes til konservering eller lagring av avlsmateriale, ikke tidligere har vært brukt til andre 

produkter, 

 ix) personalet i bearbeidingsanlegget for avlsmateriale har fått tilstrekkelig opplæring 

— med hensyn til desinfisering og hygiene for å hindre spredning av sykdommer, 

— med hensyn til bearbeiding av avlsmateriale, laboratorieteknikker og særlig når det gjelder arbeid under 

sterile forhold. 

b) Stasjonsveterinæren skal 

 i) fastsette kravene til dyrehelse og biosikkerhet som gjelder for driften av bearbeidingsanlegget for avlsmateriale 

samt tiltakene som sikrer at disse kravene oppfylles, 

 ii) bare ta inn i et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale sæd, oocytter eller embryoer som er tatt ut, produsert, 

bearbeidet og lagret i et godkjent anlegg for avlsmateriale, og som er transportert under forhold som sikrer at 

krysskontaminering av sæd, oocytter eller embryoer forhindres, ettersom de ikke har vært i kontakt med 

avlsmateriale som ikke oppfyller reglene fastsatt i denne forordningen. 

2. Følgende krav gjelder fasiliteter, utstyr og driftsrutiner i et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale, som nevnt i artikkel 4  

nr. 1 bokstav b) iv): 

a) Bearbeidingsanlegget for avlsmateriale skal minst ha 

 i) et rom for bearbeiding av avlsmateriale, atskilt fra rommet for lagring av avlsmateriale nevnt i punkt ii) og rommet 

som brukes til rengjøring av utstyr nevnt i punkt iii),  
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 ii) et rom for lagring av avlsmateriale, som ikke nødvendigvis må befinne seg på samme sted, og som er utstyrt med 

det nødvendige anlegget for å lagre avlsmateriale, og som skal være bygd på en slik måte at det beskytter 

avlsmaterialet og anlegget mot ugunstige værforhold og miljøvirkninger, 

 iii) et atskilt rom for rengjøring og desinfisering eller sterilisering av utstyr. 

b) Dersom bearbeidingen ikke er begrenset til avlsmateriale som er levert fra ett godkjent anlegg for avlsmateriale, eller 

ikke er begrenset til avlsmateriale av én type eller fra én art, skal bearbeidingsanlegget for avlsmateriale ha innført 

prosedyrer som sikrer at 

 i) bearbeidingen av hver forsendelse av avlsmateriale skjer atskilt i tid, og 

 ii) utstyret rengjøres og desinfiseres mellom bearbeidingen av hver enkelt forsendelse. 

c) Dersom lagringen ikke er begrenset til avlsmateriale av én type eller fra én art, 

 i) skal bearbeidingsanlegget for avlsmateriale ha atskilte lagringscontainere for hver type og hver art av avlsmateriale 

som er lagret i rommet for lagring av avlsmateriale nevnt i bokstav a) ii), og 

 ii) skal håndteringen av lagret avlsmateriale av forskjellige typer og fra forskjellige arter foretas av forskjellig 

personale eller til forskjellig tid. 

d) Bearbeidingsanlegget for avlsmateriale skal være bygd på en slik måte at det, bortsett fra kontorlokalene, er lett å 

rengjøre og desinfisere. 

e) Bearbeidingsanlegget for avlsmateriale skal være bygd på en slik måte at uvedkommende effektivt hindres adgang. 

DEL 5 

KRAV TIL GODKJENNING AV ET LAGER FOR AVLSMATERIALE NEVNT I ARTIKKEL 4 

1. Stasjonsveterinæren har følgende ansvarsområder, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i): 

a) Stasjonsveterinæren skal sikre at 

 i) det på lageret for avlsmateriale føres journaler i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 bokstav c), 

 ii) uvedkommende effektivt hindres adgang, 

 iii) godkjente besøkende oppfyller kravene til dyrehelse og biosikkerhet nevnt i bokstav b) i), 

 iv) hver enkeltdose med sæd, oocytter eller embryoer er tydelig merket i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 10, 

 v) avlsmateriale bare lagres i lokaler som er avsatt til dette formålet, og under strenge hygieniske forhold, 

 vi) alle instrumenter som kommer i kontakt med avlsmaterialet, blir rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før 

bruk, unntatt nye engangsinstrumenter, 

 vii) lagrings- og transportcontainerne blir rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før hver påfylling, unntatt nye 

engangscontainere, 

 viii) frysemedier som brukes til konservering eller lagring av avlsmateriale, ikke tidligere har vært brukt til andre 

produkter, 
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 ix) personalet som ansettes i lageret for avlsmateriale, har fått tilstrekkelig opplæring med hensyn til desinfisering og 

hygiene for å hindre spredning av sykdommer. 

b) Stasjonsveterinæren skal 

 i) fastsette kravene til dyrehelse og biosikkerhet som gjelder for driften av lageret for avlsmateriale samt tiltakene 

som sikrer at disse kravene oppfylles, 

 ii) bare ta inn i et lager for avlsmateriale sæd, oocytter eller embryoer som er tatt ut, produsert, bearbeidet og lagret i 

et godkjent anlegg for avlsmateriale, og som er transportert under forhold som sikrer at krysskontaminering av sæd, 

oocytter eller embryoer forhindres, ettersom de ikke har vært i kontakt med avlsmateriale som ikke oppfyller 

reglene fastsatt i denne forordningen. 

2. Følgende krav fasiliteter, utstyr og driftsrutiner i et lager for avlsmateriale, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) v): 

a) Lageret for avlsmateriale skal ha et lagerrom som er utstyrt med det nødvendige anlegget for å lagre avlsmateriale, og 

som er bygd på en slik måte at det beskytter avlsmaterialet og anlegget mot ugunstige værforhold og miljøvirkninger. 

b) Dersom lagringen ikke er begrenset til avlsmateriale av én type eller fra én art, 

 i) skal lageret for avlsmateriale ha atskilte lagringscontainere for hver type og hver art av avlsmateriale som er lagret i 

lageret, og 

 ii) skal håndteringen av lagret avlsmateriale av forskjellige typer og fra forskjellige arter foretas av forskjellig 

personale eller til forskjellig tid. 

c) Lageret for avlsmateriale skal være bygd på en slik måte at det, bortsett fra kontorlokalene, er lett å rengjøre og 

desinfisere. 

d) Lageret for avlsmateriale skal være bygd eller avskjermet på en slik måte at kontakt med dyr utenfor lageret hindres. 

e) Lageret for avlsmateriale skal være bygd på en slik måte at uvedkommende effektivt hindres adgang. 

 _____  
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VEDLEGG II 

YTTERLIGERE KRAV TIL DYREHELSE FOR STORFE, SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR SOM AVLSMATERIALE 

ER TATT UT FRA, OG MED HENSYN TIL KARANTENE OG LABORATORIEUNDERSØKELSER ELLER ANDRE 

TESTER AV SLIKE DYR SOM NEVNT I DEL III KAPITTEL 1 AVSNITT 2 

DEL 1 

YTTERLIGERE KRAV TIL DYREHELSE FOR STORFE SOM AVLSMATERIALE ER TATT UT FRA, OG MED 

HENSYN TIL KARANTENE OG LABORATORIEUNDERSØKELSER ELLER ANDRE TESTER AV SLIKE DYR  

SOM NEVNT I ARTIKKEL 20 

Kapi t t e l  I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for s torfe  som sæd er tatt  ut  f ra,  og  med hensyn t i l  

karantene og  laboratorieundersø ke lser  e l l er  andre t ester  a v  s l ike  dy r  

1. Alt storfe som tas inn på en sædstasjon, skal oppfylle følgende krav: 

a) Dyrene skal ha vært i karantene i karantenelokaler der det bare befant seg andre klovdyr med minst like god 

helsestatus. 

b) I løpet av de siste 30 dagene før begynnelsen av karantenen nevnt i bokstav a) skal dyrene ha gjennomgått følgende 

tester med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle, unntatt med hensyn til testen for påvisning av antistoffer mot bovin 

virusdiaré nevnt i punkt v): 

 i) For infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis), en intrakutan 

tuberkulinprøve nevnt i del 2 nr. 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

 ii) For infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en serologisk test nevnt i del 1 nr. 1 i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

iii) For enzootisk bovin leukose, en serologisk test nevnt i del 4 bokstav a) i vedlegg I til delegert forordning (EU) 

2020/688, ved hjelp av unntaket fastsatt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a). 

 iv) For infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt, en serologisk test (helvirus) utført på en 

blodprøve dersom dyrene ikke kommer fra et anlegg som er fritt for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs 

pustuløs vulvovaginitt. 

 v) For bovin virusdiaré, 

— en virusisolasjonstest, en test for påvisning av virusgenom eller en test for påvisning av virusantigen, og 

— en serologisk test for å påvise forekomst eller fravær av antistoffer. 

c) I løpet av karantenen nevnt i bokstav a) og i løpet av et tidsrom på minst 21 dager, eller 7 dager når det gjelder tester 

som kreves i samsvar med punkt iv) og v), etter innsetting i karantenelokalet, skal dyrene ha gjennomgått følgende 

tester med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle, unntatt med hensyn til testen for påvisning av antistoffer mot bovin 

virusdiaré nevnt i punkt iii): 

 i) For infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en serologisk test nevnt i del 1 nr. 1 i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

 ii) For infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt, en serologisk test (helvirus) utført på en 

blodprøve.  
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Dersom det er dyr som tester positivt, skal disse dyrene umiddelbart fjernes fra karantenelokalet, og de andre 

dyrene i den samme gruppen skal forbli i karantene og testes på nytt, med negativt resultat, tidligst den 21. dagen 

etter den datoen dyret/dyrene som testet positivt, ble fjernet. 

iii) For bovin virusdiaré, 

— en virusisolasjonstest, en test for påvisning av virusgenom eller en test for påvisning av virusantigen, og 

— en serologisk test for å påvise forekomst eller fravær av antistoffer. 

Seronegative eller seropositive dyr skal bare tillates inntatt på sædstasjonen dersom det ikke forekommer 

serokonvertering hos dyr med seronegativt testresultat før de settes inn i karantenelokalet. 

Dersom det forekommer serokonvertering, skal alle dyr som fortsatt er seronegative, holdes i karantenelokalet i 

lengre tid, fram til det ikke har forekommet serokonvertering i gruppen på tre uker. Serologisk positive dyr kan 

tillates inntatt på sædstasjonen. 

 iv) For bovin genital campylobakteriose (Campylobacter fetus ssp. venerealis), 

— når det gjelder dyr som er yngre enn seks måneder, eller som etter den alderen er holdt i en gruppe der alle dyr 

er av samme kjønn, uten kontakt med hunndyr før karantenen nevnt i bokstav a), én enkelt test utført på en 

skylleprøve fra en kunstig skjede eller en forhudsprøve, eller 

— tester utført på skylleprøver fra en kunstig skjede eller forhudsprøver som er tatt ved tre anledninger med 

minst sju dagers mellomrom. 

 v) For trichomoniasis (Trichomonas foetus), 

— når det gjelder dyr som er yngre enn seks måneder, eller som etter den alderen er holdt i en gruppe der alle dyr 

er av samme kjønn, uten kontakt med hunndyr før karantenen nevnt i bokstav a), én enkelt test utført på en 

forhudsprøve, eller 

— tester utført på forhudsprøver som er tatt ved tre anledninger med minst sju dagers mellomrom. 

Dersom noen av testene nevnt i bokstav c) er positive, skal vedkommende dyr umiddelbart fjernes fra karantenelokalet. 

I tilfeller der en gruppe dyr settes i karantene, skal vedkommende myndighet treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

de gjenværende dyrene igjen kan oppfylle kravene for å bli tatt inn på sædstasjonen, i samsvar med del 1 kapittel I i 

dette vedlegget. 

d) Før den første forsendelsen av sæd fra avlsokser som er seropositive for bovin virusdiaré, skal en sædprøve fra hvert 

enkelt dyr gjennomgå en virusisolasjonstest eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for påvisning av antigen mot 

bovin virusdiaré-virus. En avlsokse som tester positivt, skal fjernes fra sædstasjonen, og all sæd fra den skal destrueres. 

2. Alt storfe som holdes på en sædstasjon, skal minst én gang per år gjennomgå følgende tester (obligatoriske rutineunder-

søkelser) med negativt resultat: 

a) For infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis), en intrakutan 

tuberkulinprøve nevnt i del 2 nr. 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

b) For infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en serologisk test nevnt i del 1 nr. 1 i vedlegg 

I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

c) For enzootisk bovin leukose, en serologisk test nevnt i del 4 bokstav a) i vedlegg I til delegert forordning (EU) 

2020/688. 

d) For infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt, en serologisk test (helvirus) utført på en blodprøve.  
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e) For bovin virusdiaré, en serologisk test for påvisning av antistoff, som bare skal utføres på seronegative dyr. 

Dersom et dyr blir serologisk positivt, skal hvert ejakulat fra dette dyret som er tatt ut siden forrige negative test, enten 

kasseres eller testes for virus eller virusgenom med negativt resultat. 

f) For bovin genital campylobakteriose, en test utført på en forhudsprøve. Det er bare nødvendig å teste avlsokser som 

brukes til sædproduksjon eller som har kontakt med avlsokser som brukes til sædproduksjon. Avlsokser som etter en 

pause på mer enn seks måneder igjen skal brukes til sædproduksjon, skal testes i løpet av en periode på 30 dager før 

uttaket gjenopptas. 

g) For trichomoniasis, en test utført på en forhudsprøve. Det er bare nødvendig å teste avlsokser som brukes til 

sædproduksjon eller som har kontakt med avlsokser som brukes til sædproduksjon. Avlsokser som etter en pause på 

mer enn seks måneder igjen skal brukes til sædproduksjon, skal testes i løpet av en periode på 30 dager før uttaket 

gjenopptas. 

3. Dersom noen av testene nevnt i nr. 2 er positive, skal dyret isoleres, og sæden som er tatt ut fra det etter siste negative test, 

skal ikke flyttes til en annen medlemsstat, unntatt, med hensyn til bovin virusdiaré, når det gjelder sæd fra hvert ejakulat 

som har testet negativt for enten bovin virusdiaré-virus eller genom for bovin virusdiaré-virus. 

Dyret nevnt i første ledd skal fjernes fra sædstasjonen. 

Sæduttak fra alle andre dyr på sædstasjonen etter datoen for uttak av den siste prøven som ga negativt resultat i en av 

testene som er beskrevet i nr. 2, skal oppbevares atskilt og skal ikke flyttes mellom medlemsstater før sædstasjonens 

helsestatus er gjenopprettet og den lagrede sæden har gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at sæden 

inneholder patogener som forårsaker sykdommer nevnt i nr. 2. 

Kapi t t e l  I I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for s torfe  som er donorer av in  v ivo -produserte   

embry oer,  og  med hensy n t i l  karantene for s l ike dyr  

1. Donordyr av storfe skal være undersøkt klinisk av gruppeveterinæren eller et gruppemedlem og være bekreftet fri for 

symptomer eller tegn på noen av kategori D-sykdommene som er relevante for storfe den dagen uttaket av embryoer 

foregikk. 

2. Sæd som brukes til inseminering av donordyr av storfe, skal være tatt ut, bearbeidet og lagret i samsvar med kravene i 

vedlegg II del 1 kapittel I og i vedlegg III del 1. 

Kapi t t e l  I I I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for s torfe  som oocy tter  t i l  in  v i t ro -produksjon av  

embry oer er  tatt  ut  f ra,  og  med hensy n t i l  karantene for s l i ke dy r  

1. Når det tas ut oocytter fra individuelle levende storfe (enten ved aspirasjon fra kirurgisk fjernede ovarier («ovariektomi») 

eller ved transvaginal ultralydveiledet aspirasjon («aspirasjon av egg – OPU»)), får kravene i kapittel II anvendelse på 

donorer av slike oocytter. 

2. Når det gjelder donordyr av storfe som det skal tas ut ovarier og annet vev fra etter slakting i et slakteri, skal disse dyrene 

ikke være utpekt til slakting som ledd i et godkjent utryddelsesprogram, og skal heller ikke ha kommet fra et anlegg som 

ligger i en restriksjonssone som er opprettet på grunn av et utbrudd av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom i samsvar 

med artikkel 6 i forordning (EU) 2016/429 hos donordyr av storfe. 

3. Slakteriet der ovariene og annet vev er tatt ut, skal ikke ligge i en restriksjonssone som er opprettet på grunn av et utbrudd 

av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom i samsvar med artikkel 6 i forordning (EU) 2016/429 hos donordyr av storfe.  
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4. Sæd som brukes til å befrukte oocytter fra storfe for in vitro-produksjon av embryoer, skal være tatt ut, bearbeidet og lagret 

i samsvar med kravene i vedlegg II del 1 kapittel I og i vedlegg III del 1. 

DEL 2 

YTTERLIGERE KRAV TIL DYREHELSE FOR SVIN SOM AVLSMATERIALE ER TATT UT FRA, OG MED HENSYN 

TIL KARANTENE OG LABORATORIEUNDERSØKELSER ELLER ANDRE TESTER AV SLIKE DYR SOM NEVNT I 

ARTIKKEL 21 

Kapi t t e l  I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for svin  so m sæd er  tatt  ut  fra,  og  med hensy n t i l   

karantene og  laboratorieundersø ke lser  e l l er  andre t ester  av  s l ike  dy r  

1. Alle svin som tas inn på en sædstasjon, skal oppfylle følgende krav: 

a) Dyrene skal ha vært i karantene i karantenelokaler der det bare var andre klovdyr med minst like god helsestatus. 

b) I løpet av de siste 30 dagene før dyrene ble satt inn i karantenelokalet nevnt i bokstav a) skal de ha gjennomgått 

følgende tester med negativt resultat: 

 i) Når det gjelder infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en bufret brucella-

antigentest (Rose Bengal-test), kompetitiv ELISA eller indirekte ELISA for påvisning av antistoffer mot glatte 

Brucella-arter. 

Dersom noen av dyrene tester positivt i de serologiske testene for påvisning av antistoffer mot glatte Brucella-arter 

(herunder Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis), skal dyr med negativt resultat i samme anlegg 

ikke settes inn i karantenelokalet før sykdomsfri status for infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og 

Brucella suis er bekreftet i opprinnelsesanleggene for de dyrene som testet positivt. 

 ii) Når det gjelder infeksjon med pseudorabiesvirus, 

— hos uvaksinerte dyr, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot hele pseudorabiesviruset eller virusets 

glykoprotein B (ADV-gB) eller glykoprotein D (ADV-gD), eller en serumnøytralisasjonstest, 

— hos dyr som er vaksinert med en deletert gE-vaksine, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot pseudo-

rabiesvirusets glykoprotein E (ADV-gE). 

De serologiske testene for infeksjon med pseudorabiesvirus skal være i samsvar med standardene angitt i del 7 i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

 iii) Når det gjelder klassisk svinepest, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer eller en serumnøytralisasjonstest, hos 

dyr som kommer fra en medlemsstat eller en sone i denne der klassisk svinepest er rapportert, eller det er foretatt 

vaksinasjon mot denne sykdommen i løpet av de siste tolv månedene. 

 iv) Når det gjelder infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin, en serologisk test (monolags 

immuno-peroksidaseprøve (IPMA), immunfluorescensprøve (IFA) eller ELISA). 

c) Dyrene har gjennomgått følgende tester utført på prøver som er tatt i løpet av et tidsrom på minst 21 dager etter 

innsetting i karantenelokalet nevnt i bokstav a): 

 i) Når det gjelder infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en bufret brucella-

antigentest (Rose Bengal-test), kompetitiv ELISA eller indirekte ELISA for påvisning av antistoffer mot glatte 

Brucella-arter. 

Dyr som har testet positivt i en test nevnt i første ledd, skal fjernes fra karantenelokalet med mindre mistanken om 

infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis er utelukket i samsvar med bokstav d).  
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 ii) Når det gjelder infeksjon med pseudorabiesvirus, 

— hos uvaksinerte dyr, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot hele pseudorabiesviruset eller virusets 

glykoprotein B (ADV-gB) eller glykoprotein D (ADV-gD), eller en serumnøytralisasjonstest, 

— hos dyr som er vaksinert med en deletert gE-vaksine, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot pseudo-

rabiesvirusets glykoprotein E (ADV-gE). 

Dersom noen av dyrene tester positivt ved testene for infeksjon med pseudorabiesvirus, skal disse dyrene 

umiddelbart fjernes fra karantenelokalet. 

 iii) Når det gjelder klassisk svinepest, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer eller en serumnøytralisasjonstest, hos 

dyr som kommer fra en medlemsstat eller en sone i denne der klassisk svinepest ikke er rapportert, og det ikke er 

foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen i løpet av de siste tolv månedene. 

 iv) Når det gjelder infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin, en serologisk test (IPMA, 

IFA eller ELISA) og en test for virusgenom (revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon (RT-PCR), flettet RT-

PCR, sanntids RT-PCR). 

Dersom noen av dyrene tester positivt ved testene for infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus 

hos svin, skal disse dyrene umiddelbart fjernes fra karantenelokalet. 

Dersom en gruppe dyr settes i karantene, skal vedkommende myndighet treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

gjenværende dyr som testet negativt ved testene nevnt i punkt i), ii), iii) og iv), har tilfredsstillende helsestatus før de 

tas inn på sædstasjonen i samsvar med dette kapittelet. 

d) Følgende tiltak skal treffes ved mistanke om infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis: 

 i) Følgende protokoll skal gjennomføres med hensyn til dyr som har testet positivt for infeksjon med Brucella 

abortus, Brucella melitensis og Brucella suis i en test nevnt i bokstav c) i): 

— Positive sera skal gjennomgå minst én av de alternative testene angitt i bokstav c) i) som ikke er blitt utført på 

prøvene nevnt i bokstav c). 

— En epidemiologisk undersøkelse skal foretas i opprinnelsesanlegget for dyr som har testet positivt for 

infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis. 

— Tidligst sju dager etter den datoen det tas prøve som nevnt i bokstav c) skal det tas prøver fra alle dyr som har 

testet positivt ved testene nevnt i bokstav c) i) og i bokstav d) i) første strekpunkt, og som har gjennomgått en 

serologisk test fastsatt i bokstav c) i), eller alle dyr nevnt i bokstav c) skal gjennomgå en brucellin-hudtest. 

 ii) Mistanke om infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis skal utelukkes dersom den 

epidemiologiske undersøkelsen av opprinnelsesanleggene ikke avdekket forekomst av infeksjon med Brucella 

abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, og enten 

— den gjentatte testingen nevnt i bokstav d) i) første strekpunkt eller testen nevnt i bokstav d) i) tredje strekpunkt 

ble utført med negativt resultat, 

eller 

— alle dyr som testet positivt ved testene nevnt i bokstav d) i) første eller tredje strekpunkt, har gjennomgått en 

kontroll post mortem og en test for påvisning av agens (PCR eller bakteriekultur) for glatte Brucella-arter 

(herunder Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis) med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle. 

 iii) Etter at mistanke om infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis er utelukket, kan alle 

dyrene fra karantenelokalet nevnt i bokstav c) andre ledd tas inn på sædstasjonen.  
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2. Følgende obligatoriske rutineundersøkelser av svin som holdes på sædstasjoner, skal utføres: 

a) Alle svin som holdes på sædstasjonen, skal gjennomgå følgende tester med negativt resultat: 

 i) Når det gjelder infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en bufret brucella-

antigentest (Rose Bengal-test), kompetitiv ELISA eller indirekte ELISA. 

 ii) Når det gjelder infeksjon med pseudorabiesvirus, 

— hos uvaksinerte dyr, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot hele pseudorabiesviruset eller virusets 

glykoprotein B (ADV-gB) eller glykoprotein D (ADV-gD), eller en serumnøytralisasjonstest, 

— hos dyr som er vaksinert med en deletert gE-vaksine, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot pseudo-

rabiesvirusets glykoprotein E (ADV-gE). 

 iii) Når det gjelder klassisk svinepest, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer eller en serumnøytralisasjonstest, 

 iv) Når det gjelder infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin, en serologisk test (IPMA, 

IFA eller ELISA). 

b) Testene angitt i bokstav a) skal utføres på prøver som er tatt fra 

 i) alle dyr umiddelbart før de forlater sædstasjonen, eller ved ankomst til slakteriet, og ikke i noe tilfelle senere enn 

tolv måneder etter de ble tatt inn på sædstasjonen, 

eller 

 ii) minst 

— 25 % av dyrene på sædstasjonen hver tredje måned med sikte på testing for infeksjon med Brucella abortus, 

Brucella melitensis og Brucella suis, infeksjon med pseudorabiesvirus og klassisk svinepest, og fra minst 10 % 

av dyrene på sædstasjonen hver måned med sikte på infeksjon med reproduksjons- og respirasjons-

syndromvirus hos svin, 

eller 

— 10 % av dyrene på sædstasjonen hver måned med sikte på testing for infeksjon med Brucella abortus, Brucella 

melitensis og Brucella suis, infeksjon med pseudorabiesvirus, klassisk svinepest og infeksjon med 

reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin. 

Ved prøvetaking som foretas i samsvar med de to alternativene oppført i punkt ii), skal stasjonsveterinæren påse at 

dyrene det tas prøve av, er representative for stasjonens samlede populasjon, særlig med henblikk på aldersgrupper 

og lokaler. 

c) Når testingen utføres i samsvar med nr. 2 bokstav b) ii), skal stasjonsveterinæren sikre at alle dyr testes for 

sykdommene nevnt i nr. 2 bokstav a) minst hver tolvte måned regnet fra den datoen de ble tatt inn på sædstasjon. 

3. Dersom noen av testene angitt i nr. 2 bokstav a) er positive, skal dyret isoleres, og sæden som er tatt ut fra det etter siste 

negative test, skal ikke flyttes mellom medlemsstater. 

Dyret nevnt i første ledd skal umiddelbart fjernes fra sædstasjonen. 

Sæduttak fra alle andre dyr på sædstasjonen etter datoen for uttak av den siste prøven som ga negativt resultat i en av 

testene som er beskrevet i nr. 2 bokstav a), skal oppbevares atskilt og skal ikke flyttes mellom medlemsstater før 

sædstasjonens helsestatus er gjenopprettet og den lagrede sæden har gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å 

utelukke at sæden inneholder patogener som forårsaker sykdommer nevnt i nr. 2 bokstav a).  
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Kapi t t e l  I I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for svin  so m oocyt ter  og  e mbry oer er  tatt  ut  fra,  og   

med hensy n t i l  karantene  for s l ike  dyr  

1. Donordyr av svin skal være undersøkt klinisk av gruppeveterinæren eller et gruppemedlem og være bekreftet fri for 

symptomer eller tegn på noen av kategori D-sykdommene som er relevante for svin den dagen uttaket av oocytter eller 

embryoer foregikk. 

2. I tillegg til kravene som er nevnt i nr. 1, skal donorpurker, unntatt donorer av in vivo-produserte embryoer som er behandlet 

med trypsin, komme fra en medlemsstat eller en sone i denne som er fri for infeksjon med pseudorabiesvirus, eller som har 

gjennomført et godkjent utryddelsesprogram mot infeksjon med pseudorabiesvirus. 

3. Når det gjelder infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin, skal donorpurker for in vivo-

produserte embryoer gjennomgå en serologisk test for reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin med negativt 

resultat ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom, der den andre testen utføres i løpet av de siste 15 dagene før 

uttak av embryoer. 

4. Sæd som brukes til inseminering av donordyr av svin, skal være tatt ut, bearbeidet og lagret i samsvar med kravene i 

vedlegg II del 2 kapittel I og i vedlegg III del 1. 

DEL 3 

YTTERLIGERE KRAV TIL DYREHELSE FOR SAU OG GEIT SOM AVLSMATERIALE ER TATT UT FRA, OG MED 

HENSYN TIL KARANTENE OG LABORATORIEUNDERSØKELSER ELLER ANDRE TESTER AV SLIKE DYR SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 22 

Kapi t t e l  I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for sau og  g ei t  som sæd e r tatt  ut  f ra,  og  me d hensy n t i l  

karantene og  laboratorieundersø ke lser  e l l er  andre t ester  av  s l ike  dy r  

1. Alle sauer og geiter som tas inn på en sædstasjon, skal oppfylle følgende krav: 

a) Dyrene skal ha vært i karantene i karantenelokaler der det bare var andre klovdyr med minst like god helsestatus. 

b) Når det gjelder sauer, skal de komme fra et anlegg der de i de siste 60 dagene før deres opphold i karantenelokalene 

nevnt i bokstav a), har gjennomgått en serologisk test for epididymitt hos sau (Brucella ovis) eller en annen test med 

tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

Når det gjelder sauer som holdes sammen med geiter, skal disse geitene også med negativt resultat gjennomgå en 

serologisk test for epididymitt hos sau (Brucella ovis). 

c) Dyrene har gjennomgått følgende tester utført med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle på en blodprøve som er tatt i 

løpet av de siste 30 dagene før begynnelsen av karantenetiden nevnt i bokstav a): 

 i) For infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en serologisk test nevnt i del 1 nr. 1 i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

 ii) Når det gjelder sauer, for påvisning av epididymitt hos sau (Brucella ovis), en serologisk test eller en annen test 

med tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

Når det gjelder sauer som holdes sammen med geiter, skal disse geitene også med negativt resultat gjennomgå en 

serologisk test for epididymitt hos sau (Brucella ovis). 

d) Dyrene har gjennomgått følgende tester utført med negativt resultat på prøver som er tatt i karantenetiden nevnt i 

bokstav a), og i løpet av et tidsrom på minst 21 dager etter datoen da de ble satt inn i karantenelokalet: 

 i) For infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en serologisk test nevnt i del 1 nr. 1 i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688.  
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ii) Når det gjelder sauer, for påvisning av epididymitt hos sau (Brucella ovis), en serologisk test eller en annen test 

med tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

Når det gjelder sauer som holdes sammen med geiter, skal disse geitene også med negativt resultat gjennomgå en 

serologisk test for epididymitt hos sau (Brucella ovis). 

2. Alle sauer og geiter som holdes på en godkjent sædstasjon, skal minst én gang per år gjennomgå følgende tester 

(obligatoriske rutineundersøkelser) med negativt resultat: 

a) For infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, en serologisk test nevnt i del 1 nr. 1 i vedlegg 

I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

b) Når det gjelder sauer, for påvisning av epididymitt hos sau (Brucella ovis), en serologisk test eller en annen test med 

tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

Når det gjelder sauer som holdes sammen med geiter, skal disse geitene også med negativt resultat gjennomgå en 

serologisk test for epididymitt hos sau (Brucella ovis). 

3. Dersom noen av testene beskrevet i nr. 2 er positive, skal dyret isoleres, og sæden som er tatt ut fra det etter datoen for siste 

negative test, skal ikke flyttes mellom medlemsstater. 

Dyret nevnt i første ledd skal fjernes fra sædstasjonen. 

Sæduttak fra alle andre dyr på sædstasjonen etter datoen for uttak av den siste prøven som ga negativt resultat i en av 

testene som er beskrevet i nr. 2, skal oppbevares atskilt og skal ikke flyttes mellom medlemsstater før sædstasjonens 

helsestatus er gjenopprettet og den lagrede sæden har gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at sæden 

inneholder patogener som forårsaker sykdommer nevnt i nr. 2. 

Kapi t t e l  I I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for sau og  g ei t  som oocyt ter  og  e mbry oer er  tat t  ut  fra,   

og  med hensyn t i l  karantene for s l ike  dyr  

1. Donordyr av sau og geit skal være undersøkt klinisk av gruppeveterinæren eller et gruppemedlem og være bekreftet fri for 

symptomer eller tegn på noen av kategori D-sykdommene som er relevante for sauer og geiter den dagen uttaket av 

oocytter eller embryoer foregikk. 

2. Sæd som brukes til inseminering av donordyr av sau og geit, skal være tatt ut, bearbeidet og lagret i samsvar med kravene i 

vedlegg II del 3 kapittel I og i vedlegg III del 1. 

DEL 4 

YTTERLIGERE KRAV TIL DYREHELSE FOR HESTEDYR SOM AVLSMATERIALE ER TATT UT FRA, OG MED 

HENSYN TIL KARANTENE OG LABORATORIEUNDERSØKELSER ELLER ANDRE TESTER AV SLIKE DYR SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 23 

Kapi t t e l  I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for hestedy r so m sæd er tat t  ut  fra,  og  med hensy n  

t i l  karantene og  laboratorieundersø ke l ser  e l ler  andre tester  av s l ike  dyr  

1. Donordyr av hestefamilien som skal brukes til uttak av sæd, skal etter stasjonsveterinærens bedømmelse oppfylle følgende 

krav: 

a) Dyret skal gjennomgå følgende tester i samsvar med ett av prøveprogrammene fastsatt i bokstav b): 

 i) En agargel-immundiffusjonstest (Coggins-test) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, 

med negativt resultat.  
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 ii) En virusisolasjonstest for påvisning av virusarteritt hos hest eller påvisning av dets genom ved poly-

merasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR, utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede 

sæden til donorhingsten, med mindre den har gjennomgått en serumnøytralisasjonstest for påvisning av 

virusarteritt hos hest der det er oppnådd et negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4. 

 iii) En test for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (Taylorella equigenitalis) utført med negativt 

resultat i hvert tilfelle på tre svaberprøver tatt fra donorhingsten ved to anledninger med minst sju dagers 

mellomrom, og ikke i noe tilfelle tidligere enn sju dager (systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) 

etter eventuell antimikrobiell behandling av donorhingsten, tatt fra minst følgende steder: 

— Forhuden. 

— Uretra. 

— Fossa glandis. 

Prøvene skal plasseres i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før avsendelse til 

laboratoriet. 

Prøvene skal gjennomgå minst én av følgende tester: 

— Dyrking under mikroaerofile forhold i minst sju dager for isolering av Taylorella equigenitalis, påbegynt 

innen 24 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig 

under transport. 

eller 

— PCR eller sanntids-PCR for påvisning av Taylorella equigenitalis-genom innen 48 timer etter at prøvene er 

tatt fra donordyret. 

b) Dyret skal ha gjennomgått ett av følgende prøveprogrammer: 

 i) Dersom donorhingsten oppholder seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for det første 

sæduttaket og i uttaksperioden, og ingen hestedyr på sædstasjonen kommer i direkte kontakt med hestedyr med 

lavere helsestatus enn donorhingsten, skal testene som kreves i samsvar med bokstav a), utføres på prøver som er 

tatt fra donorhingsten minst én gang i året (obligatoriske rutineundersøkelser) ved avlssesongens begynnelse eller 

før det første uttaket av sæd beregnet på forflytning til en annen medlemsstat som fersk, kjølt eller fryst sæd, og 

minst 14 dager etter starten på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for det første sæduttaket. 

 ii) Dersom donorhingsten oppholder seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for det første sæduttaket og i 

uttaksperioden, men kan forlate sædstasjonen av og til på stasjonsveterinærens ansvar i en samlet periode på under 

14 dager i uttaksperioden, eller andre hestedyr på sædstasjonen kommer i direkte kontakt med hestedyr med lavere 

helsestatus, skal testene som kreves i samsvar med bokstav a), utføres i henhold til følgende: 

— Minst én gang i året på prøver som er tatt fra donorhingsten ved avlssesongens begynnelse eller før det første 

uttaket av sæd beregnet på forflytning til en annen medlemsstat som fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 

14 dager etter starten på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for det første sæduttaket, 

og 

— i perioden for uttak av sæd beregnet på forflytning til en annen medlemsstat som fersk, kjølt eller fryst sæd, i 

henhold til følgende: 

— Når det gjelder testen som kreves i bokstav a) i), på prøver tatt høyst 90 dager før datoen for uttaket av 

sæd beregnet på forflytning til en annen medlemsstat. 

— Når det gjelder testen som kreves i bokstav a) ii), på prøver tatt høyst 30 dager før datoen for uttaket av 

sæd beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, med mindre det bekreftes at donorhingsten ikke 

utskiller virus ved en virusisolasjonstest, PCR eller sanntids-PCR som er utført på prøver av en 

delmengde av den samlede sæden tatt høyst seks måneder før datoen for uttaket av sæd beregnet på 

forflytning til en annen medlemsstat, og donorhingsten har gjennomgått en serumnøytralisasjonstest for 

påvisning av virusarteritt hos hest med et positivt resultat ved en serumfortynning på minst 1:4.  
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— Når det gjelder testen som kreves i bokstav a) iii), på prøver tatt høyst 60 dager før datoen for uttaket av 

sæd beregnet på forflytning til en annen medlemsstat, og som for PCR eller sanntids-PCR kan utføres på 

tre svaberprøver tatt ved én enkelt anledning. 

 iii) Dersom donorhingsten ikke oppfyller vilkårene i punkt i) og ii), og sæden tas ut med sikte på forflytning til en 

annen medlemsstat som fryst sæd, skal testene som kreves i samsvar med bokstav a), utføres på prøver som er tatt 

fra donorhingsten i henhold til følgende: 

— Minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse. 

— I lagringsperioden fastsatt i del 1 nr. 2 bokstav b) i vedlegg III og før sæden fjernes fra sædstasjonen eller 

brukes, på prøver som er tatt tidligst 14 dager og senest 90 dager etter datoen for sæduttaket. 

Som unntak fra punkt iii) andre strekpunkt er prøvetaking etter sæduttak og testing for påvisning av virusarteritt 

hos hest som beskrevet i bokstav a) ii) ikke påkrevd dersom det bekreftes at en donorhingst som er seropositiv for 

virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en virusisolasjonstest, PCR eller sanntids-PCR som er utført med 

negativt resultat på prøver av en delmengde av den samlede sæden til donorhingsten tatt to ganger i året med minst 

fire måneders mellomrom, og donorhingsten har gjennomgått en serumnøytralisasjonstest for påvisning av 

virusarteritt hos hest med et positivt resultat ved en serumfortynning på minst 1:4. 

c) Dersom noen av testene fastsatt i bokstav b) er positive, skal donorhingsten isoleres, og sæden som er tatt ut fra den 

etter datoen for siste negative test, skal ikke flyttes mellom medlemsstater, unntatt når det gjelder sæd fra hvert ejakulat 

som har gjennomgått virusisolasjonstest for virusarteritt hos hest med negativt resultat. 

Sæduttak fra alle andre hingster på sædstasjonen etter datoen for uttak av den siste prøven som ga negativt resultat i en 

av testene fastsatt i bokstav b), skal oppbevares atskilt og skal ikke flyttes mellom medlemsstater før sædstasjonens 

helsestatus er gjenopprettet og den lagrede sæden har gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at 

sæden inneholder patogener som forårsaker sykdommer nevnt i bokstav b). 

Kapi t t e l  I I  

Ytter l igere  krav t i l  dyrehelse  for hestedy r so m oocytter  og  e mbry oer er  tat t  ut  f ra,  og   

med hensy n t i l  karantene  og  laboratorieundersø ke lser  e l l er  andre t ester  av s l ike  dyr  

1. Donordyr av hestefamilien skal være undersøkt klinisk av gruppeveterinæren eller et gruppemedlem og være bekreftet fri 

for symptomer eller tegn på noen av kategori D-sykdommene som er relevante for hestedyr den dagen uttaket av oocytter 

eller embryoer foregikk. 

2. I tillegg til kravene som er nevnt i nr. 1 skal donordyrene av hestefamilien 

a) ikke brukes til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for uttaket av oocytter eller embryoer samt 

mellom datoen for den første prøven nevnt i bokstav b) og c) og datoen for uttaket av oocytter og embryoer, 

b) gjennomgå en agargel-immundiffusjonstest (Coggins-test) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos 

hest, utført med negativt resultat på blodprøver som er tatt minst 14 dager etter starten på perioden på minst 30 dager 

nevnt i bokstav a), og høyst 90 dager før datoen for uttaket av oocytter eller embryoer beregnet på forflytning mellom 

medlemsstater, 

c) gjennomgå en test for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (Taylorella equigenitalis) utført med 

negativt resultat i hvert tilfelle på minst to svaberprøver tatt fra donordyret, ikke i noe tilfelle tidligere enn sju dager 

(systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter eventuell antimikrobiell behandling av donordyret, tatt 

fra minst følgende steder: 

— Slimhinnen i fossa clitoridis. 

— Sinus clitoridis.  
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Prøvene skal tas i løpet av perioden på minst 30 dager nevnt i bokstav a) ved to anledninger med minst sju dagers 

mellomrom når det gjelder testen nevnt i punkt i) nedenfor, eller ved én anledning når det gjelder testen nevnt i punkt ii) 

nedenfor. 

Prøvene skal plasseres i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før avsendelse til laboratoriet. 

Prøvene skal gjennomgå minst én av følgende tester: 

 i) Dyrking under mikroaerofile forhold i minst sju dager for isolering av Taylorella equigenitalis, påbegynt innen  

24 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig under transport. 

eller 

 ii) PCR eller sanntids-PCR for påvisning av Taylorella equigenitalis-genom, innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra 

donordyret. 

3. Sæd som brukes til inseminering av donordyr, skal være tatt ut, bearbeidet og lagret i samsvar med kravene i vedlegg II del 

4 kapittel I og i vedlegg III del 1. 

DEL 5 

ANDRE KRAV TIL DYREHELSE FOR STORFE, SVIN, SAU OG GEIT OG DYR AV FAMILIENE CAMELIDAE OG CERVIDAE 

SOM AVLSMATERIALE ER TATT UT FRA, OG MED HENSYN TIL KARANTENE OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 

ELLER ANDRE TESTER AV SLIKE DYR SOM NEVNT I ARTIKKEL 20, 21, 22 OG 38 

Kapi t t e l  I  

Krav t i l  s torfe ,  svin,  sau og  gei t  med hensyn t i l  munn -  og  klovsy ke  

1. Storfe, svin, sau og geit som er donorer av sæd, oocytter eller embryoer, skal 

a) komme fra anlegg 

 i) som ligger i et område der det innenfor en radius på 10 km rundt anlegget ikke er rapportert om munn- og klovsyke 

minst de siste 30 dagene før datoen for uttak, 

 ii) der det ikke er rapportert om munn- og klovsyke i løpet av minst de siste tre månedene før datoen for uttak, 

b) ikke være vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de siste tolv månedene før datoen for uttak. 

2. Stasjonsveterinæren skal sikre at 

a) storfe, svin, sau og geit som er sæddonorer, bare tas inn på sædstasjonen etter å ha vært isolert i et karantenelokale som 

på den dagen dyrene tas inn på sædstasjonen 

 i) skal ligge i et område der det innenfor en radius på 10 km rundt karantenelokalet ikke er rapportert om munn- og 

klovsyke på minst 30 dager, 

 ii) ikke skal ha hatt noe rapportert utbrudd av munn- og klovsyke i løpet av de siste tre månedene før den datoen 

dyrene tas inn på sædstasjonen, 

b) sæd bare flyttes til en annen medlemsstat dersom følgende vilkår er oppfylt: 

 i) Sædstasjonen ligger i et område der det innenfor en radius på 10 km rundt sædstasjonen ikke er rapportert om 

munn- og klovsyke på minst 30 dager.  
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 ii) Sædstasjonen har vært fri for munn- og klovsyke i minst tre måneder før og 30 dager etter datoen for uttak av sæd 

eller, når det gjelder fersk sæd, fram til avsendelsesdatoen for forsendelsen av sæd til en annen medlemsstat. 

 iii) Når det gjelder fersk sæd, er donordyret holdt på sædstasjonen nevnt i punkt i) i et sammenhengende tidsrom på 

minst 30 dager før datoen for uttak av sæd. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan stasjonsveterinæren tillate at det sendes sæd som er tatt ut fra et holdt donordyr som er 

vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de siste tolv månedene før datoen for uttak, forutsatt at 

a) donordyret ikke er vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de siste 30 dagene før datoen for uttak, 

b) 5 % (og minst fem strå) av hver mengde sæd som tas fra et donordyr på et hvilket som helst tidspunkt, gjennomgår med 

negativt resultat en virusisolasjonstest for munn- og klovsyke. 

4. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan gruppeveterinæren tillate at det til en annen medlemsstat sendes in vivo-produserte 

embryoer som er tatt ut fra et donordyr som er vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de siste tolv månedene før 

datoen for uttak, forutsatt at 

a) hunndonordyret ikke er vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de siste 30 dagene før datoen for uttak, 

b) sæden som brukes til befruktning, er tatt ut fra et hanndonordyr som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b), eller 

sæden oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2, 

c) embryoene før de fryses, er vasket med trypsin i samsvar med anbefalingene i IETS-håndboken(1), 

d) embryoene lagres dypfryst i minst 30 dager regnet fra datoen for uttak, og i dette tidsrommet har donordyret ikke vist 

noen kliniske tegn på munn- og klovsyke. 

Kapi t t e l  I I  

Krav t i l  s torfe ,  sau og  ge i t  og  dy r av fa mil i ene  Ca m el idae  og  Cervidae  med hensy n  

t i l  infeks jon med blåtung evirus ( seroty pe 1 –24)  

1. Storfe, sau og geit og dyr av familiene Camelidae og Cervidae som er sæddonorer, skal oppfylle minst ett av følgende 

vilkår: 

a) De er holdt i en medlemsstat eller en sone i denne som har vært fri for infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) i 

minst de siste 60 dagene før og under sæduttaket. 

b) De er i en sesongmessig sykdomsfri periode holdt i en sesongmessig sykdomsfri sone i minst de siste 60 dagene før og 

under sæduttaket i en medlemsstat eller i en sone i denne 

 i) med et godkjent utryddelsesprogram mot infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24), eller 

 ii) der vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av sæd har innhentet forhåndssamtykke fra 

vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om vilkårene for opprettelse av denne sesongmessig 

sykdomsfrie sonen og for mottak av forsendelsen av sæd. 

c) De er holdt i et vektorbeskyttet anlegg i minst de siste 60 dagene før og under sæduttaket. 

d) De har gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot blåtungevirus (serotype 1–24) utført med 

negativt resultat mellom 28 og 60 dager etter datoen for hvert uttak av sæd.  

  

(1) Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the use of embryo transfer 

technology emphasising sanitary procedures, utgitt av International Embryo Transfer Society, 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 

61874 USA (http://www.iets.org/). 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/63 

 

 

e) De har gjennomgått en test for identifisering av agens for blåtungevirus (serotype 1–24) utført med negativt resultat på 

blodprøver som er tatt ved starten av sæduttaket, ved det siste sæduttaket og under sæduttaket 

 i) minst hver sjuende dag, dersom det dreier seg om en virusisolasjonstest, 

eller 

 ii) minst hver 28. dag, dersom det dreier seg om PCR. 

2. Sauer og geiter og dyr av familiene Camelidae og Cervidae som er donorer av in vivo-produserte embryoer, og storfe, sauer 

og geiter og dyr av familiene Camelidae og Cervidae som er donorer av oocytter for in vitro-produksjon av embryoer, skal 

oppfylle minst ett av følgende vilkår: 

a) De er holdt i en medlemsstat eller en sone i denne som har vært fri for infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) i 

minst de siste 60 dagene før og under uttak av oocytter eller embryoer. 

b) De er i en sesongmessig sykdomsfri periode holdt i en sesongmessig sykdomsfri sone i minst de siste 60 dagene før og 

under uttak av oocytter eller embryoer i en medlemsstat eller i en sone i denne 

 i) med et godkjent utryddelsesprogram mot infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24), eller 

 ii) der vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet for forsendelsen av oocytter eller embryoer har innhentet 

forhåndssamtykke fra vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om vilkårene for opprettelse av 

denne sesongmessig sykdomsfrie sonen og for mottak av forsendelsen av oocytter eller embryoer. 

c) De er holdt i et vektorbeskyttet anlegg i minst de siste 60 dagene før og under uttak av oocytter eller embryoer. 

d) De har gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot blåtungevirus (serotype 1–24) utført med 

negativt resultat på en blodprøve som er tatt mellom 28 og 60 dager etter datoen for uttak av oocytter eller embryoer. 

e) De har gjennomgått en test for identifisering av agens for blåtungevirus (serotype 1–24) utført med negativt resultat på 

en blodprøve som er tatt på datoen for uttak av oocytter eller embryoer. 

3. Sæden som brukes til å befrukte oocyttene, skal være fra dyr som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1. 

Kapi t t e l  I I I  

Krav t i l  s torfe ,  sau og  ge i t  med hensy n t i l  infeks jon med he morag isk epizoot i -virus   

( seroty pe 1–7)  

1. Storfe, sau og geit som er sæddonorer, skal oppfylle minst ett av følgende vilkår: 

a) De er i minst de siste 60 dagene før og under sæduttaket holdt i en medlemsstat eller en sone i denne der det innenfor 

en radius på 150 km rundt anlegget ikke er rapportert om infeksjon med hemoragisk epizooti-virus (serotype 1–7) 

(EHDV 1–7) i løpet av minst de siste to årene. 

b) De er holdt i et vektorbeskyttet anlegg i minst de siste 60 dagene før og under sæduttaket. 

c) De har gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot EHDV 1–7 utført med negativt resultat minst 

hver 60. dag gjennom hele uttaksperioden og mellom 28 og 60 dager etter datoen for det siste sæduttaket. 

d) De har gjennomgått en test for identifisering av agens for EHDV 1–7 utført med negativt resultat på blodprøver som er 

tatt ved starten av sæduttaket, ved det sæduttaket og under sæduttaket 

 i) minst hver sjuende dag, dersom det dreier seg om en virusisolasjonstest, 

eller 

 ii) minst hver 28. dag, dersom det dreier seg om PCR. 
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2. Sauer og geiter som er donorer av in vivo-produserte embryoer, og storfe, sauer og geiter som er donorer av oocytter for in 

vitro-produksjon av embryoer, skal oppfylle minst ett av følgende vilkår: 

a) De er i minst de siste 60 dagene før og under uttak av oocytter eller embryoer holdt i en medlemsstat eller sone der det 

innenfor en radius på 150 km rundt anlegget ikke er rapportert om EHDV 1–7 i løpet av minst de siste to årene. 

b) De er holdt i et vektorbeskyttet anlegg i minst de siste 60 dagene før og under uttak av oocytter eller embryoer. 

c) De har gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot EHDV 1–7 utført med negativt resultat på en 

blodprøve som er tatt mellom 28 og 60 dager etter datoen for uttak av oocytter eller embryoer. 

d) De har gjennomgått en test for identifisering av agens for EHDV 1–7 utført med negativt resultat på en blodprøve som 

er tatt på datoen for uttak av oocytter eller embryoer. 

3. Sæden som brukes til å befrukte oocyttene, skal være fra dyr som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1. 

Kapi t t e l  IV  

Krav t i l  e t  anlegg  som skal  anses  so m fri t t  for  infeks jon med Brucel la  abortus ,  

Brucel la  m el i tens is  og  Brucel la  sui s  hos  svin  

For at et anlegg for svin skal kunne anses som fritt for infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, 

skal det oppfylle følgende krav: 

a) Infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis skal være meldepliktig sykdom hos svin i 

medlemsstaten. 

b) Det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis i anlegget i 

løpet av minst de siste tre årene. 

c) Dyr som viser kliniske symptomer på infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis, for eksempel 

aborter eller betennelse i testiklene, har gjennomgått nødvendige diagnostiske tester med negativt resultat. 

d) Ingen svin som tilhører anlegget, er blitt vaksinert mot infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella 

suis i løpet av minst de siste tre årene. 

e) Svin som er tatt inn i anlegget, 

 i) kommer enten fra anlegg som har vært fri for infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis i 

minst de siste tre årene, eller er med negativt resultat testet ved en prøve som er tatt i løpet av de siste 30 dagene før 

avsendelse, 

og 

ii) er ikke blitt vaksinert mot infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis i løpet av minst de siste 

tre årene. 

f) I løpet av minst de siste tre årene er det ikke påvist noe tegn på infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og 

Brucella suis i andre epidemiologiske enheter i samme anlegg, eller det er truffet tiltak for å forebygge overføring av 

infeksjon med Brucella abortus, Brucella melitensis og Brucella suis fra disse andre epidemiologiske enhetene. 

 _____  
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VEDLEGG III 

KRAV TIL DYREHELSE VED UTTAK, PRODUKSJON, BEARBEIDING OG LAGRING AV AVLSMATERIALE FRA  

STORFE, SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR SOM NEVNT I ARTIKKEL 26 

DEL 1 

KRAV TIL DYREHELSE VED UTTAK, BEARBEIDING OG LAGRING AV FERSK, KJØLT ELLER FRYST SÆD  

FRA STORFE, SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR, OG VED TRANSPORT AV SLIK SÆD 

1. Alle instrumenter som brukes til uttak, bearbeiding, konservering eller frysing av sæd, skal være rengjort og enten 

desinfisert eller sterilisert før bruk, unntatt nye engangsinstrumenter. 

2. Fryst sæd skal 

a) plasseres og lagres i lagringscontainere 

 i) som er rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før bruk, eller som er nye engangscontainere, 

ii) med et frysemedium som ikke tidligere er blitt brukt til andre produkter av animalsk opprinnelse, 

b) før avsendelse eller bruk lagres under godkjente forhold i minst 30 dager etter uttakssdatoen. 

3. Om nødvendig kan antibiotika eller antibiotikablandinger med en bakteriedrepende aktivitet som minst tilsvarer aktiviteten 

til følgende antibiotika eller antibiotikablandinger i én ml sæd, tilsettes sæd eller inngå i sædfortynnere: 

a) Når det gjelder sæd fra storfe og svin, en blanding av linkomycin-spektinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) og 

streptomycin (500 μg), eller 

b) når det gjelder sæd fra sau og geit, gentamicin (250 μg) eller en blanding av penicillin (500 IU) og streptomycin  

(500 μg), eller 

c) en blanding av gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg), linkomycin-spektinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) og 

streptomycin (500 μg), eller 

d) en blanding av amikacin (75 μg) og divekacin (25 μg). 

4. Når det gjelder sæd fra storfe, skal antibiotika nevnt i nr. 3 bokstav a), c) og d) eller sædfortynnere som inneholder slik 

antibiotika eller slike blandinger av antibiotika, tilsettes og være virksomme særlig mot campylobacter, leptospirer og 

mykoplasma. 

5. Når det gjelder sæd fra svin, skal antibiotika eller antibiotikablandinger nevnt i nr. 3 bokstav a), c) og d) eller sædfortynnere 

som inneholder slik antibiotika eller slike blandinger av antibiotika, tilsettes og være virksomme særlig mot leptospirer. 

6. Dersom et antibiotikum eller en antibiotikablanding blir tilsatt i sæd, 

a) skal antibiotikumets/antibiotikaenes navn og dets/deres konsentrasjon, eller handelsbetegnelsen på sædfortynneren som 

inneholder antibiotika, angis i helsesertifikatet som ledsager forsendelsen, 

b) skal det eller de tilsettes i sæden etter den endelige fortynningen eller i fortynningsmiddelet, 

c) når det gjelder fryst sæd, skal det eller de tilsettes før sæden fryses. 

7. Når det gjelder fryst eller kjølt sæd, skal den fortynnede sæden umiddelbart etter at antibiotika er tilsatt oppbevares ved 

a) en temperatur på minst 5 °C, unntatt for sæd fra svin, som kan oppbevares ved en temperatur på minst 15 °C i minst  

45 minutter, eller 

b) under tids- og temperaturforhold som gir tilsvarende dokumentert bakteriedrepende aktivitet.  
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DEL 2 

KRAV TIL DYREHELSE VED UTTAK OG BEARBEIDING AV IN VIVO-PRODUSERTE EMBRYOER FRA  

STORFE, SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR 

In vivo-produserte embryoer skal tas ut, bearbeides og konserveres i samsvar med følgende krav: 

1. Embryoer skal tas ut og bearbeides av en embryouttaksgruppe uten å komme i kontakt med andre forsendelser av 

embryoer som ikke oppfyller kravene i denne forordningen. 

2. Embryoer skal tas ut på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller anlegget. og som skal holdes i god stand og 

være bygd med materialer som er lette å rengjøre og desinfisere effektivt. 

3. Embryoer skal bearbeides (undersøkes, vaskes, behandles og plasseres i strå eller annen emballasje) i enten et stasjonært 

eller mobilt laboratorium. 

4. Alt utstyr som brukes til å ta ut, håndtere, vaske, fryse og lagre embryoer, skal rengjøres og enten desinfiseres eller 

steriliseres før bruk, i samsvar med IETS-håndboken, eller være nytt engangsutstyr. 

5. Alle biologiske produkter av animalsk opprinnelse som brukes i medier og løsninger til uttak, bearbeiding, vasking eller 

lagring av embryoer, skal være fri for patogener. Medier og løsninger som brukes til uttak, frysing og lagring av embryoer, 

skal steriliseres ved hjelp av metoder som er godkjent i samsvar med IETS-håndboken, og skal håndteres slik at de forblir 

sterile. 

6. Dersom det i samsvar med IETS-håndboken tilsettes antibiotika eller antibiotikablandinger i medier som brukes til uttak, 

bearbeiding, vasking og lagring, skal antibiotikaenes navn og deres konsentrasjon angis i helsesertifikatet som ledsager 

forsendelsen. 

7. Frysemediene som brukes til konservering eller lagring av embryoer, skal ikke tidligere ha vært brukt til andre biologiske 

produkter av animalsk opprinnelse. 

8. Embryoene skal vaskes i samsvar med IETS-håndboken og skal ha en intakt zona pellucida, eller når det gjelder embryoer 

fra hestedyr, embryonisk kapsel, før og umiddelbart etter vasking. Hvert embryo skal vaskes minst ti ganger i en 

spesialvæske for embryoer som skal skiftes hver gang. Ved hver vask skal væsken fortynnes 100 ganger, og det skal hver 

gang brukes en steril mikropipette til å overføre embryoet. 

Standard framgangsmåte for vasking skal endres slik at den omfatter ytterligere vaskinger med enzymet trypsin i henhold 

til IETS-håndboken, når det er nødvendig å inaktivere eller fjerne bestemte patogener. 

9. Embryoer fra forskjellige donordyr skal ikke vaskes sammen. 

10. Hele overflaten av hvert embryos zona pellucida, eller når det gjelder embryoer fra hestedyr, embryonisk kapsel, skal 

undersøkes ved en forstørrelse på minst 50 ganger og garanteres å være intakt og fri for vedhengende materiale. 

11. Embryoer som har oppnådd et tilfredsstillende resultat i undersøkelsen fastsatt i nr. 10, skal plasseres i et rengjort og enten 

desinfisert eller sterilt strå eller annen rengjort og enten desinfisert eller steril emballasje, med mindre det er snakk om nye 

engangsstrå eller ny engangsemballasje, som er merket i samsvar med artikkel 10 nr. 1 og skal forsegles umiddelbart. 

12. Hvert embryo skal om nødvendig fryses raskest mulig og lagres i et lagerlokale, som nevnt i del 2 nr. 2 bokstav b) i 

vedlegg I, som gruppeveterinæren er ansvarlig for.  
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13. Dersom det ikke finnes noen annen prosedyre for å kontrollere donordyrenes helsestatus, eller for å kontrollere samsvar 

med kravene til dyrehelse og biosikkerhet fastsatt av gruppeveterinæren, herunder innenfor rammen av kvalitetskontroll-

ordningen nevnt i del 2 nr. 1 bokstav b) i vedlegg I, skal embryouttaksgruppen i samsvar med IETS-håndboken 

rutinemessig sende inn til et offisielt laboratorium eller et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, 

prøver av ikke-levedyktige embryoer eller oocytter, skyllevæsker eller vaskevæsker i forbindelse med gruppens arbeid for 

påvisning av bakteriell og viral forurensning, med en hyppighet som gruppeveterinæren skal fastsette. 

DEL 3 

KRAV TIL DYREHELSE VED UTTAK OG BEARBEIDING AV OOCYTTER, OVARIER OG ANNET VEV TIL IN VITRO-

PRODUKSJON AV EMBRYOER FRA STORFE, SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR 

I tillegg til kravene fastsatt i del 2 får følgende ytterligere krav anvendelse på uttak, bearbeiding og transport av oocytter, 

ovarier og annet vev til bruk ved in vitro-befruktning og in vitro-dyrking: 

1. Ovariene og annet vev som er tatt ut på et slakteri, enten fra et individuelt donordyr eller fra et parti med donordyr, skal tas 

ut på et slakteri som er godkjent i samsvar med artikkel 148 i forordning (EU) 2017/625. 

Disse potensielle donordyrene skal ha gjennomgått kontroll ante mortem og post mortem utført av en veterinær på slakteriet 

som skal ha attestert at dyrene er fri for symptomer og tegn på alle kategori A-, B-, C- og D-sykdommer som er relevante 

for storfe, svin, sau, geit eller hestedyr. 

Slakteriet skal ligge i et område der det innenfor en radius på 10 km ikke er rapportert om munn- og klovsyke i løpet av 

minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av ovarier og annet vev. 

2. Ovarier skal ikke tas inn på laboratoriet til en embryoproduksjonsgruppe med sikte på bearbeiding før kontroll post mortem 

av donordyrene er gjennomført med tilfredsstillende resultat. 

Dersom en sykdom nevnt i nr. 1 blir konstatert hos et individuelt donordyr, hos partiet med donordyr eller hos dyr som er 

slaktet på slakteriet denne dagen, skal alle ovarier og annet vev fra disse donordyrene spores og kasseres. 

3. Utstyr til uttak og transport av ovarier og annet vev skal rengjøres og enten desinfiseres eller steriliseres før bruk, unntatt 

nytt engangsutstyr, og skal utelukkende brukes til disse formålene. 

Det skal brukes separat utstyr til å håndtere oocytter og embryoer fra forskjellige individuelle donordyr og fra forskjellige 

partier med donordyr. 

DEL 4 

KRAV TIL DYREHELSE VED BEARBEIDING AV IN VITRO-PRODUSERTE EMBRYOER FRA STORFE,  

SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR 

I tillegg til kravene fastsatt i del 2 får følgende ytterligere krav anvendelse på bearbeiding av in vitro-produserte embryoer: 

1. Etter at in vitro-dyrkingen er avsluttet, men før frysing, lagring og transport av embryoene, skal disse vaskes og behandles i 

henhold til nr. 7, 10 og 11 i del 2. 

2. Embryoer fra forskjellige individuelle donordyr eller fra forskjellige partier med donordyr nevnt i del 3 nr. 1, skal ikke 

vaskes sammen. 

3. Embryoer fra forskjellige individuelle donordyr eller fra forskjellige partier med donordyr skal ikke plasseres i samme strå 

eller emballasje.  
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DEL 5 

KRAV TIL DYREHELSE VED BEARBEIDING AV MIKROMANIPULERTE EMBRYOER FRA STORFE,  

SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR 

Før enhver mikromanipulering som innvirker på zona pellucida, eller når det gjelder embryoer fra hestedyr, embryonisk kapsel, 

skal alle embryoer eller oocytter tas ut og bearbeides i samsvar med kravene til dyrehelse fastsatt i del 2, 3 og 4. 

I tillegg gjelder følgende krav: 

1. Dersom mikromanipulering av embryoet innebærer gjennomtrengning av zona pellucida eller, når det gjelder embryoer fra 

hestedyr, embryonisk kapsel, skal dette utføres i et laboratorium nevnt i del 3 nr. 2 bokstav a) i vedlegg 3 som gruppeveteri-

næren er ansvarlig for. 

2. Hver embryoproduksjonsgruppe skal føre journaler for sitt arbeid i samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav b). 

Når det dreier seg om embryoer som er befruktet in vitro, kan identifiseringen av embryoene skje på grunnlag av et parti 

med donordyr, men skal omfatte nærmere opplysninger om dato og sted for uttak av ovarier og oocytter. Den skal også 

gjøre det mulig å spore donordyrenes opprinnelsesanlegg. 

3. Enhver mikromanipulering som innebærer gjennomtrengning av zona pellucida, eller når det gjelder embryoer fra hestedyr, 

embryonisk kapsel, skal utføres i fasiliteter som er godkjent for dette formålet, og etter den siste vaskingen og 

undersøkelsen. 

Slik mikromanipulering kan bare utføres på et embryo med en intakt zona pellucida, eller når det gjelder embryoer fra 

hestedyr, en intakt embryonisk kapsel 

DEL 6 

KRAV TIL DYREHELSE VED LAGRING AV IN VIVO-PRODUSERTE OG IN VITRO-PRODUSERTE EMBRYOER  

OG AV OOCYTTER FRA STORFE, SVIN, SAU, GEIT OG HESTEDYR 

1. Hver embryouttaksgruppe og embryoproduksjonsgruppe skal sikre at embryoene og oocyttene lagres ved passende 

temperatur i lagerlokaler som nevnt i del 2 nr. 2 bokstav b) i vedlegg I. 

2. Bare embryoer som er tatt ut av en embryouttaksgruppe, eller oocytter som er tatt ut og embryoer som er produsert av en 

embryoproduksjonsgruppe, og som er transportert under forhold som sikrer at krysskontaminering av embryoer og oocytter 

forhindres, ettersom de ikke har vært i kontakt med embryoer og oocytter som ikke oppfyller kravene fastsatt i denne 

forordningen, kan tas inn i lagerlokalene nevnt i del 2 nr. 2 bokstav b) i vedlegg I. 

In vivo-produserte embryoer, in vitro-produserte embryoer og oocytter skal lagres i atskilte lagringscontainere for hver type 

avlsmateriale, og håndteringen av lagret avlsmateriale av forskjellige typer og fra forskjellige arter skal foretas av 

forskjellig personale eller til forskjellig tid. 

3. Gruppeveterinæren kan beslutte at embryoer som ikke er tatt ut av en embryouttaksgruppe, eller oocytter som ikke er tatt ut 

og embryoer som ikke er produsert av en embryoproduksjonsgruppe, kan bearbeides av embryouttaksgruppen eller 

embryoproduksjonsgruppen, forutsatt at 

a) slike oocytter og embryoer er tatt ut fra dyr som oppfyller vilkårene fastsatt 

 i) når det gjelder storfe, i vedlegg II del 1 kapittel II nr. 1, og eventuelt i vedlegg II del 5 kapittel I, II og III, 

 ii) når det gjelder svin, i vedlegg II del 2 kapittel II nr. 1, 2 og 3, og eventuelt i vedlegg II del 5 kapittel I og IV, 

iii) når det gjelder sau og geit, i vedlegg II del 3 kapittel II nr. 1, og eventuelt i vedlegg II del 5 kapittel I–III, 

 iv) når det gjelder hestedyr, i vedlegg II del 4 kapittel II nr. 1 og 2. 
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b) Bearbeiding foretas med annet utstyr eller på andre tidspunkter enn for oocytter og embryoer som er beregnet på å 

flyttes til en annen medlemsstat, og utstyret i sistnevnte tilfelle skal rengjøres og steriliseres etter bruk. 

c) Slike oocytter og embryoer skal ikke flyttes til en annen medlemsstat og skal ikke på noe tidspunkt komme i kontakt 

med eller lagres sammen med oocytter og embryoer som er beregnet på å flyttes til en annen medlemsstat. 

d) Slike oocytter og embryoer skal kunne identifiseres med en merking som er forskjellig fra den som er nevnt i del 1 nr. 1 

bokstav a) v) i vedlegg I. 

4. Fryste embryoer eller oocytter skal før de sendes til en annen medlemsstat, lagres i lagerlokaler nevnt i del 2 nr. 2 bokstav 

b) i vedlegg I i minst 30 dager etter uttaks- eller produksjonsdatoen. 

5. Bare embryoer eller oocytter fra et individuelt donordyr eller fra ett parti med donordyr nevnt i del 3 nr. 1 skal plasseres i 

samme strå eller emballasje. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

OPPLYSNINGER SOM SKAL INNTAS I HELSESERTIFIKATET FOR AVLSMATERIALE SOM SKAL FLYTTES  

MELLOM MEDLEMSSTATER, SOM NEVNT I ARTIKKEL 31 OG 40 

1. Helsesertifikatet for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr som flyttes mellom medlemsstater, nevnt i artikkel 

31, skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Avsenderens og mottakerens navn og adresse. 

b) Avsenderanleggets navn og adresse, og 

 i) dette anleggets unike godkjenningsnummer, dersom avsenderanlegget er et godkjent anlegg for avlsmateriale eller 

et avgrenset anlegg som nevnt i artikkel 14, 

eller 

ii) dette anleggets unike registreringsnummer, dersom avsenderanlegget er et anlegg der det holdes sauer og geiter, 

som nevnt i artikkel 13. 

c) Bestemmelsesanleggets navn og adresse, og 

 i) dette anleggets unike godkjenningsnummer, dersom bestemmelsesanlegget er et godkjent anlegg for avlsmateriale 

eller et avgrenset anlegg, 

eller 

ii) dette anleggets unike registreringsnummer, dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg for avlsmateriale 

eller ethvert annet registrert anlegg. 

d) Typen avlsmateriale og donordyrenes art. 

e) Antall strå eller annen emballasje som skal sendes. 

f) Opplysninger som gjør det mulig å identifisere avlsmaterialet: 

 i) Art, rase og identifikasjon av donordyrene som avlsmaterialet er tatt fra, i samsvar med kravene fastsatt i avdeling 

I, II, III eller IV i del III i forordning (EU) 2019/2035. 

 ii) Merking påsatt strå eller annen emballasje i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 10. 

iii) Sted og dato for uttak eller produksjon. 

g) Nummeret på plomben som er påsatt transportcontaineren. 

h) Opplysninger om dyrehelsesituasjonen, tilleggsgarantier og ved behov testresultater med hensyn til 

 i) medlemsstaten eller en sone i denne, 

 ii) donordyrenes opprinnelsesanlegg, 

iii) anlegget for avlsmateriale eller, i tilfellet fastsatt i artikkel 14, det avgrensede anlegget for uttak eller produksjon, 

bearbeiding og lagring av avlsmateriale, 

iv) donordyrene som avlsmaterialet er tatt fra, 

 v) avlsmaterialet som skal sendes. 

i) Dato og sted for utstedelse av helsesertifikatet, den offentlige veterinærens navn, stilling og underskrift samt stempel 

for den vedkommende myndigheten på forsendelsens opprinnelsessted. 

2. Helsesertifikatet for avlsmateriale fra hunder og katter, fra andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr som holdes i 

avgrensede anlegg, og fra dyr av familiene Camelidae og Cervidae som flyttes mellom medlemsstater, nevnt i artikkel 40, 

skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Avsenderens og mottakerens navn og adresse. 
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b) Avsenderanleggets navn og adresse, og 

 i) det unike registreringsnummeret, dersom avsenderanlegget er tildelt et slikt registreringsnummer, 

eller 

ii) dette avgrensede anleggets unike godkjenningsnummer, dersom avsenderanlegget er et avgrenset anlegg. 

c) Bestemmelsesanleggets navn og adresse og, dersom bestemmelsesanlegget er et avgrenset anlegg, dette avgrensede 

anleggets unike godkjenningsnummer. 

d) Typen avlsmateriale og donordyrenes art. 

e) Antall strå eller annen emballasje som skal sendes. 

f) Opplysninger som gjør det mulig å identifisere avlsmaterialet: 

 i) Art, om nødvendig underart, og identifikasjon av donordyrene som avlsmaterialet er tatt ut fra, 

— når det gjelder hunder og katter, i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 eller artikkel 

70 i forordning (EU) 2019/2035, 

eller 

— når det gjelder andre landdyr enn storfe, svin, sau, geit og hestedyr som holdes i avgrensede anlegg, i samsvar 

med reglene for dette avgrensede anlegget, 

eller 

— når det gjelder dyr av familiene Camelidae og Cervidae, i samsvar med artikkel 73 nr. 1 eller 2 eller artikkel 

74 i forordning (EU) 2019/2035. 

 ii) Merking påsatt strå eller annen emballasje i samsvar med artikkel 11. 

iii) Sted og dato for uttak eller produksjon. 

g) Nummeret på plomben som er påsatt transportcontaineren. 

h) Opplysninger om dyrehelsesituasjonen, tilleggsgarantier og ved behov testresultater med hensyn til 

 i) medlemsstaten eller en sone i denne, 

 ii) donordyrenes opprinnelsesanlegg, 

iii) donordyrene som avlsmaterialet er tatt fra, 

iv) avlsmaterialet som skal sendes. 

i) Dato og sted for utstedelse av helsesertifikatet, den offentlige veterinærens navn, stilling og underskrift samt stempel 

for den vedkommende myndigheten på forsendelsens opprinnelsessted. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/999 

av 9. juli 2020 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til godkjenning av anlegg for avlsmateriale samt sporing av avlsmateriale fra storfe,  

svin, sau, geit og dyr av hestefamilien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 96 nr. 3 og 

artikkel 123, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2016/429 fastsetter regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til 

dyr eller mennesker. Disse reglene omfatter blant annet avlsmateriale fra holdte landdyr av artene storfe, svin, sau, geit 

og hestedyr og fra andre arter. Den fastsetter også regler for registrering og godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra 

storfe, svin, sau, geit og hestedyr. I forordning (EU) 2016/429 er det også fastsatt regler for sporing og krav til dyrehelse 

ved forflytning av forsendelser av avlsmateriale innenfor Unionen. Den gir også Kommisjonen myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter for å sikre at den nye rettslige rammen fastsatt i nevnte forordning 

fungerer på en tilfredsstillende måte. 

2) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/686(2) er det fastsatt regler som utfyller forordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av forsendelser av 

avlsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen. 

3) Det bør derfor fastsettes regler for en ensartet gjennomføring av kravene fastsatt i forordning (EU) 2016/429 og de 

utfyllende reglene fastsatt i delegert forordning (EU) 2020/686 med hensyn til de opplysningene som driftsansvarlige 

skal legge fram i sin søknad om godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, og for 

fristene for å legge fram disse opplysningene. Det bør også fastsettes regler med hensyn til de tekniske kravene og 

spesifikasjonene for merking av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, og de driftsmessige kravene til 

sporing av forsendelser av slikt avlsmateriale. 

4) I artikkel 96 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter kan 

fastsette regler for de opplysningene som driftsansvarlige skal legge fram i sin søknad om godkjenning av anlegg for 

avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, som avlsmateriale fra disse dyrene skal flyttes fra til en annen 

medlemsstat, og for fristene for å legge fram disse opplysningene. Vedkommende myndighets tidsramme for å behandle 

slike søknader bør være tilstrekkelig lang til at den kan utføre en grundig analyse, men for å gi driftsansvarlige mulighet 

til å starte sin virksomhet innen rimelig tid, bør den ikke overstige 90 dager før driftsansvarliges planlagte startdato for 

virksomheten. 

5) Ettersom delegert forordning (EU) 2020/686 inneholder bestemmelser om fem forskjellige typer av godkjente anlegg for 

avlsmateriale, bør driftsansvarlige i sin søknad om godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og 

hestedyr angi hvilken type virksomhet de har planlagt å drive i anlegget. En slik søknad bør også inneholde bio-

sikkerhetsplanen for driften av anlegget for avlsmateriale. Tatt i betraktning den viktige rollen til stasjonsveterinærene 

og gruppeveterinærene som er ansvarlig for virksomheten i anlegg for avlsmateriale, bør opplysninger om disse angis i 

søknadene om godkjenning av anlegg for avlsmateriale.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 99, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/686 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av 

avlsmateriale fra visse holdte landdyr (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 1). 

2022/EØS/81/03 
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6) Regler om merking av strå og annen emballasje som avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr plasseres i, bør 

fastsettes på unionsplan for å sikre sporbarhet. Når det skal fastsettes standarder for slik merking, bør det tas hensyn til 

praksis som allerede er gjennomført av medlemsstatene på dette området, og det bør også tas hensyn til anbefalingene 

fra Den internasjonale komité for kontroll av ytelse innen avl (ICAR)(3). Dersom det er trykt en strekkode på et strå eller 

annen emballasje, anbefaler ICAR at den enten er av type 128C, eller dersom den er av en annen type, at tre eller flere 

sifre som tilsvarer den internasjonale koden for hvert anlegg for avlsmateriale som er registrert hos United States 

National Association of Animal Breeders (NAAB)(4), tilføyes ved begynnelsen av den nasjonale strekkoden. 

7) Ettersom forordning (EU) 2016/429 får anvendelse fra 21. april 2021, bør denne forordningen også få anvendelse fra 

den datoen. 

8) 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 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter regler for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr. 

Disse reglene omfatter 

a) de opplysningene som driftsansvarlige skal legge fram i sin søknad om godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, 

svin, sau, geit og hestedyr, og fristene for å legge fram disse opplysningene, samt fristene for å underrette vedkommende 

myndighet om eventuelt opphør av virksomhet i slike anlegg for avlsmateriale som den har godkjent, 

b) de tekniske kravene og spesifikasjonene for merking av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, og de drifts-

messige kravene til sporing av disse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen gjelder definisjonene i artikkel 2 i delegert forordning (EU) 2020/686. 

Artikkel 3 

Opplysninger som driftsansvarlige skal legge fram i sin søknad om godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, 

svin, sau, geit og hestedyr 

1. Driftsansvarlige som søker vedkommende myndighet om godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, 

geit og hestedyr i samsvar med artikkel 94 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429, skal ta med følgende opplysninger i 

søknaden: 

a) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for anlegget for avlsmateriale. 

b) Følgende opplysninger om anlegget for avlsmateriale: 

i) Adressen. 

ii) Navnet på stasjonsveterinæren eller gruppeveterinæren som er utnevnt av den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 4 

nr. 1 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/686.  

  

(3) https://www.icar.org/ 

(4) https://www.naab-css.org/ 
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iii) Hvilke av følgende typer virksomhet som skal utføres i anlegget for avlsmateriale: 

— Innsamling, bearbeiding og lagring av sæd. 

— Uttak, bearbeiding og lagring av embryoer. 

— Uttak, bearbeiding og lagring av oocytter og produksjon, bearbeiding og lagring av embryoer. 

— Bearbeiding og lagring av fsæd, oocytter eller embryoer i fersk, kjølt eller fryst form. 

— Lagring av sæd, oocytter eller embryoer i fersk, kjølt eller fryst form. 

iv) En beskrivelse av hvordan bearbeidingen av avlsmateriale skal utføres, og dersom all bearbeidingen eller en del av den 

skal utføres i andre bearbeidingsanlegg for avlsmateriale, navnet på og kontaktopplysningene til disse bearbeidingsan-

leggene for avlsmateriale. 

v) Kravene til biosikkerhet for driften av anlegget for avlsmateriale, som skal omfatte opplysninger om minst følgende: 

— Strukturell beskrivelse av og plan over anlegget for avlsmateriale. 

— Standardiserte prosedyrer for innsamling, produksjon, bearbeiding, lagring og transport, alt etter hvilken type 

anlegg for avlsmateriale det dreier seg om. 

— Stasjonsveterinæren eller gruppeveterinærens prosedyrer og instrukser med hensyn til gjennomføringen av kravene 

til dyrehelse og biosikkerhet i anlegget for avlsmateriale. 

— En plan for bekjempelse av insekter og gnagere. 

— Opplysninger om formatet på journaler som føres i samsvar med artikkel 8 i delegert forordning (EU) 2020/686. 

— Prosedyrer for rengjøring og desinfisering av fasiliteter og utstyr. 

— En beredskapsplan til bruk ved kliniske symptomer på listeførte sykdommer eller ved et positivt testresultat med 

hensyn til patogener som forårsaker listeførte sykdommer. 

— En forpliktelse om å underrette vedkommende myndighet før det gjennomføres vesentlige endringer i tilknytning 

til kravene til biosikkerhet for driften av anlegget for avlsmateriale. 

c) Når det gjelder avlsmateriale, 

i) hvilken type avlsmateriale som skal innsamles, produseres, bearbeides eller lagres, med angivelse av om det er sæd, 

oocytter eller embryoer, 

ii) donordyrenes art, med angivelse av om det er storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, 

iii) lagringsforholdene for avlsmaterialet, med angivelse av om det er ferskt, kjølt eller fryst. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal være skriftlig og foreligge enten på papir eller i elektronisk form. 

Artikkel 4 

Driftsansvarliges frister for å legge fram opplysninger i søknader om godkjenning av anlegg for avlsmateriale fra storfe, 

svin, sau, geit og hestedyr, og om eventuelt opphør av virksomhet 

1. Hver enkelt medlemsstat skal fastsette frister for følgende: 

a) For driftsansvarlige til å legge fram for vedkommende myndighet 

i) opplysningene som kreves i samsvar med artikkel 3 nr. 1, 

ii) opplysninger om eventuelt opphør av virksomhet i godkjente anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og 

hestedyr. 

b) For vedkommende myndighet til å underrette driftsansvarlige om 

i) plikten til å legge fram opplysningene som kreves i samsvar med artikkel 3 nr. 1, 

ii) et eventuelt avslag på en søknad om godkjenning av et anlegg for avlsmateriale inngitt i samsvar med artikkel 3 i 

delegert forordning (EU) 2020/686. 
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2. Fristene nevnt i nr. 1 bokstav a) i) skal ikke overstige 90 dager før den driftsansvarliges planlagte startdato for 

virksomheten i anlegget for avlsmateriale. 

3. Med mindre vedkommende myndighet angir noe annet, skal en vesentlig endring i tilknytning til kravene til biosikkerhet 

for driften av anlegget for avlsmateriale nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) v) åttende strekpunkt anses som godkjent når det har 

gått 90 dager regnet fra den datoen den driftsansvarlige ga melding om slik endring. 

Artikkel 5 

Tekniske krav og spesifikasjoner for merking av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, og driftsmessige 

krav til sporing av disse 

1. Driftsansvarlige som merker avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr i samsvar med artikkel 121 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/429, skal sikre 

a) at hvert strå eller annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer plasseres, lagres og transporteres i, uavhengig av om 

de er delt inn i enkeltdoser eller ikke, er merket i samsvar med sporbarhetskravene fastsatt i artikkel 10 i delegert 

forordning (EU) 2020/686 og de tekniske kravene og spesifikasjonene for merking fastsatt i del 1 i vedlegget til denne 

forordningen, 

b) at de driftsmessige kravene til sporing av avlsmateriale fastsatt i del 2 i vedlegget er oppfylt. 

2. Hver medlemsstat skal på grunnlag av de tekniske kravene og spesifikasjonene for merking som er fastsatt i del 1 i 

vedlegget, fastsette regler for kjennetegnene ved og formen på den merkingen av strå og annen emballasje som avlsmaterialet 

plasseres, lagres og transporteres i, som brukes på sitt territorium, og skal oversende disse opplysningene til Kommisjonen og 

de øvrige medlemsstatene. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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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VEDLEGG 

Tekniske krav og spesifikasjoner for merking av strå og annen emballasje for avlsmateriale fra storfe, svin, 

sau, geit og hestedyr, og driftsmessige krav til sporing av disse, som nevnt i artikkel 5 

Del 1 

Tekniske krav og spesifikasjoner for merking av strå og annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer plasseres, 

lagres eller transporteres i 

1. Merkingen på strå og annen emballasje skal være lett leselig, og alle opplysninger som merkingen inneholder, skal være 

påtrykt eller skrevet slik at hvert enkelt element framstår tydelig. 

2. Merkingen på strå og annen emballasje nevnt i nr. 1, uavhengig av om den er i kodeform eller ikke, skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) Datoen for innsamling eller produksjon av sæden, oocyttene eller embryoene angitt i ett av følgende formater: ddmmåå, 

ååmmdd, dd/mm/åå, åå/mm/dd, dd.mm.åå, åå.mm.dd eller, dersom vilkårene i nr. 2 i del 2 til enhver tid er oppfylt, 

antall dager etter en fastsatt dato uttrykt som en femsifret kode. 

b) Donordyrets/-dyrenes art. 

c) Donordyrets/-dyrenes identifikasjonskode(r) som definert i artikkel 2 nr. 18 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/2035(1), eller, når det gjelder svin, minst det unike registreringsnummeret for anlegget der donordyret/-dyrene er 

født, som definert i artikkel 2 nr. 15 i nevnte delegerte forordning, eller, når det gjelder hestedyr, den unike koden som 

definert i artikkel 2 nr. 17 i nevnte delegerte forordning. 

d) Anleggets unike godkjenningsnummer eller unike registreringsnummer for enten innsamling eller produksjon, be-

arbeiding og lagring av sæd, oocytter eller embryoer, som skal inneholde navnet eller landkoden på to bokstaver i 

samsvar med ISO-standard 3166-1 for opprinnelseslandet. 

3. Opplysningene om donordyrets/-dyrenes art nevnt i nr. 2 bokstav b) kan utelates fra merkingen nevnt i nr. 1 dersom 

donordyrets/-dyrenes art kan fastsettes på grunnlag av opplysninger som er trykt eller skrevet på strået eller annen 

emballasje i forbindelse med enten 

a) det unike godkjenningsnummeret for anlegget for avlsmateriale for innsamling eller produksjon, bearbeiding og lagring 

av sæd, oocytter eller embryoer, eller anleggets unike registreringsnummer for innsamling, bearbeiding og lagring av 

sæd fra sau eller geit, eller 

b) donordyrets/-dyrenes rase. 

4. Dersom et enkelt strå eller annen emballasje inneholder enten sæd som er innsamlet fra mer enn ett donordyr, eller 

embryoer, og det ikke er nok plass på strået eller annen emballasje til å trykke eller skrive hvert enkelt donordyrs 

identifikasjon, kan kodene eller numrene nevnt i nr. 2 bokstav c) angis i form av en numerisk kode. 

5. Merkingen på strå og annen emballasje nevnt i nr. 1 kan inneholde andre relevante opplysninger (for eksempel navnet på 

donordyret/-dyrene, rase, angivelse av kjønn for kjønnssortert sæd, eller det individuelle identifikasjonsnummeret for 

donordyr av svin). 

6. Når det gjelder kjønnssortert sæd, skal, dersom sæden ble kjønnssortert i et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale, 

merkingen på strå og annen emballasje nevnt i nr. 1 inneholde det unike godkjenningsnummeret for bearbeidingsanlegget 

for avlsmateriale der denne sæden ble kjønnssortert. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg (EUT L 314 av 5.12.2019, 

s. 115). 
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Dersom det ikke er nok plass på strået eller annen emballasje til å trykke eller skrive det unike godkjenningsnummeret for 

bearbeidingsanlegget for avlsmateriale, kan dette unike godkjenningsnummeret angis i form av en numerisk kode. 

7. Alle eller deler av opplysningene nevnt i nr. 2–6 kan kodes elektronisk på stråene eller annen emballasje. 

Del 2 

Driftsmessige krav til sporing av sæd, oocytter eller embryoer 

1. Hver forsendelse av avlsmateriale skal ledsages av spesifikasjoner som forklarer merkingen som er trykt eller skrevet på 

stråene og annen emballasje som sæd, oocytter eller embryoer er plassert i. 

2. Systemet for å vise innsamlings- eller produksjonsdatoen for sæd, oocytter eller embryoer nevnt i nr. 2 bokstav a) i del 1 

skal angis i spesifikasjonene nevnt i nr. 1 i denne delen. 

Dersom datoen vises som antall dager etter en fastsatt dato uttrykt som en femsifret kode, skal den fastsatte datoen angis. 

3. Dersom merkingen på et strå eller annen emballasje inneholder en numerisk kode nevnt i nr. 4 eller nr. 6 andre strekpunkt i 

del 1, skal det i spesifikasjonene nevnt i nr. 1 i denne delen angis hvilke opplysninger som er kodet. 

4. Dersom merkingen på et strå eller annen emballasje inneholder en elektronisk kode nevnt i nr. 7 i del 1, skal den 

driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen av avlsmateriale, framskaffe en leserenhet som gjør det mulig å dekode 

denne elektroniske koden. 

 __________  



Nr. 81/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/687 

av 17. desember 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for 

forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 47 nr. 1, 

artikkel 53 nr. 2, artikkel 54 nr. 3, artikkel 55 nr. 2, artikkel 58 nr. 2, artikkel 63 første ledd, artikkel 64 nr. 4, artikkel 67 første 

ledd, artikkel 68 nr. 3, artikkel 70 nr. 3, artikkel 72 nr. 2, artikkel 73 nr. 3, artikkel 74 nr. 4, artikkel 76 nr. 5, artikkel 77 nr. 2 og 

artikkel 272 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2016/429 fastsetter regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til 

dyr eller mennesker, blant annet regler for bevissthet om, beredskap mot og bekjempelse av sykdom. Særlig fastsettes 

det i forordning (EU) 2016/429 sykdomsspesifikke regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer nevnt i 

forordningens artikkel 5. Forordning (EU) 2016/429 fastsetter også at disse sykdomsspesifikke reglene gjelder for 

dyrearter og grupper av dyrearter som utgjør en betydelig risiko for spredning av bestemte sykdommer, og som er 

listeført som dette i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(2). 

2) Det er nødvendig å fastsette regler som utfyller reglene for tiltak for sykdomsbekjempelse fastsatt i del III avdeling II i 

forordning (EU) 2016/429 for visse listeførte sykdommer. Disse utfyllende reglene og reglene fastsatt i forordning (EU) 

2016/429 er nært forbundet med hverandre og bør anvendes parallelt. Av hensyn til klarhet og åpenhet, samt for å lette 

anvendelsen av de utfyllende reglene, bør de fastsettes i en enkelt rettsakt snarere enn i en rekke atskilte rettsakter med 

mange krysshenvisninger og risiko for overlapping. 

3) Artikkel 53, artikkel 54 nr. 3, artikkel 55 nr. 2, artikkel 58 nr. 2 og artikkel 63, 64, 67, 68 og 70 i avdeling II kapittel 1 i 

forordning (EU) 2016/429 er knyttet til ulike tekniske aspekter ved de tiltakene som skal treffes ved mistanke om og 

bekreftelse av sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning. Tilsvarende er artikkel 72 nr. 2, 

artikkel 73 nr. 3, artikkel 74 nr. 4, artikkel 76 nr. 5 og artikkel 77 i avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) 2016/429 

knyttet til tekniske aspekter ved de tiltakene som skal treffes ved mistanke om og bekreftelse av sykdommene nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i nevnte forordning. 

4) De reglene som skal fastsettes i samsvar med artiklene i avdeling II, er innbyrdes forbundet ettersom de får anvendelse 

på tiltak for sykdomsbekjempelse for ulike kategorier av listeførte sykdommer i forordning (EU) 2016/429. For å sikre 

en effektiv anvendelse av disse reglene og av hensyn til klarheten bør de derfor fastsettes i en enkelt delegert rettsakt 

som inneholder omfattende tekniske tiltak for bekjempelse av listeførte sykdommer og bidrar til en generell forenkling 

av den rettslige rammen for bekjempelse av dyresykdommer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.6.2020, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 

2022/EØS/81/04 
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5) Tidligere bestemmelser om sykdomsbekjempelse har vært fastsatt i en rekke direktiver som hver for seg inneholdt regler 

for én eller noen få dyresykdommer. Noen av disse reglene er blitt erstattet ved forordning (EU) 2016/429, mens andre 

må erstattes ved denne delegerte forordningen for å forenkle og fjerne eventuelle mangler på konsekvens. Dette vil gi 

klare, harmoniserte og detaljerte regler for bekjempelse av dyresykdommer i hele Unionen. Dette vil også gjøre det 

mulig for vedkommende myndigheter og driftsansvarlige å anvende de relevante bestemmelsene, og vil øke reglenes 

gjennomsiktighet og dermed sikre bedre beredskap med hensyn til risiko for dyresykdommer. 

6) For å gjøre det mulig å utrydde et utbrudd av en kategori A-sykdom så raskt som mulig og sikre et høyt vernenivå for 

dyrs helse og velferd, er det nødvendig å fastsette tiltak for sykdomsbekjempelse på EU-plan. 

7) Denne forordningens virkeområde bør derfor omfatte tiltak for bekjempelse av kategori A-sykdommer hos landdyr og 

akvatiske dyr samt visse tiltak for bekjempelse av kategori B- og C-sykdommer. Når det gjelder kategori B- og  

C-sykdommer, bør disse tiltakene for sykdomsbekjempelse anvendes sammen med reglene for overvåking og utryddelse 

fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(3). 

8) De tiltakene for sykdomsbekjempelse som er fastsatt i denne delegerte forordningen, bør gjelde for dyr og for produkter 

fra dyr, herunder produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter. Disse 

animalske biproduktene omfattes av hygieneregler og dyrehelseregler fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009(4). Reglene om sikker innsamling, sluttbehandling og bearbeiding av animalske biprodukter og 

avledede produkter fastsatt i nevnte forordning får anvendelse i tilfelle utbrudd av en kategori A-sykdom. Nevnte 

forordning omfatter imidlertid ikke tiltak for sykdomsbekjempelse og restriksjoner som skal gjelde i slike tilfeller. Disse 

reglene bør derfor fastsettes i denne delegerte forordningen. 

9) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(5) er det fastsatt regler for sikker transport av farlig gods. Ved transport 

av infiserte animalske biprodukter eller annet infisert materiale som kan anses som farlig gods, bør vedkommende 

myndigheter overholde reglene i nevnte direktiv. 

10) Det bør finnes en enkelt framgangsmåte for de tiltakene som skal iverksettes i tilfelle av en kategori A-sykdom. Det bør 

imidlertid tas hensyn til sykdommenes epidemiologi for å fastslå riktig tidspunkt for når vedkommende myndighet skal 

iverksette bekjempelsestiltak og gjennomføre undersøkelser ved mistanke om eller bekreftelse av disse sykdommene. 

Det bør derfor fastsettes «overvåkingsperioder» som referansetidsrammer for hver kategori A-sykdom som rammer 

landdyr, basert på inkubasjonstid og andre relevante elementer som kan påvirke sykdommens spredning. 

11) I artikkel 54 i forordning (EU) 2016/429 kreves det at vedkommende myndighet gjennomfører undersøkelser om 

forekomsten av en kategori A-sykdom i forskjellige stadier: i) når det er mistanke om sykdommen, ii) når sykdommen 

er bekreftet, og iii) når det er nødvendig å utelukke at sykdommen har spredt seg til epidemiologisk forbundne anlegg og 

steder samt til naboanlegg og -soner. Disse undersøkelsene omfatter klinisk undersøkelse og prøvetaking til laboratorie-

undersøkelse. Det bør fastsettes alminnelige regler for prøvetaking for å sikre at prøvetakingsmetoder, diagnostiske 

metoder og biosikkerhetstiltak er gyldige. 

12) I artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429 kreves det at vedkommende myndighet utarbeider og oppdaterer 

beredskapsplaner og om nødvendig utarbeider detaljerte veiledninger om gjennomføring av de tiltakene som skal treffes 

i tilfelle av en kategori A-sykdom som fastsatt i del III i nevnte forordning. Tiltakene som er fastsatt i denne delegerte 

forordningen, utfyller de som er fastsatt i del III i forordning (EU) 2016/429, og det er derfor nødvendig at de 

gjennomføres i samsvar med beredskapsplanene fastsatt i forordning (EU) 2016/429.  

  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT  

L 174 av 3.6.2020, s. 211). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

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

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, 

s. 13). 
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13) I artikkel 53 og 55 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes det hvilke forpliktelser driftsansvarlige og vedkommende 

myndigheter har ved mistanke om en kategori A-sykdom. Målet er å forhindre spredning av sykdommen fra rammede 

dyr og anlegg som de har ansvar for, til dyr som ikke er rammet, eller til mennesker, også før sykdommen er blitt 

bekreftet. Tiltakene for sykdomsbekjempelse og biosikkerhet som er fastsatt i forordning (EU) 2016/429, bør iverksettes 

på dette tidlige stadiet i det rammede anlegget med hensyn til forflytning av dyr og produkter fra og til dette anlegget og 

dets omgivelser. Det er også nødvendig å angi nærmere opplysninger om disse tiltakene for å sikre at de er effektive og 

forholdsmessige. 

14) I artikkel 54 i forordning (EU) 2016/429 kreves det at vedkommende myndighet utfører en offisiell undersøkelse ved 

mistanke om en kategori A-sykdom for å bekrefte eller utelukke forekomst av sykdommen. For å opprette en 

standardisert framgangsmåte for slike offisielle undersøkelser i alle medlemsstater er det nødvendig å angi nærmere 

under hvilke omstendigheter det skal utføres en undersøkelse, hvilke undersøkelsesoppgaver de offentlige veterinærene 

minst skal utføre og hvordan disse oppgavene bør utføres. 

15) I forordning (EU) 2016/429 kreves det at det ved mistanke om eller bekreftelse av en kategori A-sykdom skal 

gjennomføres tiltak for sykdomsbekjempelse ikke bare i anlegg der det holdes dyr, men også i næringsmiddel- eller 

fôrforetak, anlegg for animalske biprodukter eller på andre steder som kan utgjøre en risiko for spredning av 

sykdommer. Det er nødvendig å angi hvilke bekjempelsestiltak som skal benyttes i disse tilfellene, særlig når det gjelder 

grensekontrollstasjoner og transportmidler. 

16) I forordning (EU) 2016/429 kreves det at bekreftelse av en kategori A-sykdom skal være utgangspunkt for at 

vedkommende myndighet gjennomfører strengere tiltak for sykdomsbekjempelse enn ved mistanke om sykdom, og at 

den utfører ytterligere undersøkelser. Det er derfor nødvendig å presisere når en kategori A-sykdom skal anses som 

bekreftet. Denne bekreftelsen bør foretas i samsvar med de unionsrettsaktene som er vedtatt i samsvar med forordning 

(EU) 2016/429 med hensyn til sykdomsovervåking, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status. 

17) I forordning (EU) 2016/429 fastsettes det grunnleggende regler for tiltak for sykdomsbekjempelse som skal iverksettes i 

rammede anlegg ved utbrudd av en kategori A-sykdom. Forordningen gir samtidig vedkommende myndigheter en viss 

fleksibilitet når de skal beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes. For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter 

å treffe så forholdsmessige og effektive bekjempelsestiltak som mulig, og for å sikre at medlemsstatenes tiltak 

gjennomføres på en harmonisert måte, bør det fastsettes detaljerte kriterier for beslutningstaking på grunnlag av 

epidemiologiske omstendigheter, anleggenes type og beliggenhet, dyrearter og -kategorier samt økonomiske eller 

sosiale forhold i området som er rammet av sykdommen. 

18) Vedkommende myndighet bør i begrunnede tilfeller og om nødvendig med tilleggsgarantier ha mulighet til å gi unntak 

fra visse tiltak for sykdomsbekjempelse, særlig fra kravet om å avlive dyrene i det rammede anlegget, idet det tas 

hensyn til epidemiologiske faktorer og etter at det er foretatt en grundig risikovurdering. Slike unntak skal kunne gis til 

avgrensede anlegg for dyr som holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse med bevaring av vernede eller 

utryddelsestruede arter, og for offisielt registrerte sjeldne raser, eller for dyr med en berettiget høy genetisk, kulturell 

eller utdanningsmessig verdi. I slike tilfeller kan gjennomføringen av generelle tiltak ha uønskede og uforholdsmessige 

konsekvenser. 

19) For å tilpasse tiltakene for sykdomsbekjempelse til hver enkelt situasjon bør vedkommende myndighet ha mulighet til å 

iverksette tiltak for sykdomsbekjempelse som ikke uttrykkelig er fastsatt i forordning (EU) 2016/429 eller i denne 

delegerte forordningen, idet det tas hensyn til epidemiologiske faktorer og etter at det er foretatt en risikovurdering. 

20) Rengjøring og desinfisering i det rammede anlegget er ett av de grunnleggende tiltakene for sykdomsbekjempelse som 

er fastsatt i forordning (EU) 2016/429 for å minimere risikoen for spredning av en bekreftet kategori A-sykdom. 

Foreløpig rengjøring og desinfisering er de mest effektive tiltakene for å redusere forekomsten av sykdomsagens i det 

rammede anlegget når de rammede dyrene er fjernet. Vedkommende myndighet bør derfor ha plikt til å kontrollere 

hvordan den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen er utført, og om nødvendig kontrollere hvordan insekter og 

gnagere bekjempes. Rengjøringen og desinfiseringen bør beskrives nærmere, og det bør presiseres når den skal 

igangsettes og hvilke kriterier som skal legges til grunn for valg av biocidproduktene som skal brukes.  
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21) I artikkel 62 i forordning (EU) 2016/429 kreves det at vedkommende myndighet skal utvide tiltakene for sykdoms-

bekjempelse som benyttes i de rammede anleggene, til andre anlegg, epidemiologiske enheter i disse, næringsmiddel- og 

fôrforetak eller anlegg for animalske biprodukter eller andre relevante steder, inkludert transportmidler, dersom 

epidemiologiske bevis gir grunn til å mistenke at kategori A-sykdommen spres til, fra eller gjennom dem. Det er 

nødvendig å presisere hvilken sporbarhetsundersøkelse vedkommende myndighet må gjennomføre som ledd i den 

epidemiologiske undersøkelsen fastsatt i forordning (EU) 2016/429 for å identifisere disse epidemiologiske forbin-

delsene korrekt. 

22) Det bør også angis nærmere hvilke bekjempelsestiltak som skal iverksettes i de identifiserte forbundne anleggene og 

stedene. For at de skal være effektive, bør disse tiltakene være fleksible og forholdsmessige, slik at de ikke pålegger 

driftsansvarlige eller vedkommende myndigheter unødige byrder. Vedkommende myndigheter bør derfor under 

ekstraordinære omstendigheter kunne gi unntak fra de alminnelige bestemmelsene etter å ha foretatt en risikovurdering. 

23) I artikkel 64 i forordning (EU) 2016/429 kreves det at vedkommende myndighet oppretter en restriksjonssone rundt det 

rammede anlegget når et utbrudd av en kategori A-sykdom er bekreftet, for å hindre ytterligere spredning av 

sykdommen. Restriksjonssonen kan omfatte en vernesone og en overvåkingssone. Det bør fastsettes tilleggsregler for 

hvordan restriksjonssonen skal opprettes og om nødvendig endres, med nærmere opplysninger om vernesonen, om 

overvåkingssonen og om muligheten for å opprette ytterligere restriksjonssoner avhengig av sykdommens epidemiologi. 

Det bør også fastsettes særlige unntak for tilfeller hvor opprettelse av restriksjonssoner ikke vil bidra til å bekjempe 

spredningen av sykdommen eller vil pålegge driftsansvarlige og vedkommende myndigheter en urimelig byrde. 

24) Artikkel 65 i forordning (EU) 2016/429 inneholder en liste over tiltak som vedkommende myndighet kan treffe i 

restriksjonssonen for å hindre spredning av sykdommen. For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å treffe 

så forholdsmessige og effektive bekjempelsestiltak som mulig, og for å sikre at tiltakene i alle medlemsstatene 

gjennomføres på en harmonisert måte, bør det fastsettes detaljerte kriterier for beslutningstaking på grunnlag av 

epidemiologiske omstendigheter, produksjonsanleggenes type og beliggenhet, dyrearter og -kategorier samt økonomiske 

eller sosiale forhold i området som er rammet av sykdommen. 

25) Det er nødvendig å presisere forbudene mot forflytning av dyr og produkter innenfor, fra eller gjennom verne- og 

overvåkingssonen og forbudene mot andre aktiviteter som kan utgjøre en risiko for spredning av en kategori A-sykdom. 

Disse forbudene bør stå i rimelig forhold til risikoen for spredning av sykdommen som er knyttet til hver aktivitet og 

hver vare. De bør derfor fastsettes samtidig som det tas hensyn til den epidemiologiske sykdomsprofilen. Dette er særlig 

viktig med hensyn til forbud som gjelder produkter, ettersom visse produkter bør fritas, særlig produkter som anses som 

sikre varer i forbindelse med risikoen for spredning av visse sykdommer. 

26) Forbudene mot aktiviteter i restriksjonssonen bør begrenses i så stor grad som mulig. Derfor bør det være mulig for 

vedkommende myndighet å gi unntak fra forbudene når det er truffet visse risikoreduserende tiltak og visse 

prosedyremessige vilkår er oppfylt. Slike unntak kan særlig gis når vedkommende myndighet kan kontrollere at 

biosikkerhetstiltakene er blitt forsterket, og når de alminnelige og særlige vilkårene knyttet til de aktuelle dyrene, 

produkter fra disse dyrene eller andre stoffer og materialer som kan være kontaminert, er oppfylt. 

27) Forflytning av hov- og klovdyr bør begrenses til transport til et slakteri. Forflytning av fjørfe bør begrenses til transport 

til slakterier, og bør begrenses til yngre dyr som daggamle kyllinger og verpeklare unghøner. Forflytning av produkter 

av animalsk opprinnelse bør tillates dersom produktene er produsert før den høyrisikoperioden som er fastsatt for 

sykdommen. Forflytning av produkter av animalsk opprinnelse og biprodukter som er framstilt i eller etter 

høyrisikoperioden, bør tillates dersom produktene har gjennomgått særlige behandlinger som inaktiverer sykdomsagen-

sen. Disse behandlingene bør være i samsvar med eksisterende EU-regelverk, internasjonale standarder og ny 

vitenskapelig dokumentasjon. 

28) Vedkommende myndighet bør kunne besøke anlegg og undersøke dyr. For å hindre ytterligere spredning av sykdommen 

bør det fastsettes krav som bør være oppfylt før tiltakene som gjelder for vernesonen, kan oppheves. Så snart disse 

tiltakene er opphevet, bør de tiltakene som gjelder overvåkingssonen, gjennomføres i en ytterligere periode i det 

området som tidligere var omfattet av vernesonen, for å sikre at sykdommen holdes under kontroll.  
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29) Bestemmelsene om bekjempelsestiltak som gjelder i overvåkingssonen, bør omfatte alminnelige og særlige regler for 

dyr, produkter fra disse dyrene eller andre stoffer og materialer som kan være kontaminert. De bør også omfatte unntak 

for å muliggjøre en forholdsmessig bruk av bekjempelsestiltakene. Bekjempelsestiltakenes intensitet og unntakene for 

deres forholdsmessige bruk bør gjenspeile at overvåkingssonen utgjør en lavere risiko for spredning av sykdommen, 

men bør sikre at bekjempelsestiltakene er tilstrekkelige for å unngå all risiko for ytterligere spredning av sykdommen. 

30) Vedkommende myndighet bør i) tillate gjeninnsetting av dyr i de rammede anleggene, ii) sikre at det foretas en endelig 

rengjøring og desinfisering av anlegget og, dersom det er relevant, iii) kontrollere om det forekommer vektorer for å 

sikre at sykdommen ikke bryter ut på nytt. Vedkommende myndighet bør ha tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne beslutte 

hvilke tiltak for gjeninnsetting som er mest hensiktsmessige, samtidig som det tas hensyn til epidemiologiske 

omstendigheter og særlige risikoreduserende vilkår. 

31) Viltlevende dyr av listeførte arter kan også blir rammet av kategori A-sykdommer. Det er svært viktig med 

bekjempelsestiltak for disse viltlevende dyrene for å hindre spredning av sykdommene og sikre at de utryddes. Når det 

gjelder sykdommer som forekommer hos holdte dyr, bør vedkommende myndighet vurdere tiltak for å bekjempe 

sykdommer hos viltlevende dyr som en del av beredskapsplanene fastsatt i forordning (EU) 2016/429. Bekjempel-

sestiltakene bør iverksettes ved mistenkte eller bekreftede tilfeller av en sykdom som rammer viltlevende dyr innenfor 

en infisert sone. Tiltak for å begrense forflytningen av holdte dyr av listeførte arter fra den infiserte sonen bør brukes på 

en fleksibel måte på grunnlag av den epidemiologiske situasjonen. Formålet er å sikre robuste bekjempelsestiltak og 

samtidig unngå unødige byrder for driftsansvarlige og vedkommende myndigheter. 

32) Oppsamling og sikker sluttbehandling av døde viltlevende dyr bidrar til å hindre spredning av kategori A-sykdommer. 

Forordning (EU) 2016/429 bør utfylles med regler som sikrer sikker innsamling og sluttbehandling av animalske 

biprodukter fra viltlevende landdyr og akvatiske dyr som er rammet av kategori A-sykdommer, eller som omfattes av 

restriksjonstiltak pålagt som reaksjon på disse sykdommene i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

33) I artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429 kreves det at vedkommende myndighet skal opprette en operativ ekspertgruppe 

som en del av beredskapsplanene. Disse planene er utformet for å sikre en høy grad av bevissthet og beredskap rundt 

sykdommen samt hurtig innsats ved et utbrudd av en kategori A-sykdom. Den viktigste oppgaven for den operative 

ekspertgruppen ved utbrudd av sykdommer hos landdyr er å hjelpe vedkommende myndighet med å vurdere aktuelle 

tiltak for å bekjempe eller utrydde sykdommen. Den operative ekspertgruppen for sykdommer hos viltlevende landdyr 

bør være tverrfaglig og ha representanter for relevante offentlige myndigheter, slik som miljø- og skogsmyndigheter, 

samt berørte parter, lokale myndigheter, politi eller andre organisasjoner som kan gi vedkommende myndighet råd om 

mulige tiltak og hvordan de skal gjennomføres for å bekjempe eller utrydde kategori A-sykdommen. 

34) Rådsdirektiv 2006/88/EF(6) inneholder bestemmelser om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos akvatiske dyr. Bestemmelsene i denne delegerte forordningen 

bør bygge på bestemmelser fra tidligere EU-regelverk som har fungert bra og som er blitt revidert og i den grad det er 

mulig er tilpasset den kunnskapene og erfaringen som er oppnådd tidligere, og som er oppdatert i samsvar med ny 

dokumentasjon og internasjonale standarder. 

35) I artikkel 61 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt tiltak for sykdomsbekjempelse i anlegg og på andre steder ved 

bekreftelse av kategori A-sykdommer. Ett av disse tiltakene består av avliving av dyr som kan være smittet eller bidra til 

å spre den listeførte sykdommen. Muligheten for å benytte slik forebyggende avliving bør angis nærmere i denne 

delegerte forordningen som et tiltak for sykdomsbekjempelse som har som formål å redusere infeksjonstrykket for en 

kategori A-sykdom og gjøre det lettere å bekjempe den. 

36) Artikkel 62 i forordning (EU) 2016/429 inneholder kriterier for å utvide de tiltakene for sykdomsbekjempelse som 

benyttes i et rammet anlegg, til epidemiologisk forbundne anlegg og steder. Analyse av hydrodynamiske og 

topografiske forhold, herunder data fra nedbørfelt, barrierer i vassdrag eller vannstrømforhold, gjør det mulig å forutse 

mulig passiv spredning av en kategori A-sykdom til andre anlegg eller steder, og en slik forutsigelse kan bidra til å 

minimere virkningen av en kategori A-sykdom. Resultatet av en slik analyse gjør det mulig å gjennomføre bedre 

begrunnede tiltak for sykdomsbekjempelse, noe som bør hindre eller minimere spredningen av en kategori A-sykdom 

fra et høyrisikoområde til et sykdomsfritt område.  

  

(6) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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37) Vedkommende myndighet bør kunne gi unntak fra restriksjoner som gjelder ved bekreftelse av en kategori A-sykdom, 

for å tillate bruk av akvakulturdyr til konsum, forutsatt at de ikke viser kliniske tegn på sykdommen og foredles på en 

måte som reduserer risikoen for spredning av sykdommen gjennom infeksiøst materiale. Formålet med dette unntaket 

bør være å redusere økonomiske tap og samtidig minimere risikoen for at sykdommen sprer seg. 

38) Artikkel 37 i forordning (EU) 2016/429 inneholder bestemmelser om anerkjennelse av sykdomsfri status i segmenter 

med hensyn til listeførte sykdommer. Segmenter omfatter forskjellige anlegg med felles og effektive biosikkerhets-

systemer som gjør det mulig for disse anleggene å ha en bestemt dyrehelsestatus. Ved mistanke om eller bekreftelse av 

en kategori A-sykdom i et akvakulturanlegg innenfor et segment, bør derfor tiltakene for sykdomsbekjempelse utvides 

til andre anlegg innenfor det segmentet, slik at sykdommen kan bekjempes mer effektivt. 

39) Brakklegging for akvatiske dyr er et tiltak for sykdomsbekjempelse som allerede inngår i tidligere EU-regelverk om 

forebygging og bekjempelse av sykdom hos akvakulturdyr, og bør fortsatt anvendes. Hovedformålet med brakklegging 

er å forebygge eller minimere risikoen for at anlegg infiseres på nytt med kategori A-sykdommen etter gjennomført 

rengjøring og desinfisering og før det settes inn en ny populasjon av akvatiske dyr. Samtidig brakklegging i områder 

med flere infiserte anlegg forsterker tiltakene for sykdomsbekjempelse og bidrar til bedre resultater. Det bør fastsettes 

forskjellige brakkleggingsperioder for forskjellige kategori A-sykdommer slik at brakkleggingen blir så kortvarig som 

mulig, samtidig som det sikres at dette sykdomsbekjempelsestiltaket er effektivt. 

40) Dersom et akvakulturanlegg er blitt rammet av en kategori A-sykdom som ikke utgjør noen risiko for menneskers helse, 

bør det være tillatt å bringe produkter fra dette anlegget i omsetning etter at det er truffet risikoreduserende tiltak. For 

fisk bør disse tiltakene omfatte slakting og sløying. Krepsdyr bør foredles til ikke-levedyktige produkter før de sendes. 

Produktene bør brukes til direkte konsum eller gjennomgå videreforedling i et anlegg som er godkjent i henhold til 

artikkel 179 i forordning (EU) 2016/429. Disse tiltakene er effektive for å bekjempe og unngå ytterligere spredning av 

sykdommen, samtidig som disse produktene kan brukes til konsum i stedet for at de går til spille unødig. 

41) I artikkel 64 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at når en kategori A-sykdom bryter ut hos akvatiske dyr, skal det 

opprettes restriksjonssoner som et effektivt tiltak for å bekjempe sykdommen. I restriksjonssoner kan det være en 

vernesone rundt anlegg som har økt risiko for å bli rammet av en kategori A-sykdom. For å sikre effektiv sykdoms-

bekjempelse og hindre ytterligere spredning av sykdommen bør det være forbudt å innføre akvakulturdyr til oppdrett i 

anlegg som ligger i vernesonen. For å unngå reinfisering bør vernesonen opprettholdes helt til det infiserte 

akvakulturanlegget er tømt for dyr, rengjort og desinfisert og brakkleggingsperioden er avsluttet. 

42) Bekjempelsestiltak som er iverksatt i en vernesone opprettet på grunn av sykdom hos akvatiske dyr, bør kun oppheves 

dersom en rekke vilkår er oppfylt. Disse vilkårene bør omfatte nedslakting, rengjøring, desinfisering og brakklegging i 

de rammede anleggene. Dessuten skal resultatene av regelmessige besøk i alle anlegg som ligger i vernesonen, være 

tilfredsstillende. Når alle disse vilkårene er oppfylt, bør vernesonen bli en overvåkingssone. Denne overvåkingssonen 

bør opprettholdes helt til overvåkingsperioden for den aktuelle kategori A-sykdommen er utløpt, og det ikke er noe som 

gir grunn til mistanke om at sykdommen forekommer. 

43) I artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429 kreves det at vedkommende myndighet skal opprette en operativ ekspertgruppe 

som en del av beredskapsplanene for å sikre en høy grad av bevissthet og beredskap rundt sykdommen samt hurtig 

innsats ved et utbrudd av en kategori A-sykdom. Den viktigste oppgaven for den operative ekspertgruppen ved utbrudd 

av sykdommer hos akvatiske dyr er å hjelpe vedkommende myndighet med å vurdere aktuelle tiltak for å bekjempe eller 

utrydde sykdommen. Den operative ekspertgruppen for sykdommer hos viltlevende akvatiske dyr bør være tverrfaglig 

og ha representanter for relevante offentlige myndigheter, slik som miljø- og fiskerimyndigheter, samt berørte parter, 

lokale myndigheter, politi eller andre organisasjoner som kan gi vedkommende myndighet råd om mulige tiltak for å 

bekjempe eller utrydde kategori A-sykdommen. 

44) I artikkel 6 i forordning (EF) 1069/2009 fastsettes det alminnelige helserestriksjoner som skal gjennomføres ved en 

alvorlig smittsom sykdom. Når det forekommer en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr, kan vedkommende 

myndighet pålegge strengere regler for animalske biprodukter som kommer fra visse anlegg. Disse reglene har som 

formål å håndtere situasjoner der restriksjoner knyttet til folkehelse kanskje ikke er tilstrekkelige for å håndtere risikoen 

for dyrehelsen. Det er særlig nødvendig at animalske biprodukter fra slike anlegg bearbeides eller sluttbehandles som 

kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.  
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45) Ved artikkel 270 i forordning (EU) 2016/429 oppheves rådsdirektiv 92/66/EØF(7), 2001/89/EF(8), 2002/60/EF(9), 

2003/85/EF(10) og 2005/94/EF(11), som inneholdt regler for bekjempelse av dyresykdommer. I artikkel 272 i forordning 

(EU) 2016/429 fastsettes det at de opphevede direktivene fortsatt får anvendelse i tre år etter anvendelsesdatoen for 

nevnte forordning, eller til en tidligere dato som Kommisjonen fastsetter i en delegert rettsakt. For å sikre en 

harmonisert og forenklet tilnærming for alle arter og sykdommer bør denne forordningen få anvendelse fra anven-

delsesdatoen for forordning (EU) 2016/429, og de opphevede direktivene bør opphøre å gjelde fra samme dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordningen utfylles reglene for bevissthet om, beredskap mot og bekjempelse av sykdom som får anvendelse med 

hensyn til de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2016/429. 

Disse reglene omfatter følgende: 

a) Del II omfatter holdte og viltlevende landdyr, og særlig 

 i) fastsettes det i kapittel I utfyllende regler om tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om og offisiell bekreftelse 

av en kategori A-sykdom hos holdte dyr som nevnt i artikkel 53, 54, 55, 58 og 63 i forordning (EU) 2016/429, 

 ii) fastsettes det i kapittel II utfyllende regler om opprettelse av restriksjonssoner ved offisiell bekreftelse av en kategori 

A-sykdom hos holdte dyr som nevnt i artikkel 64 og 67 i forordning (EU) 2016/429, 

 iii) fastsettes det i kapittel III utfyllende regler om gjeninnsetting av holdte dyr i restriksjonssonen ved offisiell bekreftelse 

av en kategori A-sykdom som nevnt i artikkel 63 og 68 i forordning (EU) 2016/429, 

 iv) fastsettes det i kapittel IV utfyllende regler om tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om og offisiell bekreftelse 

av en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr som nevnt i artikkel 70 i forordning (EU) 2016/429, 

 v) fastsettes det i kapittel V utfyllende regler om tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om og offisiell bekreftelse 

av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr som nevnt i artikkel 74 og 77 i forordning (EU) 2016/429. 

b) Del III omfatter holdte og viltlevende akvatiske dyr, og særlig 

 i) fastsettes det i kapittel I utfyllende regler om tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om og offisiell bekreftelse 

av en kategori-A-sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 53, 54, 55, 58 og 63 i forordning (EU) 2016/429,  

  

(7) Rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle Disease (EFT L 260 av 5.9.1992,  

s. 1). 

(8) Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest (EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5). 

(9) Rådsdirektiv 2002/60/EF av 27. juni 2002 om særlige bestemmelser om bekjempelse av afrikansk svinepest og om endring av direktiv 

92/119/EØF med hensyn til ondartet smittsom griselammelse og afrikansk svinepest (EFT L 192 av 20.7.2002, s. 27). 

(10) Rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, om oppheving av direktiv 

85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF (EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1). 

(11) Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, og om oppheving av direktiv 

92/40/EØF (EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16). 
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 ii) fastsettes det i kapittel II utfyllende regler om opprettelse av restriksjonssoner ved offisiell bekreftelse av en kategori 

A-sykdom hos akvakulturdyr som nevnt i artikkel 64 og 67 i forordning (EU) 2016/429, 

 iii) fastsettes det i kapittel III utfyllende regler om tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om og offisiell bekreftelse 

av en kategori A-sykdom hos viltlevende akvatiske dyr som nevnt i artikkel 70 i forordning (EU) 2016/429, 

 iv) fastsettes det i kapittel IV utfyllende regler om tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om og offisiell bekreftelse 

av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 74 og 77 i forordning (EU) 2016/429. 

c) Del IV inneholder sluttbestemmelser. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen gjelder definisjonene fastsatt i forordning (EU) 2018/1882 og vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004(12), unntatt dersom disse definisjonene omfatter termer som er definert i andre ledd i denne 

artikkelen. 

Videre menes med 

 1) «transportmiddel» vei- eller skinnegående kjøretøy, fartøy og luftfartøy, 

 2) «daggamle kyllinger» fjørfe som er yngre enn 72 timer, 

 3) «sæd» ejakulatet fra ett eller flere dyr, enten i uendret, behandlet eller fortynnet form, 

 4) «oocytter» de haploide stadiene av ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og egg, 

 5) «embryo» det første utviklingsstadiet hos et dyr når det kan overføres til et mottakerdyr, 

 6) «ferskt kjøtt» kjøtt, kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt, herunder vakuumpakket eller pakket i en kontrollert atmosfære, som 

ikke er behandlet på noen annen måte enn kjøling, innfrysing eller hurtiginnfrysing, 

 7) «skrott av hov- og klovdyr» hele kroppen til et slaktet eller avlivet hov- og klovdyr etter 

— avbløding, når det gjelder slaktede dyr, 

— uttak av indre organer, 

— fjerning av lemmer ved forkneledd og tarsalledd, 

— fjerning av hale, jur, hode og hud, unntatt hos svin, 

 8) «slaktebiprodukter» annet ferskt kjøtt enn det som tilhører skrotten som definert i nr. 7, selv om det fortsatt er naturlig 

knyttet til skrotten, 

 9) «kjøttprodukter» foredlede produkter, herunder behandlede mager, blærer og tarmer, smeltet fett, kjøttekstrakter og 

blodprodukter som er framstilt ved foredling av kjøtt eller ved videreforedling av slike foredlede produkter, slik at 

snittflaten viser at produktet ikke lenger har kjennetegnene til ferskt kjøtt, 

10) «dyretarmer» blærer og tarmer som etter å ha blitt rengjort er foredlet ved avskraping av vev, avfetting og vasking, og som 

er tørket etter salting, 

11) «råmelk» den væsken som skilles ut fra melkekjertlene hos holdte dyr opptil fem dager etter nedkomst, som er rik på 

antistoffer og mineraler, og som kommer før produksjonen av rå melk, 

12) «råmelkbaserte produkter» foredlede produkter som er framstilt ved foredlingen av råmelk eller ved videreforedling av 

slike foredlede produkter, 

13) «sikker vare» en vare som kan flyttes uten behov for risikoreduserende tiltak som særlig er rettet mot en bestemt listeført 

sykdom, uavhengig av opprinnelsesmedlemsstatens eller opprinnelsessonens status med hensyn til denne sykdommen,  

  

(12) 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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14) «forsyningskjede» en integrert produksjonskjede med en felles helsestatus med hensyn til listeførte sykdommer som 

består av et samarbeidsnettverk av spesialiserte anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet med henblikk på 

artikkel 45, og mellom hvilke det flyttes dyr for å fullføre produksjonssyklusen, 

15) «infisert sone» en sone der det gjelder restriksjoner på forflytninger av holdte eller viltlevende dyr eller produkter og 

andre sykdomsbekjempelses- og biosikkerhetstiltak for å hindre spredning av en kategori A-sykdom ved offisiell 

bekreftelse av sykdommen hos viltlevende dyr. 

Artikkel 3 

Kliniske undersøkelser, prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder 

1. Dersom det er påkrevd med kliniske undersøkelser av dyr i samsvar med denne forordningen for å bekrefte eller utelukke 

forekomst av en kategori A-sykdom, skal vedkommende myndighet sikre at 

a) prøvetakingen av dyr til klinisk undersøkelse utføres i samsvar med 

 i) punkt A.1 i vedlegg I for landdyr og 

 ii) punkt 1 i vedlegg XII for akvatiske dyr, 

b) den kliniske undersøkelsen omfatter 

 i) en første generell vurdering av dyrehelsestatusen for anlegget, som omfatter alle dyr av listeførte arter som holdes i 

anlegget, og 

 ii) en individuell undersøkelse av dyrene som inngår i prøven nevnt i bokstav a). 

2. Dersom det er påkrevd med laboratorieundersøkelser i samsvar med denne forordningen for å bekrefte eller utelukke 

forekomst av en kategori A-sykdom, skal vedkommende myndighet sikre at 

a) prøvetakingen av dyr for laboratorieundersøkelse utføres i samsvar med 

 i) punkt A.2 i vedlegg I for landdyr og 

 ii) nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i vedlegg XII for akvatiske dyr, 

b) de diagnostiske metodene for laboratorieundersøkelser oppfyller kravene i 

 i) punkt B i vedlegg I for landdyr og 

 ii) punkt 2 i vedlegg XII for akvatiske dyr, 

c) prøvene sendes 

 i) omgående til et offisielt laboratorium som er utpekt i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625(13), 

 ii) i samsvar med punkt C i vedlegg I for landdyr og nr. 1 bokstav f) i vedlegg XII for akvatiske dyr, og 

iii) i samsvar med alle andre instruksjoner fra vedkommende myndighet og laboratoriet om biosikkerhetsmessige forhold 

for å hindre spredning av kategori A-sykdomsagenser, 

d) når det gjelder holdte dyr 

 i) skal det utarbeides en fortegnelse over alle holdte dyr i anlegget, med angivelse av arter og kategorier; for fjørfe og 

akvakulturdyr kan antallet dyr anslås, og 

ii) skal det registreres et identifikasjonsmerke for hvert dyr av listeførte arter som det er tatt prøve av, eller når gjelder 

fjørfe og akvakulturdyr, registreres partinummeret.  

  

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

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

plantevernmidler (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 
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Artikkel 4 

Beredskapsplaner 

Vedkommende myndighet skal gjennomføre tiltakene fastsatt i denne forordningen i samsvar med beredskapsplanen nevnt i 

artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429. 

DEL II 

LANDDYR 

KAPITTEL I 

Tiltak for bekjempelse av kategori A-sykdommer hos holdte landdyr 

Avsni t t  1  

Forelø pig e t i l tak for sy kdo msbekje mp else  ved mis tanke  o m en kateg ori  A -sy kdo m  

hos  holdte  dyr  

Artikkel 5 

Driftsansvarliges forpliktelser ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte dyr i et anlegg 

Ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte dyr skal de driftsansvarlige treffe følgende tiltak for sykdomsbekjempelse 

for å hindre spredning av kategori A-sykdommen fra de rammede dyrene og anleggene som de har ansvar for, til andre dyr som 

ikke er rammet, eller til mennesker, inntil vedkommende myndighet har utelukket forekomst av kategori A-sykdommen: 

a) Isolere alle dyr som er mistenkt for å være smittet med kategori A-sykdommen. 

b) Holde husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, og alle produkter, materialer eller stoffer som trolig er kontaminert med 

eller kan overføre kategori A-sykdommer, isolert og beskyttet mot insekter og gnagere, holdte dyr av ikke-listeførte arter og 

viltlevende dyr i det omfang det er teknisk og praktisk mulig. 

c) Iverksette hensiktsmessige utfyllende biosikkerhetstiltak for å unngå all risiko for spredning av kategori A-sykdommen. 

d) Innstille all forflytning av holdte dyr av listeførte arter fra eller til anlegget. 

e) Forhindre forflytning som ikke er strengt nødvendig av dyr av ikke-listeførte arter, produkter, materialer, stoffer, personer 

og transportmidler fra eller til anlegget. 

f) Sørge for at anleggets journaler over produksjon, helse og sporbarhet ajourføres. 

g) På anmodning fra vedkommende myndighet gi den alle relevante opplysninger om kategori A-sykdommen. 

h) Følge alle instruksjoner fra vedkommende myndighet om bekjempelse av kategori A-sykdommen i samsvar med 

forordning (EU) 2016/429 og denne forordningen. 

Artikkel 6 

Vedkommende myndighets undersøkelse ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte dyr i et anlegg 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte dyr i et anlegg i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 3 og 4 i delegert 

forordning (EU) 2020/689 skal vedkommende myndighet umiddelbart gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller 

utelukke forekomst av den mistenkte listeførte sykdommen.  
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2. I forbindelse med undersøkelsen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet sikre at offentlige veterinærer minst 

gjennomfører 

a) kliniske undersøkelser av holdte dyr av listeførte arter i anlegget, og 

b) prøvetaking til laboratorieundersøkelser. 

Artikkel 7 

Foreløpige restriksjons- og biosikkerhetstiltak ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte dyr i et anlegg 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom i et anlegg skal vedkommende myndighet sette anlegget under offentlig 

overvåking og umiddelbart pålegge følgende foreløpige restriksjons- og biosikkerhetstiltak for å hindre spredning av kategori 

A-sykdommen fra de rammede dyrene og anlegget til andre dyr som ikke er rammet, eller til mennesker: 

a) Forby forflytning av holdte dyr av listeførte arter til og fra anlegget. 

b) Forby forflytning av holdte dyr av ikke-listeførte arter til og fra anlegget. 

c) Forby forflytning av alle produkter, materialer eller stoffer som trolig er kontaminert med eller trolig kan overføre kategori 

A-sykdommer fra anlegget. 

d) Isolere holdte dyr av listeførte arter og beskytte dem mot viltlevende dyr, dyr av ikke-listeførte arter og om nødvendig mot 

insekter og gnagere. 

e) Forby avliving av dyr av listeførte arter, med mindre vedkommende myndighet har gitt tillatelse til det. 

f) Forby forflytning som ikke er strengt nødvendig av produkter, materialer, stoffer, personer og transportmidler til anleggene. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c) kan vedkommende myndighet tillate forflytning av dyr og produkter fra det 

anlegget der det er mistanke om en kategori A-sykdom, etter at det er foretatt en risikovurdering og forutsatt at 

a) forflytningen av dyr og produkter er i samsvar med alle vilkår og biosikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå 

spredning av sykdommen, 

b) det ikke finnes noen andre holdte dyr av listeførte arter i bestemmelsesanlegget, og 

c) bestemmelsesanlegget ikke er et slakteri. 

3. Dersom det er gitt unntak som fastsatt i nr. 2, kan vedkommende myndighet pålegge tiltakene for sykdomsbekjempelse 

fastsatt i nr. 1 i bestemmelsesanlegget. 

4. Vedkommende myndighet kan pålegge forebyggende avliving i samsvar med artikkel 12 nr. 1 og 2 av dyr av listeførte 

arter i det anlegget der det er mistanke om en kategori A-sykdom, dersom den epidemiologiske situasjonen krever det. 

5. Alle animalske biprodukter fra døde dyr som har dødd eller er avlivet i det anlegget der det er mistanke om en kategori  

A-sykdom, skal bearbeides eller sluttbehandles i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 for å sikre at den mistenkte 

sykdomsagensen er inaktivert, og for å hindre spredning av sykdommen til dyr som ikke er rammet, eller til mennesker. 

Artikkel 8 

Fortegnelse og analyse av journaler ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte dyr i et anlegg 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom skal vedkommende myndighet pålegge og kontrollere at driftsansvarlige i 

anleggene der det er mistanke om en kategori A-sykdom, omgående utarbeider og opprettholder en ajourført fortegnelse over 

følgende: 

a) Artene, kategoriene og antallet av dyr som holdes i anlegget; når det gjelder fjørfe, kan antallet dyr anslås.  
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b) Det individuelle identifikasjonsnummeret for alle dyr av arter som må identifiseres individuelt i samsvar med delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2019/2035(14). 

c) Artene, kategoriene og antallet av holdte dyr av listeførte arter som er født, har dødd, har vist kliniske tegn på eller 

forventes å bli smittet med kategori A-sykdommen i anlegget. 

d) Alle produkter, materialer eller stoffer som trolig er kontaminert med eller trolig kan overføre den aktuelle kategori  

A-sykdommen i anlegget. 

e) Når det er relevant, alle steder som trolig gjør det mulig for vektorer for den aktuelle kategori A-sykdommen å overleve i 

anlegget. 

2. Dersom anlegget består av flere epidemiologiske enheter, skal opplysningene i nr. 1 angis for hver epidemiologisk enhet. 

3. Som ledd i den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429 skal vedkommende 

myndighet analysere minst følgende journaler i anlegget der det er mistanke om en kategori A-sykdom: 

a) Fortegnelsen nevnt i nr. 1. 

b) Journalene over opprinnelse og ankomst- og avsendelsesdato til eller fra anlegget for holdte dyr av listeførte arter. 

c) Journalene over opprinnelse og ankomst- og avsendelsesdato til eller fra anlegget for andre relevante transporter. 

d) Produksjonsjournaler. 

e) Journaler over besøk i anlegget, dersom de er tilgjengelige. 

4. Analysen av journalene nevnt i nr. 3 skal minst omfatte overvåkingsperioden fastsatt i vedlegg II for den aktuelle 

sykdommen, regnet bakover fra den datoen da det ble meldt om mistanken. 

Artikkel 9 

Midlertidige restriksjonssoner ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte landdyr i et anlegg 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom hos holdte dyr i et anlegg kan vedkommende myndighet opprette en midlertidig 

restriksjonssone idet det tas hensyn til følgende omstendigheter: 

a) Beliggenheten til anlegget i et område med høy tetthet av holdte dyr av listeførte arter som det er mistanke om en kategori 

A-sykdom hos. 

b) Forflytning av dyr eller personer som er i kontakt med holdte dyr av listeførte arter som det er mistanke om en kategori  

A-sykdom hos. 

c) Hvor lang tid det tar før kategori A-sykdommen bekreftes i samsvar med artikkel 11. 

d) Utilstrekkelige opplysninger om mulig opprinnelse for den mistenkte kategori A-sykdommen og hvilke måter den kan ha 

blitt innført på. 

e) Sykdomsprofilen, særlig hvordan og hvor raskt sykdommen overføres, og sykdommens persistens i dyrepopulasjonen. 

2. I anleggene i den midlertidige restriksjonssonen skal vedkommende myndighet minst iverksette tiltakene i artikkel 7. 

3. Vedkommende myndighet kan opprettholde den midlertidige restriksjonssonen inntil forekomsten av en kategori  

A-sykdom er blitt utelukket i det anlegget der det var mistanke om den, eller inntil forekomsten av denne sykdommen er blitt 

bekreftet og en restriksjonssone er opprettet i samsvar med artikkel 21.  

  

(14) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg (EUT L 314 av 5.12.2019, 

s. 115). 
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4. Vedkommende myndighet kan pålegge forebyggende avliving i samsvar med artikkel 12 nr. 1 og 2 eller slakting av dyr av 

listeførte arter i den midlertidige restriksjonssonen dersom den epidemiologiske situasjonen krever det. 

Artikkel 10 

Tiltak som skal iverksettes ved mistanke om en kategori A-sykdom i næringsmiddel- og fôrforetak, på 

grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 3 og 4 i delegert forordning (EU) 2020/689 i 

næringsmiddel- og fôrforetak, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder, 

inkludert transportmidler, skal vedkommende myndighet anvende 

a) de relevante bestemmelsene fastsatt i artikkel 5–9, og 

b) om nødvendig ytterligere tiltak som er tilpasset den aktuelle situasjonen for å hindre at kategori A-sykdommen spres til dyr 

som ikke er rammet, eller til mennesker. 

2. Vedkommende myndighet skal også anvende bestemmelsene fastsatt i artikkel 5–9 i opprinnelsesanlegget for de dyrene 

eller produktene som befinner seg i anleggene eller stedene nevnt i nr. 1, og som mistenkes å være smittet eller infisert. 

Avsni t t  2  

Til tak for sy kdo ms bekjempelse  ved off i s ie l l  bekreftel se  av en kateg ori  A -sy kdo m hos holdte  dy r  

Artikkel 11 

Offisiell bekreftelse av en kategori A-sykdom hos holdte landdyr 

Vedkommende myndighet skal offisielt bekrefte et utbrudd av en kategori A-sykdom hos holdte landdyr når et tilfelle bekreftes 

i samsvar med artikkel 9 nr. 2, 3 og 4 i delegert forordning (EU) 2020/689. 

Artikkel 12 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom hos  

holdte dyr i et anlegg 

1. Etter offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom i et anlegg i samsvar med artikkel 11, skal vedkommende 

myndighet pålegge at følgende tiltak for sykdomsbekjempelse, i tillegg til tiltakene i artikkel 7, iverksettes umiddelbart under 

tilsyn av offentlige veterinærer: 

a) Alle dyr av listeførte arter som holdes i det rammede anlegget, skal avlives så snart som mulig på stedet i anlegget på en 

slik måte at man unngår risiko for spredning av den aktuelle kategori A-sykdomsagensen under og etter avlivingen. 

b) Alle hensiktsmessige og nødvendige biosikkerhetstiltak skal treffes for å unngå eventuell spredning av kategori  

A-sykdommen til holdte eller viltlevende dyr som ikke er rammet, eller til mennesker. 

c) Skrotter eller deler av holdte dyr av listeførte arter som har dødd eller er avlivet i samsvar med bokstav a) i dette nummer, 

skal sluttbehandles i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

d) Alle potensielt kontaminerte produkter, materialer og stoffer som finnes i anlegget, skal isoleres inntil 

 i) de sluttbehandles eller bearbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 når det gjelder animalske biprodukter 

(herunder de som er en følge av avlivingen, og produkter av animalsk opprinnelse og avlsmateriale), 

 ii) tiltakene for rengjøring og desinfisering er gjennomført i samsvar med artikkel 15 når det gjelder andre materialer og 

stoffer som er egnet til rengjøring og desinfisering, 

 iii) sluttbehandlingen er gjennomført under tilsyn av offentlige veterinærer når det gjelder fôrvarer og andre materialer 

som er uegnede til rengjøring og desinfisering.  
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2. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med at 

a) transporten fra det rammede anlegget av animalske biprodukter som nevnt i nr. 1 bokstav c) og nr. 1 bokstav d) i) er i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b) transporten fra det rammede anlegget av materialer eller stoffer som nevnt i nr. 1 bokstav d) iii) er i samsvar med 

vedkommende myndighets instruksjoner om biosikkerhetsmessige forhold for å hindre spredning av kategori  

A-sykdomsagensen. 

3. Vedkommende myndighet skal ta prøver til laboratorieundersøkelse fra holdte dyr av listeførte arter før eller når de 

avlives eller er døde, med henblikk på den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429. 

4. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering og idet det tas hensyn 

til muligheten for å iverksette andre risikoreduserende tiltak, beslutte 

a) å pålegge avliving av holdte dyr av listeførte arter på det nærmeste egnede stedet på en slik måte at risikoen for å spre 

kategori A-sykdommen under avliving eller transport, unngås, eller 

b) utsette avlivingen av holdte dyr av listeførte arter forutsatt at disse dyrene gjennomgår nødvaksinasjon som fastsatt i 

artikkel 69 i forordning (EU) 2016/429. 

Artikkel 13 

Særlige unntak fra artikkel 12 nr. 1 bokstav a) 

1. Ved utbrudd av en kategori A-sykdom i anlegg der det holdes dyr av listeførte arter i to eller flere epidemiologiske 

enheter, kan vedkommende myndighet gi unntak fra artikkel 12 nr. 1 bokstav a) til de epidemiologiske enhetene der 

sykdommen ikke er bekreftet, etter å ha foretatt en risikovurdering og om nødvendig etter at laboratorieundersøkelser har gitt 

tilfredsstillende resultat, og forutsatt at 

a) den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429 ikke har vist noen epidemiologisk 

forbindelse mellom de epidemiologiske enhetene der kategori A-sykdommen er bekreftet og de epidemiologiske enhetene 

der sykdommen ikke er bekreftet, og dermed ikke gir grunn til mistanke om spredning av kategori A-sykdommen mellom 

dem, og 

b) vedkommende myndighet har bekreftet at de epidemiologiske enhetene der sykdommen ikke er bekreftet, er blitt holdt 

fullstendig atskilt og er håndtert av forskjellig personale minst i den overvåkingsperioden som er angitt i vedlegg II for den 

aktuelle sykdommen, og før kategori A-sykdommen er blitt bekreftet. 

2. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra artikkel 12 nr. 1 bokstav a) for følgende kategorier av dyr, forutsatt at 

vilkårene i nr. 3 er oppfylt: 

a) Dyr som holdes i et avgrenset anlegg. 

b) Dyr som holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse med bevaring av vernede eller utryddelsestruede arter. 

c) Dyr av offisielt registrerte sjeldne raser. 

d) Dyr med en berettiget høy genetisk, kulturell eller utdanningsmessig verdi. 

3. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende vilkår er oppfylt når den gir unntak som fastsatt i nr. 2: 

a) Vedkommende myndighet har foretatt en vurdering av virkningene av å gi et slikt unntak, særlig innvirkningen på 

dyrehelsestatusen i den berørte medlemsstaten og i tilgrensende land, og resultatet av denne vurderingen viste at dyrehelse-

statusen ikke er satt i fare. 

b) Det er iverksatt hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre risiko for overføring av kategori A-sykdommen til holdte 

eller viltlevende dyr som ikke er rammet, eller til mennesker, idet det tas hensyn til 

 i) sykdomsprofilen, og 

 ii) de rammede dyreartene.  
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c) Dyrene er gjenstand for passende isolasjon og klinisk overvåking, herunder laboratorieundersøkelser, inntil vedkommende 

myndighet kan sikre at dyrene ikke utgjør noen risiko for overføring av kategori A-sykdommen. 

4. Vedkommende myndighet kan gi særlige unntak fra artikkel 12 nr. 1 bokstav a) til hestedyr som holdes i anlegg der det er 

bekreftet et utbrudd av kategori A-sykdommer nevnt i vedlegg III, på de vilkårene som er angitt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 14 

Ytterligere tiltak for sykdomsbekjempelse ved et utbrudd av en kategori A-sykdom hos holdte landdyr i et anlegg 

1. Vedkommende myndighet kan, i tillegg til tiltakene i artikkel 12, fastsette prøvetakingsmetoder for holdte dyr av ikke-

listeførte arter og viltlevende dyr av listeførte arter på grunnlag av opplysningene fra den epidemiologiske undersøkelsen nevnt 

i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429. 

2. Vedkommende myndighet kan, etter å ha vurdert risikoen for ytterligere spredning av den aktuelle kategori A-sykdommen 

og idet det tas hensyn til muligheten for å iverksette andre risikoreduserende tiltak, pålegge avliving av holdte dyr av ikke-

listeførte arter og viltlevende dyr på en slik måte at man unngår all risiko for spredning av kategori A-sykdommen under 

avliving, transport og inntil hele skrotter eller deler av de døde dyrene er blitt sluttbehandlet. 

Artikkel 15 

Foreløpig rengjøring og desinfisering og bekjempelse av insekter og gnagere i det rammede anlegget 

1. Så snart de tiltakene som er fastsatt i artikkel 12, og eventuelt i artikkel 14, er gjennomført, skal vedkommende myndighet 

pålegge og føre tilsyn med en foreløpig rengjøring og desinfisering og, dersom det er relevant, bekjempelse av insekter og 

gnagere i det rammede anlegget for å unngå spredning av kategori A-sykdommen. 

2. Den foreløpige rengjøringen, desinfiseringen og bekjempelsen nevnt i nr. 1 skal 

a) utføres i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i punkt A og B i vedlegg IV ved bruk av passende biocidprodukter for å 

sikre at den aktuelle kategori A-sykdomsagensen destrueres, og 

b) dokumenteres på tilstrekkelig vis. 

3. Når vedkommende myndighet gir ett av unntakene fastsatt i artikkel 13 nr. 2 og 4, skal den pålegge foreløpig rengjøring, 

desinfisering og bekjempelse nevnt i nr. 1 og tilpasse framgangsmåtene nevnt i nr. 2 bokstav a) til den aktuelle situasjonen uten 

at det går ut over bekjempelsen av spredning av kategori A-sykdommen fra de rammede dyrene og de rammede anleggene og 

stedene til andre dyr som ikke er rammet, eller til mennesker. 

4. I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 skal vedkommende myndighet pålegge og føre tilsyn med at transportmidlene som 

brukes til transport av dyr til og fra det rammede anlegget, er rengjort og desinfisert på korrekt måte, og i relevante tilfeller er 

omfattet av tiltak som sikrer bekjempelse av insekter og gnagere. 

Artikkel 16 

Unntak fra og særlige regler for den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen samt bekjempelsen av vektorer 

Vedkommende myndighet kan gi unntak fra kravet om rengjøring og desinfisering samt bekjempelse av insekter og gnagere 

som fastsatt i artikkel 15 når det gjelder 

a) beitemarker som er epidemiologisk forbundet med det rammede anlegget, innenfor rammen av særlige framgangsmåter for 

å sikre effektiv inaktivering av den aktuelle kategori A-sykdomsagensen, samtidig som det tas hensyn til sykdomsprofil, 

type anlegg og klimaforhold, og 

b) husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, fra det rammede anlegget, innenfor rammen av særlige framgangsmåter for å 

sikre effektiv inaktivering av den aktuelle kategori A-sykdomsagensen i samsvar med vitenskapelige bevis.  
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Artikkel 17 

Identifikasjon av epidemiologisk forbundne anlegg og andre relevante steder, inkludert transportmidler 

1. Innenfor rammen av den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429 og for å kunne 

identifisere alle epidemiologisk forbundne anlegg og andre relevante steder, inkludert transportmidler, skal vedkommende 

myndighet spore alle holdte dyr i det anlegget der det er bekreftet et utbrudd av en kategori A-sykdom, og alle produkter, 

materialer, stoffer, transportmidler eller personer som trolig kan spre den aktuelle kategori A-sykdommen, herunder 

a) de som sendes til og fra anlegget, og 

b) de som har kommet i kontakt med anlegget. 

2. Sporingen nevnt i nr. 1 skal minst omfatte overvåkingsperioden fastsatt i vedlegg II for den aktuelle sykdommen, regnet 

bakover fra den datoen da det ble meldt om mistanken. 

3. Etter å ha foretatt en risikovurdering kan vedkommende myndighet unnta fra sporingen nevnt i nr. 1 de produktene som 

anses som sikre varer, som fastsatt i vedlegg VII. 

Artikkel 18 

Tiltak som skal iverksettes i epidemiologisk forbundne anlegg og på andre relevante steder, inkludert transportmidler 

1. Dersom sporingen fastsatt i artikkel 17 nr. 1 viser at dyrene av listeførte arter ble sendt fra eller til det rammede anlegget i 

den perioden som er nevnt i artikkel 17 nr. 2, skal vedkommende myndighet 

a) utføre undersøkelser og pålegge restriksjoner og biosikkerhetstiltak i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i bestemmelses- eller 

opprinnelsesanleggene for forflytningen, eller 

b) umiddelbart utvide tiltakene i artikkel 12 til opprinnelsesanlegget eller bestemmelsesanlegget for forflytningen dersom det 

finnes epidemiologiske bevis på spredning av sykdommen til, fra eller gjennom dette anlegget. 

2. Vedkommende myndighet skal iverksette tiltakene nevnt i nr. 1 i andre anlegg og på relevante steder, inkludert 

transportmidler, som trolig er kontaminert som følge av kontakt med dyr, produkter, materialer, stoffer, personer eller 

transportmidler fra det rammede anlegget som er identifisert i forbindelse med sporingen nevnt i artikkel 17, eller på grunnlag 

av andre relevante opplysninger fra den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429. 

Artikkel 19 

Tiltak som skal iverksettes for produkter identifisert gjennom sporing 

1. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med at sæd, oocytter og embryoer som er identifisert som 

kontaminert gjennom sporingen nevnt i artikkel 17, sluttbehandles i samsvar med forordning (EU) 1069/2009. 

2. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med behandlingen, foredlingen eller sluttbehandlingen av 

produktene identifisert gjennom sporingen nevnt i artikkel 17, minst fram til 

a) det første foredlingsanlegget for næringsmidler når det gjelder produkter av animalsk opprinnelse, 

b) rugeriet eller det anlegget det sendes egg til for klekking, når det gjelder rugeegg som ennå ikke er klekket, og 

c) det første bearbeidingsanlegget når det gjelder animalske biprodukter, unntatt husdyrgjødsel, eller 

d) lagringsstedet når det gjelder husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø.  
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3. Vedkommende myndighet skal innføre offentlig overvåking av fjørfe som er utklekket i sporingsperioden nevnt i artikkel 

17 nr. 2, fra rugeegg som kommer fra det rammede anlegget; denne overvåkingen skal innføres i alle bestemmelsesanlegg for 

rugeeggene og skal opprettholdes i 21 dager etter klekkingen. 

4. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med at transporten av animalske biprodukter fra anlegget skjer i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) 1069/2009. 

5. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med at materialer eller stoffer som trolig er kontaminert med eller 

trolig kan overføre den aktuelle kategori A-sykdommen, er i samsvar med vedkommende myndighets instruksjoner om 

biosikkerhetsmessige forhold for å hindre spredning av kategori A-sykdomsagensen. 

Artikkel 20 

Tiltak som skal iverksettes ved offisiell bekreftelse av utbrudd av en kategori A-sykdom i næringsmiddel- og fôrforetak, 

på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter og på andre relevante steder, inkludert transportmidler 

1. Ved offisiell bekreftelse av et utbrudd i samsvar med artikkel 11 i næringsmiddel- og fôrforetak, på grensekontroll-

stasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler, skal vedkommende 

myndighet iverksette 

a) de relevante bestemmelsene fastsatt i artikkel 12–19, og 

b) om nødvendig ytterligere tiltak som er tilpasset den aktuelle situasjonen for å hindre at kategori A-sykdommen spres fra de 

rammede dyrene og rammede anleggene og stedene til andre dyr som ikke er rammet, eller til mennesker. 

2. Vedkommende myndighet skal anvende bestemmelsene i artikkel 12–19 også i opprinnelsesanlegget for de rammede 

dyrene eller produktene som befinner seg i anleggene og på stedene nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL II 

Tiltak for bekjempelse av kategori A-sykdommer hos holdte landdyr i restriksjonssonene 

Avsni t t  1  

Generel le  t i l tak f or sy kdo msbekje mpel se  i  restriksjonssonen  

Artikkel 21 

Opprettelse av en restriksjonssone 

1. Ved utbrudd av en kategori A-sykdom i et anlegg, et næringsmiddel- og fôrforetak, et anlegg for animalske biprodukter 

eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler, skal vedkommende myndighet umiddelbart opprette en restriksjons-

sone rundt det rammede anlegget eller stedet, som omfatter 

a) en vernesone basert på den minsteradiusen fra utbruddet som er angitt for den aktuelle kategori A-sykdommen i vedlegg V, 

b) en overvåkingssone basert på den minsteradiusen fra utbruddet som er angitt for den aktuelle kategori A-sykdommen i 

vedlegg V, og 

c) om nødvendig på grunnlag av kriteriene i artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, ytterligere restriksjonssoner rundt 

eller tilgrensende til verne- og overvåkingssonene, der vedkommende myndighet skal iverksette de samme tiltakene som 

dem som er fastsatt i avsnitt 3 i dette kapittelet med hensyn til overvåkingssonen. 

2. Vedkommende myndighet skal tilpasse den opprinnelige restriksjonssonens grenser, herunder vernesonenes, overvåkings-

sonenes og de ytterligere restriksjonssonenes grenser, ved overlapping mellom to eller flere restriksjonssoner som følge av 

ytterligere utbrudd av kategori A-sykdommen.  
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3. Som unntak fra nr. 1 og etter at det er foretatt en risikovurdering som tar hensyn til sykdomsprofilen, kan vedkommende 

myndighet unnlate å opprette en restriksjonssone når det forekommer et utbrudd av en kategori A-sykdom på følgende steder: 

a) Anlegg der det holdes dyr som nevnt i artikkel 13 nr. 2. 

b) Rugerier. 

c) Næringsmiddel- og fôrforetak, grensekontrollstasjoner, anlegg for animalske biprodukter. 

d) Transportmidler. 

e) Steder der det foregår oppsamling eller midlertidige utstillinger, eller der dyr får veterinærhjelp. 

f) Alle andre steder som ikke er et anlegg. 

Artikkel 22 

Tiltak som skal iverksettes i restriksjonssonen 

1. Vedkommende myndighet skal omgående utarbeide og ajourføre en fortegnelse over alle anlegg der det holdes dyr av 

listeførte arter i restriksjonssonen, herunder arter, kategorier og antallet dyr i hvert anlegg; for fjørfe kan antallet dyr anslås. 

2. Vedkommende myndighet kan for å hindre spredning av sykdommen og på grunnlag av epidemiologiske opplysninger 

eller andre bevis, gjennomføre forebyggende avliving i samsvar med artikkel 12 nr. 1 og 2 eller slakting av holdte dyr av 

listeførte arter i anlegg som ligger i restriksjonssonen. 

3. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med at alle forflytninger av hele skrotter eller deler av døde 

viltlevende og holdte dyr av listeførte arter fra restriksjonssonen er beregnet på bearbeiding eller sluttbehandling i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1069/2009 i et anlegg som er godkjent for disse formålene 

a) innenfor medlemsstatens territorium, eller 

b) i en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 48 nr. 1 og 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, dersom det ikke er mulig å 

bearbeide eller sluttbehandle de hele skrottene eller delene av døde dyr i et godkjent anlegg på territoriet til den 

medlemsstatens der utbruddet forekom. 

4. Vedkommende myndighet skal pålegge særlige vilkår for transport av dyr og produkter gjennom restriksjonssonen for å 

sikre at transporten gjennomføres 

a) uten opphold eller lossing i restriksjonssonen, 

b) fortrinnsvis på større motorveier eller jernbaner, og 

c) uten å komme i nærheten av anlegg der det holdes dyr av listeførte arter. 

5. Animalske biprodukter som kommer fra og flyttes ut av restriksjonssonen, skal ledsages av et helsesertifikat utstedt av en 

offentlig veterinær som attesterer at de kan flyttes fra restriksjonssonen på de vilkårene som er fastsatt av vedkommende 

myndighet i samsvar med dette kapittelet. 

6. Vedkommende myndighet kan beslutte at sertifikatet nevnt i nr. 5 ikke skal utstedes for forflytning av animalske 

biprodukter innenfor den berørte medlemsstaten når myndigheten anser at det brukes et alternativt system som sikrer at 

forsendelsen av slike produkter er sporbar, og at produktene oppfyller kravene til dyrehelse som gjelder for slike forflytninger. 

7. All prøvetaking i anleggene i restriksjonssonen der det holdes dyr av listeførte arter for andre formål enn å bekrefte eller 

utelukke forekomst av de aktuelle kategori A-sykdommene, skal godkjennes av vedkommende myndighet.  
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Artikkel 23 

Unntak fra tiltak som skal iverksettes i restriksjonssonen 

Vedkommende myndighet kan gi unntak fra bestemmelsene i dette kapittelet om tiltakene som skal iverksettes i restrik-

sjonssoner, i den grad som er nødvendig og etter å ha foretatt en risikovurdering, 

a) i de ytterligere restriksjonssonene nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav c), 

b) dersom vedkommende myndighet beslutter å opprette en restriksjonssone når et utbrudd av en kategori A-sykdom 

forekommer i anlegg og på steder nevnt i artikkel 21 nr. 3, 

c) dersom utbruddet forekommer i et anlegg der det holdes inntil 50 fugler i fangenskap, eller 

d) i anlegg og på steder nevnt i artikkel 21 nr. 3 som ligger i en restriksjonssone. 

Artikkel 24 

Krav som gjelder transportmidler for holdte dyr av listeførte arter og produkter av disse 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at transportmidlene som brukes til forflytning av holdte dyr av listeførte arter og 

produkter av disse innenfor, fra, til og gjennom restriksjonssonen, er 

a) konstruert og vedlikeholdt på en slik måte at dyr, produkter eller enhver gjenstand som utgjør en helserisiko for dyr, ikke 

kan lekke ut, falle ut eller slippe ut, 

b) rengjort og desinfisert umiddelbart etter hver transport av dyr, produkter eller enhver gjenstand som utgjør en helserisiko 

for dyr, og om nødvendig er desinfisert igjen og under alle omstendigheter er tørket eller får tørke før de lastes på nytt med 

dyr eller produkter, og 

c) omfattet av tiltak for bekjempelse av insekter og gnagere før transporten, dersom det er relevant. 

2. Rengjøringen og desinfiseringen av de transportmidlene som er nevnt i nr. 1, skal 

a) utføres i samsvar med instruksene eller framgangsmåtene fastsatt av vedkommende myndighet ved bruk av passende 

biocidprodukter for å sikre at den aktuelle kategori A-sykdomsagensen destrueres, og 

b) dokumenteres på tilstrekkelig vis. 

Avsni t t  2  

Til tak for sy kdo ms bekjempelse  i  vernesonen  

Artikkel 25 

Tiltak som skal iverksettes i anlegg der det holdes dyr av listeførte arter i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet skal omgående pålegge at følgende tiltak iverksettes i anlegg i vernesonen der det holdes dyr 

av listeførte arter, bortsett fra anlegg der kategori A-sykdommen er bekreftet: 

a) Holde dyr av listeførte arter atskilt fra viltlevende dyr og dyr av ikke-listeførte arter. 

b) Gjennomføre ytterligere overvåking for å identifisere ytterligere spredning av kategori A-sykdommen til anleggene, 

herunder enhver økning av sykelighet eller dødelighet eller betydelig produksjonsnedgang; all slik økning eller nedgang 

skal umiddelbart meldes til vedkommende myndighet. 

c) Når det er relevant, benytte egnede metoder for å bekjempe insekter og gnagere og andre vektorer for sykdom i og rundt 

anlegget. 

d) Bruke egnede desinfeksjonsmidler ved inn- og utgangene til anlegget.  
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e) Iverksette hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for alle personer som kommer i kontakt med holdte dyr av listeførte arter 

som kommer inn i eller forlater anlegget, samt for transportmidler, for å unngå all risiko for spredning av den aktuelle 

kategori A-sykdommen. 

f) Føre journaler over alle personer som besøker anleggene, holde dem ajourført for å gjøre det lettere å overvåke og 

bekjempe sykdom, og gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet på anmodning. 

g) Sluttbehandle hele skrotter eller deler av døde eller avlivede dyr av listeførte arter i samsvar med artikkel 22 nr. 3. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav f) kreves det ikke journaler over besøkende i anlegg der det holdes dyr nevnt i artikkel 13  

nr. 2, dersom de besøkende ikke har adgang til de områdene der dyrene holdes. 

Artikkel 26 

Besøk av offentlige veterinærer i anlegg som ligger i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at de offentlige veterinærene foretar minst ett besøk i alle anleggene nevnt i  

artikkel 25 så snart som mulig og uten unødig opphold etter offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom. 

2. Ved besøkene nevnt i nr. 1 skal de offentlige veterinærene minst utføre følgende: 

a) Dokumentkontroll, herunder analyse av journaler over produksjon, helse og sporbarhet. 

b) Verifisering av gjennomføringen av tiltakene som er truffet for å hindre innføring eller spredning av den aktuelle kategori 

A-sykdommen i samsvar med artikkel 25. 

c) Klinisk undersøkelse av holdte dyr av listeførte arter. 

d) Om nødvendig prøvetaking av dyr til laboratorieundersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av den aktuelle 

kategori A-sykdommen. 

3. Vedkommende myndighet kan kreve ytterligere veterinærbesøk i anleggene i vernesonen for å følge opp situasjonen. 

4. Vedkommende myndighet skal føre journal over aktiviteter og besøk nevnt i nr. 1, 2 og 3 og resultatene av dem. 

5. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet, dersom vernesonens radius som fastsatt i vedlegg V er større enn  

3 km, beslutte å ikke kreve besøk i alle anlegg nevnt i artikkel 25, men i stedet kreve besøk i et representativt antall av disse 

anleggene i samsvar med punkt A.3 i vedlegg I. 

Artikkel 27 

Forbud som gjelder aktiviteter, herunder forflytninger, med hensyn til dyr, produkter og andre materialer  

innenfor, fra eller til vernesonen 

1. Vedkommende myndighet skal forby aktiviteter, herunder forflytninger, med hensyn til dyr av listeførte arter og produkter 

av disse og andre materialer innenfor, fra eller til vernesonen i samsvar med tabellen i vedlegg VI. 

2. Vedkommende myndighet kan utvide forbudene fastsatt i nr. 1 til 

a) dyr av ikke-listeførte arter og produkter av disse dyrene, og 

b) andre aktiviteter, herunder forflytninger, enn dem som er angitt i vedlegg VI. 

3. Følgende produkter er unntatt fra forbudene fastsatt i nr. 1 og 2: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse som anses som sikre varer i samsvar med vedlegg VII, når det gjelder den aktuelle 

sykdommen.  
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b) Produkter av animalsk opprinnelse som har gjennomgått relevant behandling i samsvar med vedlegg VII. 

c) Produkter eller andre materialer som trolig kan spre sykdommen, og som er framskaffet eller produsert før over-

våkingsperioden fastsatt i vedlegg II for den aktuelle sykdommen, regnet bakover fra den datoen da det ble meldt om 

mistanken. 

d) Produkter som er produsert i vernesonen, og som kommer fra holdte dyr av listeførte arter 

 i) som holdes utenfor vernesonen, 

 ii) som holdes og slaktes utenfor vernesonen, eller 

 iii) som holdes utenfor vernesonen og slaktes i vernesonen. 

e) Avledede produkter. 

4. Forbudene fastsatt i nr. 1 og 2 skal gjelde for produkter nevnt i nr. 3 dersom 

a) produktene under produksjonsprosessen, lagringen og transporten ikke ble holdt klart atskilt fra produkter som ikke kan 

sendes ut av restriksjonssonen i samsvar med denne forordningen, eller 

b) vedkommende myndighet har epidemiologiske bevis på spredning av sykdommen til, fra eller gjennom disse produktene. 

Artikkel 28 

Alminnelige vilkår for å gi unntak fra forbud i vernesonen 

1. Som unntak fra forbudene fastsatt i artikkel 27 kan vedkommende myndighet tillate forflytning av dyr og produkter i de 

tilfellene som omfattes av artikkel 29–38, og på de særlige vilkårene fastsatt i nevnte artikler og de alminnelige vilkårene 

fastsatt i nr. 2–7 i denne artikkelen. 

Vedkommende myndighet skal før den gir tillatelse, vurdere risikoene som er forbundet med denne tillatelsen, og vurderingen 

skal vise at risikoen for spredning av kategori A-sykdommen er ubetydelig. 

2. Alle tillatte forflytninger skal foregå 

a) utelukkende via utpekte ruter, 

b) fortrinnsvis på større motorveier eller jernbaner, 

c) uten å komme i nærheten av anlegg der det holdes dyr av listeførte arter, og 

d) uten lossing eller opphold fram til lossingen i bestemmelsesanlegget. 

3. Vedkommende myndighet for opprinnelsesanlegget skal utpeke bestemmelsesanlegget for forflytning fra eller til 

vernesonen. Dersom vedkommende myndighet for opprinnelsesanlegget er en annen enn vedkommende myndighet for 

bestemmelsesanlegget, skal den informere vedkommende myndighet for bestemmelsesanlegget om utpekingen. 

4. Vedkommende myndighet for opprinnelsesanlegget skal verifisere at bestemmelsesanlegget samtykker i utpekingen og i å 

motta hver enkelt forsendelse av dyr eller produkter. 

5. Når vedkommende myndighet gir tillatelse til forflytning av dyr fra vernesonen, skal den sikre at slik forflytning ikke 

utgjør noen risiko for spredning av kategori A-sykdommen på grunnlag av 

a) en klinisk undersøkelse av dyr som holdes i anlegget, herunder de dyrene som skal flyttes, som er utført med 

tilfredsstillende resultat, 

b) om nødvendig en laboratorieundersøkelse av dyr som holdes i anlegget, herunder de dyrene som skal flyttes, som er utført 

med tilfredsstillende resultat, og 

c) resultatene av besøkene nevnt i artikkel 26.  
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6. Når vedkommende myndighet gir tillatelse til transport av produkter fra vernesonen, skal den pålegge og føre tilsyn  

med at 

a) produktene under hele produksjonsprosessen og under lagringen holdes klart atskilt fra produkter som ikke kan sendes ut av 

restriksjonssonen i samsvar med denne forordningen, og 

b) produktene ikke blir transportert sammen med produkter som ikke kan sendes ut av restriksjonssonen i samsvar med denne 

forordningen. 

7. Når vedkommende myndighet gir en tillatelse i samsvar med nr. 1, skal den sikre at utfyllende biosikkerhetstiltak 

iverksettes fra lastetidspunktet, under hele transporten og fram til lossingen i det utpekte bestemmelsesanlegget i samsvar med 

instruksjonene. 

Artikkel 29 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning for slakting av holdte dyr av listeførte arter i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av holdte dyr av listeførte arter fra anlegg som ligger i vernesonen, til et 

slakteri som ligger 

a) så nær opprinnelsesanlegget som mulig innenfor vernesonen, 

b) i overvåkingssonen, dersom det ikke er mulig å slakte dyrene i vernesonen, eller 

c) så nær overvåkingssonen som mulig, dersom det ikke er mulig å slakte dyrene i restriksjonssonen. 

2. Vedkommende myndighet skal bare gi tillatelser som fastsatt i nr. 1 på følgende vilkår: 

a) Transportmiddelet skal plomberes på lastetidspunktet av vedkommende avsendermyndighet eller under dens tilsyn. 

b) Vedkommende myndighet for slakteriet skal 

 i) informeres på forhånd av den driftsansvarlige for slakteriet om at man har til hensikt å motta holdte dyr av listeførte 

arter, 

 ii) bekrefte at det ved kontroll ante mortem og post mortem ikke ble funnet tegn på kategori A-sykdommen, 

iii) føre tilsyn med at den driftsansvarlige for slakteriet har effektive framgangsmåter for å sikre at holdte dyr av listeførte 

arter som kommer fra vernesonen, holdes atskilt og slaktes atskilt fra disse dyrene eller på andre tidspunkter, 

fortrinnsvis ved arbeidsdagens slutt på ankomstdagen, 

 iv) bekrefte overfor vedkommende myndighet for opprinnelsesanlegget at dyrene er blitt slaktet, 

 v) føre tilsyn med at den driftsansvarlige for slakteriet rengjør og desinfiserer lokalene der dyrene er blitt holdt og slaktet, 

og at rengjøringen og desinfiseringen er blitt gjennomført før andre holdte dyr av listeførte arter holdes eller slaktes i 

disse lokalene, og 

 vi) føre tilsyn med at kjøttet fra slike dyr oppfyller vilkårene i artikkel 33. 

3. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av holdte dyr av listeførte arter fra anlegg som ligger utenfor vernesonen, 

til et slakteri som ligger i vernesonen, dersom 

a) dyrene holdes atskilt fra andre dyr som kommer fra vernesonen, og slaktes atskilt fra disse dyrene eller på et annet 

tidspunkt, 

b) det ferske kjøttet som er framskaffet, nedskjæres og lagres atskilt fra ferskt kjøtt fra dyr som kommer fra vernesonen, og 

c) rengjøringen og desinfiseringen av transportmidlene nevnt i nr. 24 skjer under offentlig tilsyn etter at dyrene er losset.  
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4. Som unntak fra artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan vedkommende myndighet tillate bearbeiding og bruk av 

animalske biprodukter som kommer fra dyr som er slaktet i samsvar med nr. 1, 2 og 3 som kategori 3-materiale i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1069/2009, i et anlegg som er godkjent for bearbeiding eller sluttbehandling av animalske biprodukter, og 

som ligger på dens territorium eller i en annen medlemsstat, dersom det ikke er mulig å bearbeide eller sluttbehandle dem i et 

godkjent anlegg på territoriet til medlemsstaten der utbruddet forekom. 

Dersom de animalske biproduktene nevnt i første ledd flyttes til et anlegg som ligger i en annen medlemsstat, skal 

bestemmelsesmedlemsstaten og de medlemsstatene som de animalske biproduktene passerer gjennom, tillate slik avsendelse, 

og vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet skal tillate bearbeiding og bruk av disse animalske biproduktene som 

kategori 3-materiale i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 30 

Særlige vilkår for tillatelse til visse forflytninger av fjørfe fra anlegg som ligger i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av daggamle kyllinger fra et anlegg som ligger i vernesonen, til et anlegg 

som ligger i den samme medlemsstaten, men om mulig utenfor restriksjonssonen, forutsatt at 

a) når det gjelder daggamle kyllinger utklekket fra egg som kommer fra restriksjonssonen, 

 i) transportmiddelet plomberes på lastetidspunktet av vedkommende myndighet eller under dennes tilsyn, 

 ii) bestemmelsesanlegget settes under offentlig overvåking av de offentlige veterinærene etter dyrenes ankomst, og 

iii) fjørfeet, dersom det flyttes ut av restriksjonssonen, blir i bestemmelsesanlegget i minst 21 dager, 

b) når det gjelder daggamle kyllinger som er utklekket fra egg med opprinnelse utenfor restriksjonssonen, at avsenderrugeriet 

kan sikre at det ikke har vært noen kontakt mellom disse eggene og andre rugeegg eller daggamle kyllinger som kommer 

fra restriksjonssonen. 

2. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av verpeklare unghøner fra anlegg som ligger i vernesonen, til anlegg 

som ligger i den samme medlemsstaten, og om mulig innenfor restriksjonssonen, forutsatt at 

a) det ikke finnes noen andre holdte dyr av listeførte arter i bestemmelsesanlegget, 

b) transportmiddelet plomberes på lastetidspunktet av vedkommende myndighet eller under dennes tilsyn, 

c) bestemmelsesanlegget settes under offentlig overvåking av de offentlige veterinærene etter dyrenes ankomst, og 

d) dyrene, dersom de flyttes ut av restriksjonssonen, blir i bestemmelsesanlegget i minst 21 dager. 

Artikkel 31 

Særlige vilkår for tillatelse til visse forflytninger av rugeegg i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av rugeegg enten 

a) fra et anlegg som ligger i vernesonen, til et rugeri som ligger i den samme medlemsstaten, eller 

b) fra et anlegg som ligger i den samme medlemsstaten, til et rugeri som ligger i vernesonen. 

2. Tillatelsen fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal omfattes av følgende vilkår: 

a) Foreldreflokkene som rugeeggene kommer fra, har gjennomgått en klinisk undersøkelse, og det er tatt prøver av dem til 

laboratorieundersøkelser med tilfredsstillende resultater.  
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b) Rugeeggene og deres emballasje desinfiseres før avsendelse, og rugeeggene skal kunne spores. 

c) Rugeeggene skal transporteres i transportmidler som er plombert av vedkommende myndighet. 

3. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av rugeegg fra et anlegg som ligger i vernesonen, til et anlegg for 

klekking innomhus som ligger i den samme medlemsstaten, dersom 

a) foreldreflokkene som rugeeggene kommer fra, har gjennomgått en klinisk undersøkelse, og det er tatt prøver av dem til 

laboratorieundersøkelser med tilfredsstillende resultater, 

b) bestemmelsesanlegget settes under offentlig overvåking fram til 21 dager etter klekking av eggene, 

c) fjørfeet skal bli i bestemmelsesanlegget i det tidsrommet som er nevnt i bokstav b), og 

d) kravene nevnt i nr. 2 bokstav b) og c) er oppfylt. 

Artikkel 32 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av sæd fra godkjente anlegg for avlsmateriale som ligger i vernesonen 

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av sæd tatt ut fra dyr av listeførte arter som holdes i godkjente anlegg for 

avlsmateriale, unntatt rugerier, som ligger i vernesonen, etter den anslåtte datoen for når det rammede anlegget tidligst kan ha 

blitt infisert, på følgende vilkår: 

a) Alle tiltakene for bekjempelse av kategori A-sykdommen er opphevet i vernesonen i samsvar med artikkel 39. 

b) Alle holdte dyr av listeførte arter på sædstasjonen har gjennomgått en klinisk undersøkelse, og det er tatt prøver av dem til 

laboratorieundersøkelser for å utelukke forekomst av kategori A-sykdommen på sædstasjonen. 

c) Donordyret har med tilfredsstillende resultat gjennomgått en laboratorieundersøkelse av en prøve som er tatt tidligst sju 

dager etter overvåkingsperioden fastsatt i vedlegg II for den aktuelle sykdommen, regnet fra den datoen da sæden ble  

tatt ut. 

Artikkel 33 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av ferskt kjøtt og rå melk fra holdte dyr av listeførte arter fra anlegg  

som ligger i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av ferskt kjøtt og rå melk fra dyr av listeførte arter som holdes i anlegg 

som ligger i vernesonen, dersom 

a) det/den flyttes til et foredlingsanlegg for å gjennomgå én av de relevante risikoreduserende behandlingene angitt i  

vedlegg VII, eller 

b) når det gjelder ferskt kjøtt fra fjørfe, 

 i) det er merket i samsvar med nr. 1 i vedlegg IX fra det tidspunktet det ble framskaffet på slakteriet, og 

 ii) det ikke er beregnet på en annen medlemsstat. 

2. Vedkommende myndighet skal sikre at forflytning til et foredlingsanlegg som nevnt i nr. 1 bokstav a), oppfyller følgende 

vilkår: 

a) Ferskt kjøtt skal merkes i samsvar med nr. 2 i vedlegg IX på slakteriet etter kontroll post mortem, og skal ha et slikt merke 

til det blir behandlet. 

b) Forflytningen av ferskt kjøtt og rå melk fra opprinnelsesanlegget til foredlingsanlegget skal skje i plomberte containere.  
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c) Foredlingsanlegget skal ligge i samme restriksjonssone eller så nær restriksjonssonen som mulig, og skal drives under 

tilsyn av offentlige veterinærer. 

Artikkel 34 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av egg beregnet på konsum fra anlegg som ligger i vernesonen 

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av egg beregnet på konsum fra anlegg som ligger i vernesonen, til følgende 

bestemmelsessteder i den samme medlemsstaten: 

a) Et pakkeri, forutsatt at de pakkes i 

 i) engangsemballasje eller 

ii) emballasje som kan rengjøres og desinfiseres på en slik måte at den aktuelle kategori A-sykdomsagensen destrueres. 

b) Et anlegg som framstiller eggprodukter i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

for håndtering og behandling i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004(15). 

Artikkel 35 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, fra anlegg som ligger i 

vernesonen, til en fyllplass 

Vedkommende myndighet kan bare tillate forflytning av husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, fra anlegg som ligger i 

vernesonen med henblikk på sluttbehandling på en utpekt fyllplass som ligger i samme medlemsstat, etter bearbeiding i samsvar 

med artikkel 13 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1069/2009. 

Artikkel 36 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse og strå fra vernesonen 

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse og strå som er produsert i vernesonen, 

forutsatt at 

a) de ble produsert på steder der det ikke holdes dyr av listeførte arter, 

b) de ble produsert i fôrforedlingsanlegg der det ikke holdes dyr av listeførte arter, og de vegetabilske råvarene kommer fra 

 i) steder nevnt i bokstav a), eller 

ii) steder utenfor vernesonen, 

c) de er beregnet på bruk i vernesonen, eller 

d) de har gjennomgått minst én av de risikoreduserende behandlingene i samsvar med vedlegg VIII. 

Artikkel 37 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av holdte dyr av listeførte arter og produkter til et anlegg som er  

godkjent for animalske biprodukter 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av holdte dyr av listeførte arter fra anlegg som ligger i vernesonen, til et 

anlegg som er godkjent for bearbeiding eller sluttbehandling av animalske biprodukter, der 

a) de holdte dyrene umiddelbart avlives, og 

b) de animalske biproduktene som er en følge av dette, sluttbehandles i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009.  

  

(15) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 
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2. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av produkter fra anlegg og steder i vernesonen til et anlegg som er 

godkjent for bearbeiding eller sluttbehandling av animalske biprodukter, der produktene sluttbehandles eller bearbeides i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 38 

Tiltak som skal iverksettes i næringsmiddel- og fôrforetak, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske 

biprodukter eller på andre relevante steder i vernesonen, inkludert transportmidler 

1. Vedkommende myndighet skal iverksette de relevante tiltakene nevnt i artikkel 25 og artikkel 27–38 i næringsmiddel- og 

fôrforetak, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder i vernesonen, inkludert 

transportmidler. 

2. Vedkommende myndighet kan i anleggene og på stedene nevnt i nr. 1 iverksette ytterligere tiltak som er tilpasset den 

aktuelle situasjonen, for å hindre spredning av kategori A-sykdommen innenfor og fra vernesonen. 

Artikkel 39 

Varighet av tiltak for sykdomsbekjempelse i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet kan oppheve tiltakene fastsatt i avsnitt 1 og 2 i dette kapittelet bare dersom minsteperioden 

fastsatt i vedlegg X er utløpt og følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen og, dersom det er relevant, bekjempelsen av insekter og gnagere i det 

rammede anlegget skal være utført i samsvar med artikkel 15. 

b) I alle anlegg der det holdes dyr av listeførte arter i vernesonen, skal dyrene av listeførte arter med tilfredsstillende resultater 

ha gjennomgått kliniske undersøkelser og om nødvendig laboratorieundersøkelser i samsvar med artikkel 26. 

2. Dersom den aktuelle kategori A-sykdommen overføres av en listeført vektor som nevnt i forordning (EU) 2018/1882, kan 

vedkommende myndighet 

a) fastslå varigheten av tiltakene i vernesonen for hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til alle faktorer som påvirker risikoen 

for at sykdommen sprer seg, og 

b) beslutte at det skal innføres kontrolldyr. 

3. Etter at tiltakene nevnt i nr. 1 er opphevet, skal tiltakene fastsatt i avsnitt 3 i dette kapittelet iverksettes i vernesonen i 

minst den ytterligere perioden som er angitt i vedlegg X. 

Avsni t t  3  

Til tak for sy kdo ms bekjempelse  i  overvåkingssonen  

Artikkel 40 

Tiltak som skal iverksettes i anlegg som ligger i overvåkingssonen 

Vedkommende myndighet skal pålegge at tiltakene fastsatt i artikkel 25 omgående iverksettes i alle anlegg i overvåkingssonen 

der det holdes dyr av listeførte arter. 

Artikkel 41 

Besøk av offentlige veterinærer i anlegg som ligger i overvåkingssonen 

Vedkommende myndighet skal sikre at de offentlige veterinærene besøker et utvalg av anlegg der det holdes dyr av listeførte 

arter i overvåkingssonen, i samsvar med artikkel 26 og punkt A.3 i vedlegg I.  
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Artikkel 42 

Forbud som gjelder aktiviteter, herunder forflytninger, med hensyn til dyr, produkter og andre materialer innenfor, fra 

eller til overvåkingssonen 

Vedkommende myndighet skal gi forbud, fritak og unntak for aktiviteter, herunder forflytninger, med hensyn til dyr av 

listeførte arter, produkter av disse og andre materialer fra eller til overvåkingssonen i samsvar med artikkel 27. 

Artikkel 43 

Alminnelige vilkår for å gi unntak fra forbud fastsatt i artikkel 42 

1. Som unntak fra artikkel 42 kan vedkommende myndighet tillate forflytning av dyr og produkter bare i de tilfellene som 

omfattes av artikkel 44–52, på de særlige vilkårene fastsatt i nevnte artikler og de alminnelige vilkårene fastsatt i nr. 2–7 i 

denne artikkelen. 

Vedkommende myndighet skal før den gir tillatelse, vurdere risikoene forbundet med denne tillatelsen. Vurderingen skal vise at 

risikoen for spredning av kategori A-sykdommen er ubetydelig. 

2. Alle tillatte forflytninger skal foregå 

a) fortrinnsvis på større motorveier eller jernbaner, 

b) uten å komme i nærheten av anlegg der det holdes dyr av listeførte arter, og 

c) uten lossing eller opphold fram til lossingen i bestemmelsesanlegget. 

3. Vedkommende myndighet for opprinnelsesanlegget skal utpeke bestemmelsesanlegget for forflytning fra eller til 

overvåkingssonen. Dersom vedkommende myndighet ikke er den samme som for bestemmelsesanlegget, skal den informere 

vedkommende myndighet for bestemmelsesanlegget om utpekingen. 

4. Vedkommende myndighet for opprinnelsesanlegget skal verifisere at bestemmelsesanlegget samtykker i utpekingen og i å 

motta hver enkelt forsendelse av dyr eller produkter. 

5. Når vedkommende myndighet gir tillatelse til forflytning av dyr fra overvåkingssonen, skal den sikre at slik forflytning 

ikke utgjør noen risiko for spredning av kategori A-sykdommen på grunnlag av 

a) en klinisk undersøkelse av dyr som holdes i anlegget, herunder de dyrene som skal flyttes, som er utført med 

tilfredsstillende resultat, 

b) om nødvendig en laboratorieundersøkelse av dyr som holdes i anlegget, herunder de dyrene som skal flyttes, som er utført 

med tilfredsstillende resultat, og 

c) resultatene av besøkene nevnt i artikkel 41, dersom de er tilgjengelige. 

6. Når vedkommende myndighet gir tillatelse til transport av produkter fra overvåkingssonen, skal den sikre at 

a) produktene under hele produksjonsprosessen og under lagringen holdes klart atskilt fra produkter som ikke kan sendes ut av 

restriksjonssonen i samsvar med denne forordningen, 

b) produktene ikke blir transportert sammen med produkter som ikke kan sendes ut av restriksjonssonen i samsvar med denne 

forordningen. 

7. Når vedkommende myndighet gir unntak som fastsatt i nr. 1, skal den sikre at utfyllende biosikkerhetstiltak iverksettes fra 

lastetidspunktet, under hele transporten og fram til lossingen i det utpekte bestemmelsesanlegget i samsvar med instruksjonene.  
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Artikkel 44 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning for slakting av holdte dyr av listeførte arter innenfor, fra og til 

overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av holdte dyr av listeførte arter som kommer fra overvåkingssonen, til et 

slakteri som ligger 

a) så nær opprinnelsesanlegget som mulig innenfor restriksjonssonen, eller 

b) utenfor restriksjonssonen, så nær overvåkingssonen som mulig, dersom det ikke er mulig å slakte dyrene i restriksjons-

sonen, og etter at det er foretatt en risikovurdering. 

2. Kjøttet som kommer fra dyr nevnt i nr. 1, skal omfattes av tiltakene fastsatt i artikkel 49. 

3. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av holdte dyr av listeførte arter med opprinnelse utenfor overvåkings-

sonen til et slakteri som ligger i overvåkingssonen. 

4. Vedkommende myndighet kan tillate bearbeiding og bruk av animalske biprodukter som kommer fra dyr som er slaktet i 

samsvar med nr. 1, 2 og 3 som kategori 3-materiale i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009, i et anlegg som er godkjent 

for bearbeiding eller sluttbehandling av animalske biprodukter, og som ligger på dens territorium eller i en annen medlemsstat, 

dersom det ikke er mulig å bearbeide eller sluttbehandle dem i et godkjent anlegg på territoriet til medlemsstaten der utbruddet 

forekom. 

Dersom de animalske biproduktene nevnt i første ledd flyttes til et anlegg som ligger i en annen medlemsstat, skal bestemmel-

sesmedlemsstaten og de medlemsstatene som de animalske biproduktene passerer gjennom, tillate slik avsendelse, og 

vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet skal tillate bearbeiding og bruk av disse animalske biproduktene som kategori 

3-materiale i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 45 

Særlige vilkår for tillatelse til visse forflytninger av holdte hov- og klovdyr av listeførte arter fra anlegg som ligger i 

overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av holdte hov- og klovdyr av listeførte arter til beitemarker som ligger i 

overvåkingssonen, forutsatt at 

a) det har gått 15 dager siden den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen nevnt i artikkel 15 ble gjennomført og godkjent, 

og 

b) dyrene ikke kommer i kontakt med dyr av listeførte arter fra andre anlegg. 

2. Vedkommende myndighet kan etter å ha foretatt en risikovurdering, tillate forflytning av holdte dyr av listeførte hov- og 

klovdyrarter til et anlegg som tilhører samme forsyningskjede og ligger i eller utenfor overvåkingssonen, for å fullføre 

produksjonssyklusen før slakting. Hvis bestemmelsesanlegget ligger utenfor overvåkingssonen, skal vedkommende myndighet 

iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 40, 41 og 42 i dette anlegget så lenge tiltakene for sykdomsbekjempelse i opprinnelses-

overvåkingssonen opprettholdes som fastsatt i artikkel 55. 

Artikkel 46 

Særlige vilkår for tillatelse til visse forflytninger av fjørfe fra anlegg som ligger i overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av daggamle kyllinger som kommer fra overvåkingssonen, 

a) til anlegg i samme medlemsstat dersom de ble utklekket fra egg som kommer fra anlegg i overvåkingssonen, dersom 

 i) bestemmelsesanlegget settes under offentlig overvåking etter dyrenes ankomst, og 

ii) dyrene, dersom de flyttes ut av restriksjonssonen, blir i bestemmelsesanlegget i minst 21 dager,  
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b) til anlegg i samme medlemsstat dersom de ble utklekket fra egg med opprinnelse utenfor restriksjonssonen, dersom 

avsenderrugeriet kan sikre at det ikke har vært noen kontakt mellom disse eggene og andre rugeegg eller daggamle 

kyllinger som kommer fra dyr som holdes i restriksjonssonen. 

2. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av verpeklare unghøner fra anlegg i overvåkingssonen til anlegg i den 

samme medlemsstaten, dersom 

a) det ikke finnes noen andre holdte dyr av listeførte arter i bestemmelsesanlegget, 

b) bestemmelsesanlegget settes under offentlig overvåking etter de verpeklare unghønenes ankomst, og 

c) fjørfeet blir i bestemmelsesanlegget i minst 21 dager. 

Artikkel 47 

Særlige vilkår for tillatelse til visse forflytninger av rugeegg til og fra anlegg som ligger i overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av rugeegg fra et anlegg som ligger i den samme medlemsstaten, til 

a) et rugeri som ligger i overvåkingssonen, eller 

b) et anlegg for klekking innomhus som ligger i overvåkingssonen. 

2. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av rugeegg fra et anlegg som ligger i overvåkingssonen, til et rugeri i den 

samme medlemsstaten eller til et anlegg for klekking innomhus som ligger i den samme medlemsstaten, bare dersom 

rugeeggene og deres emballasje desinfiseres før avsendelse, og det kan sikres at eggene kan spores. 

Artikkel 48 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av sæd fra godkjente anlegg for avlsmateriale som ligger i overvåkingssonen 

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av sæd tatt ut fra dyr av listeførte arter som holdes i godkjente anlegg for 

avlsmateriale, unntatt rugerier, som ligger i overvåkingssonen, etter den anslåtte datoen for når det rammede anlegget tidligst 

kan ha blitt infisert, forutsatt at 

a) alle tiltakene for bekjempelse av den aktuelle kategori A-sykdommen er opphevet i overvåkingssonen i samsvar med 

artikkel 55, 

b) alle holdte dyr av listeførte arter på sædstasjonen har gjennomgått en klinisk undersøkelse, og det er tatt prøver av dem til 

laboratorieundersøkelser for å utelukke forekomst av kategori A-sykdommen på sædstasjonen, 

c) donordyret har med tilfredsstillende resultat gjennomgått en laboratorieundersøkelse av en prøve som er tatt tidligst sju dager 

etter overvåkingsperioden fastsatt i vedlegg II for den aktuelle sykdommen, regnet fra den datoen da sæden ble tatt ut. 

Artikkel 49 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av ferskt kjøtt og rå melk fra holdte dyr av listeførte arter fra anlegg som 

ligger i overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av ferskt kjøtt og rå melk fra dyr av listeførte arter som holdes i anlegg 

som ligger i overvåkingssonen, dersom 

a) det ferske kjøttet eller den rå melken flyttes til et foredlingsanlegg for å gjennomgå én av de risikoreduserende 

behandlingene angitt i vedlegg VII, eller 

b) det ferske kjøttet kommer fra fjørfe.  
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2. Vedkommende myndighet skal sikre at ferskt kjøtt og rå melk som flyttes i samsvar med nr. 1 bokstav a), oppfyller 

følgende vilkår: 

a) Ferskt kjøtt merkes i samsvar med vedlegg IX når det blir framskaffet på slakteriet, og skal ha dette merket til det blir 

behandlet. 

b) Behandlingen skal utføres i et anlegg som ligger i samme restriksjonssone eller så nær restriksjonssonen som mulig, og som 

drives under tilsyn av offentlige veterinærer. 

Artikkel 50 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av egg beregnet på konsum fra anlegg som ligger i overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av egg beregnet på konsum fra anlegg som ligger i overvåkingssonen, til 

et pakkeri i den samme medlemsstaten, forutsatt at de er pakket i 

a) engangsemballasje eller 

b) emballasje som kan rengjøres og desinfiseres på en slik måte at kategori A-sykdomsagensen destrueres. 

2. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av egg beregnet på konsum fra anlegg som ligger i overvåkingssonen, til 

et anlegg for framstilling av eggprodukter som ligger i den samme medlemsstaten, dersom 

a) anlegget for framstilling av eggprodukter oppfyller kravene i avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, og 

b) eggene flyttes til anlegget for framstilling av eggprodukter med sikte på håndtering og behandling i samsvar med kapittel 

XI i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004. 

Artikkel 51 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, fra anlegg som ligger i 

overvåkingssonen 

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, fra anlegg som ligger i 

overvåkingssonen 

a) uten bearbeiding, til en fyllplass som vedkommende myndighet tidligere har godkjent for dette formålet, og som ligger i 

samme overvåkingssone, eller 

b) etter bearbeiding, til en fyllplass som vedkommende myndighet tidligere har godkjent for dette formålet, og som ligger på 

medlemsstatens territorium. 

Artikkel 52 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse og strå fra overvåkingssonen 

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse eller strå som er produsert i 

overvåkingssonen, forutsatt at fôrmidlene eller strået 

a) er produsert på steder der det ikke holdes dyr av listeførte arter, bortsett fra i fôrforedlingsanlegg, 

b) er framstilt i fôrforedlingsanlegg der det ikke holdes dyr av listeførte arter, og de vegetabilske råvarene 

 i) kommer fra steder nevnt i bokstav a), eller 

 ii) er produsert utenfor overvåkingssonen,  
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c) er beregnet på bruk i overvåkingssonen, 

d) har gjennomgått minst én av de risikoreduserende behandlingene angitt i vedlegg VIII. 

Artikkel 53 

Særlige vilkår for tillatelse til forflytning av holdte dyr av listeførte arter og produkter til et godkjent anlegg 

1. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av holdte dyr av listeførte arter fra anlegg som ligger i overvåkingssonen, 

til et anlegg som er godkjent for bearbeiding eller sluttbehandling av animalske biprodukter, der 

a) de holdte dyrene umiddelbart avlives, og 

b) de animalske biproduktene som er en følge av dette, sluttbehandles i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

2. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av produkter fra anlegg og andre steder i overvåkingssonen til et anlegg 

som er godkjent for bearbeiding eller sluttbehandling av animalske biprodukter, der de sluttbehandles eller bearbeides i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 54 

Tiltak som skal iverksettes i næringsmiddel- og fôrforetak, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske 

biprodukter eller på andre relevante steder i overvåkingssonen, inkludert transportmidler 

1. Vedkommende myndighet skal iverksette de relevante tiltakene nevnt i artikkel 40 og artikkel 42–53 i næringsmiddel- og 

fôrforetak, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder i overvåkingssonen, 

inkludert transportmidler. 

2. Vedkommende myndighet kan i anleggene og på stedene nevnt i nr. 1 iverksette ytterligere tiltak som er tilpasset den 

aktuelle situasjonen, for å hindre spredning av kategori A-sykdommen innenfor og fra overvåkingssonen. 

Artikkel 55 

Varighet av tiltak for sykdomsbekjempelse i overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet kan oppheve tiltakene for sykdomsbekjempelse i overvåkingssonen i samsvar med avsnitt 1 og 

3 i dette kapittelet bare dersom perioden fastsatt i vedlegg XI er utløpt og følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kravene fastsatt i artikkel 39 er oppfylt i vernesonen. 

b) Et representativt antall anlegg der det holdes dyr av listeførte arter, har med tilfredsstillende resultat vært gjenstand for 

regelmessige besøk av offentlige veterinærer i samsvar med artikkel 41. 

2. Dersom den aktuelle kategori A-sykdommen overføres av en listeført vektor som nevnt i forordning (EU) 2018/1882, kan 

vedkommende myndighet 

a) fastslå varigheten av tiltakene i overvåkingssonen for hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker 

risikoen for at sykdommen sprer seg, og 

b) beslutte at det skal innføres kontrolldyr.  
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Avsni t t  4  

Unntak so m gjelder i  restriks jon ssonen ved ytterl igere sy kdo msutbrudd  

Artikkel 56 

Unntak fra forbud mot forflytning av dyr innenfor restriksjonssoner når restriksjonstiltakene opprettholdes 

1. Når forbudene mot forflytning av dyr fastsatt i artikkel 27 og 42 opprettholdes etter den perioden som er angitt i vedlegg 

XI, på grunn av at ytterligere utbrudd av kategori A-sykdommen er blitt offisielt bekreftet, kan vedkommende myndighet under 

ekstraordinære omstendigheter tillate forflytning av holdte dyr av listeførte arter fra et anlegg innenfor restriksjonssonen i 

tilfeller som ikke omfattes av unntakene i artikkel 27 og 42, dersom 

a) den driftsansvarlige har inngitt en begrunnet søknad om slik tillatelse, 

b) risikoene forbundet med å tillate slik forflytning er blitt vurdert før tillatelsen gis, og vurderingen viser at risikoen for 

spredning av kategori A-sykdommen er ubetydelig, 

c) offentlige veterinærer har gjennomført kliniske undersøkelser og har tatt prøver til laboratorieundersøkelser fra dyr av 

listeførte arter, herunder de som skal flyttes, og resultatene har vært tilfredsstillende. 

2. Dersom forflytning av dyr tillates i henhold til nr. 1, skal vedkommende myndighet sikre at transporten oppfyller kravene 

i artikkel 24. 

KAPITTEL III 

Gjeninnsetting av landdyr i anlegg som ligger i restriksjonssoner 

Artikkel 57 

Vilkår for tillatelse til gjeninnsetting i det rammede anlegget 

1. Vedkommende myndighet skal bare tillate gjeninnsetting i det rammede anlegget dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Den endelige rengjøringen og desinfiseringen og, dersom det er relevant, bekjempelsen av insekter og gnagere er 

 i) utført etter framgangsmåtene fastsatt i punkt A og C i vedlegg IV ved bruk av passende biocidprodukter for å sikre at 

den aktuelle kategori A-sykdomsagensen destrueres, og 

ii) dokumentert på tilstrekkelig vis. 

b) Overvåkingsperioden fastsatt i vedlegg II for den aktuelle sykdommen, regnet fra den datoen da den endelige rengjøringen 

og desinfiseringen fastsatt i bokstav a) ble utført, er utløpt. 

2. Vedkommende myndighet skal føre tilsyn med at den endelige rengjøringen og desinfiseringen, og, dersom det er 

relevant, bekjempelsen av insekter og gnagere i det rammede anlegget, utføres i samsvar med kravene i nr. 1 bokstav a). 

3. Vedkommende myndighet skal ikke tillate at holdte dyr av listeførte arter får adgang til en beitemark i den perioden da 

denne anses som kontaminert; denne perioden skal fastsettes etter at det er foretatt en risikovurdering. 

4. Dersom den endelige rengjøringen og desinfiseringen, og, dersom det er relevant, bekjempelsen av insekter og gnagere 

nevnt i nr. 1 av behørig begrunnede årsaker ikke er blitt gjennomført i sin helhet i det rammede anlegget, kan vedkommende 

myndighet som unntak fra nr. 1 tillate gjeninnsetting, forutsatt at 

a) det har gått minst tre måneder siden den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen nevnt i artikkel 15 ble utført, og  
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b) vedkommende myndighet har før den gir tillatelse, vurdert risikoene forbundet med denne tillatelsen, og vurderingen viser 

at risikoen for spredning av kategori A-sykdommen er ubetydelig. 

Artikkel 58 

Unntak fra kravet fastsatt i artikkel 55 nr. 1 bokstav b) 

Ved offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom i næringsmiddel- og fôrforetak, på oppsamlingssentraler, på 

grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler, kan 

vedkommende myndighet tillate gjeninnsetting av holdte dyr av listeførte arter til slakting, oppsamling, inspeksjon eller 

transport 24 timer etter gjennomføring av 

a) tiltakene nevnt i artikkel 12, 14, 15, 17, 18 og artikkel 57 nr. 1 bokstav a), og 

b) alle ytterligere tiltak tilpasset den aktuelle situasjonen som er iverksatt av vedkommende myndighet. 

Artikkel 59 

Krav i forbindelse med gjeninnsetting av holdte dyr av listeførte arter i det rammede anlegget 

1. Vedkommende myndighet skal føre tilsyn med at gjeninnsettingen av holdte dyr av listeførte arter i det rammede anlegget 

er i samsvar med bestemmelsene i denne artikkelen. 

2. Holdte dyr av listeførte arter som er beregnet på gjeninnsetting, skal 

a) ikke komme fra et anlegg som omfattes av restriksjonene fastsatt i kapittel III, og 

b) tas prøver av til laboratorieundersøkelser for å utelukke forekomst av sykdommen, med tilfredsstillende resultater, før de 

tas inn i anlegget. 

3. Ved anvendelse av nr. 2 bokstav b) skal det tas prøver av 

a) et representativt antall av alle dyr som skal tas inn i anlegget, dersom alle tas inn samtidig og fra det samme opprinnelses-

anlegget, eller 

b) et representativt antall dyr fra hver forsendelse, dersom dyrene skal tas inn på forskjellige tidspunkter eller fra forskjellige 

opprinnelsesanlegg. 

Når det gjelder daggamle kyllinger, kan vedkommende myndighet beslutte å ikke utføre prøvetaking til laboratorieunder-

søkelse som nevnt i nr. 2 bokstav b). 

4. Holdte dyr av listeførte arter som er beregnet på gjeninnsetting, skal tas inn i anleggene 

a) i alle epidemiologiske enheter og bygninger i det rammede anlegget, 

b) fortrinnsvis samtidig eller i løpet av overvåkingsperioden fastsatt i vedlegg II for den aktuelle sykdommen, regnet fra den 

datoen da det første dyret ble tatt inn, eller 

c) når det gjelder anlegg med utedrift, eller dersom kravene i bokstav a) ikke er praktisk gjennomførbare, ved å bruke 

kontrolldyr som det er tatt prøver av til laboratorieundersøkelser med tilfredsstillende resultater for den aktuelle kategori  

A-sykdommen, før de tas inn i anlegget. 

5. Offentlige veterinærer skal foreta minst ett besøk i det rammede anlegget den siste dagen av den overvåkingsperioden som 

er fastsatt i vedlegg II for den aktuelle sykdommen, regnet fra den datoen da dyrene ble satt inn i anlegget, og i alle tilfeller før 

det har gått 30 dager fra denne dagen, og de skal minst utføre 

a) dokumentkontroll, herunder analyse av journaler over produksjon, helse og sporbarhet, 

b) klinisk undersøkelse av holdte dyr av listeførte arter, og 

c) prøvetaking av dyr til laboratorieundersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av den aktuelle kategori  

A-sykdommen.  
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6. Alle personer som ankommer eller forlater anlegget, skal overholde hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å forebygge 

spredningen av den aktuelle kategori A-sykdommen. 

7. Holdte dyr av listeførte arter kan bare forlate anlegget etter tillatelse fra vedkommende myndighet og bare etter at 

laboratorieundersøkelsen nevnt i nr. 5 bokstav c) har gitt tilfredsstillende resultater. 

8. Fra den datoen da dyrene ble satt inn i anlegget og til gjeninnsettingen er avsluttet i samsvar med artikkel 61, skal den 

driftsansvarlige 

a) holde journalene over helse- og produksjonsdata for holdte dyr av listeførte arter ajourført, og 

b) omgående melde alle vesentlige endringer i produksjonsdata samt alle andre anomalier til vedkommende myndighet. 

9. Dersom uvanlig dødelighet eller kliniske tegn på den aktuelle kategori A-sykdommen meldes til vedkommende 

myndighet i perioden nevnt i nr. 8, skal de offentlige veterinærene omgående ta prøver til laboratorieundersøkelse for å 

utelukke forekomst av den aktuelle kategori A-sykdommen. 

10. Vedkommende myndighet kan unnta avgrensede anlegg fra én eller flere av bestemmelsene i nr. 1–9 etter å ha vurdert 

risikoene forbundet med dette unntaket, og vurderingen viser at risikoen for spredning av kategori A-sykdommen er ubetydelig. 

Artikkel 60 

Ytterligere krav i forbindelse med gjeninnsetting i det rammede anlegget 

1. Vedkommende myndighet skal tillate gjeninnsetting i det rammede anlegget av andre dyr enn holdte dyr av listeførte arter 

idet det tas hensyn til risikoen for spredning av den aktuelle kategori A-sykdommen og risikoen for at vektoren overlever. 

2. Vedkommende myndighet kan utvide noen eller alle bestemmelsene i artikkel 57 og 59 dersom det benyttes forebyggende 

avliving som fastsatt i artikkel 7 nr. 4 og artikkel 9 nr. 4. 

Artikkel 61 

Avslutning av gjeninnsetting i det rammede anlegget og oppheving av tiltak for sykdomsbekjempelse i det rammede 

anlegget 

1. Gjeninnsettingen i det rammede anlegget skal anses som avsluttet når tiltakene i artikkel 57 og 59, og eventuelt i artikkel 

60, er fullført med tilfredsstillende resultat. 

2. Vedkommende myndighet skal oppheve alle tiltak for sykdomsbekjempelse i det berørte anlegget i samsvar med denne 

forordningen når gjeninnsettingen anses som avsluttet som fastsatt i nr. 1. 

KAPITTEL IV 

Tiltak for bekjempelse av sykdom hos viltlevende dyr av listeførte arter 

Artikkel 62 

Tiltak ved mistanke om en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr av listeførte arter 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr av listeførte arter i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 3 og 4 i 

delegert forordning (EU) 2020/689 skal vedkommende myndighet umiddelbart gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller 

utelukke forekomst av den mistenkte listeførte sykdommen. 

2. Under undersøkelsen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet minst organisere kontroller post mortem og prøvetaking 

til laboratorieundersøkelse av viltlevende dyr av listeførte arter som er skutt eller funnet døde, for å bekrefte eller utelukke 

forekomst av kategori A-sykdommen.  
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3. Når det gjelder skrotter av døde viltlevende dyr der det er mistanke om forekomst av den aktuelle kategori A-sykdommen, 

skal vedkommende myndighet uansett om dyrene er avlivet eller funnet døde, sikre at 

a) de hele skrottene av døde viltlevende dyr eller deler av disse sluttbehandles eller bearbeides i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og 

b) når det er mulig, alle materialer eller stoffer som trolig er blitt kontaminert gjennom kontakt med skrottene av døde 

viltlevende dyr eller animalske biprodukter fra disse, rengjøres og desinfiseres eller sluttbehandles i samsvar med de 

offentlige veterinærenes instruksjoner og under disses tilsyn. 

Artikkel 63 

Tiltak ved et utbrudd av en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr av listeførte arter 

1. Ved en offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr av listeførte arter i samsvar med 

artikkel 9 nr. 2, 3 og 4 i delegert forordning (EU) 2020/689, kan vedkommende myndighet fastsette en infisert sone for å hindre 

ytterligere spredning av sykdommen, på grunnlag av 

a) sykdomsprofilen, 

b) den anslåtte populasjonen av viltlevende dyr av listeførte arter, 

c) risikofaktorene som bidrar til spredning av den aktuelle kategori A-sykdommen, særlig risikoen for at en kategori  

A-sykdom innføres i anlegg der det holdes dyr av listeførte arter, 

d) prøvetakingsresultater, og 

e) andre relevante faktorer. 

2. Når det gjelder skrotter av viltlevende dyr der den aktuelle kategori A-sykdommen er blitt bekreftet, skal vedkommende 

myndighet uansett om dyrene er avlivet eller funnet døde, sikre at 

a) de hele skrottene av døde viltlevende dyr eller deler av disse sluttbehandles eller bearbeides i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og 

b) når det er mulig, at alle materialer eller stoffer som trolig er blitt kontaminert gjennom kontakt med skrottene av døde 

viltlevende dyr eller animalske biprodukter fra disse, rengjøres og desinfiseres eller sluttbehandles i samsvar med de 

offentlige veterinærenes instruksjoner og under disses tilsyn. 

3. Vedkommende myndighet kan tilpasse grensene for den opprinnelige infiserte sonen 

a) for å bekjempe ytterligere spredning av den aktuelle kategori A-sykdommen, og 

b) ved bekreftelse av ytterligere utbrudd av en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr. 

4. Vedkommende myndighet skal omgående informere driftsansvarlige, kliniske veterinærer, jegere, andre berørte 

vedkommende myndigheter og alle andre fysiske eller juridiske personer som er berørt, om sykdomsutbruddet og de 

bekjempelsestiltakene som er truffet. 

Artikkel 64 

Tiltak som skal iverksettes i den infiserte sonen 

1. I den infiserte sonen som fastsatt i artikkel 63 skal vedkommende myndighet organisere kontroller post mortem av 

viltlevende dyr av listeførte arter som er skutt eller funnet døde, herunder om nødvendig prøvetaking til laboratorieunder-

søkelse. 

2. I den infiserte sonen skal vedkommende myndighet minst 

a) gjennomføre risikoreduserende tiltak og forsterkede biosikkerhetstiltak for å hindre at kategori A-sykdommen spres fra de 

rammede dyrene og den infiserte sonen til dyr som ikke er rammet, eller til mennesker,  
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b) forby forflytning av viltlevende dyr av listeførte arter og produkter av animalsk opprinnelse fra disse, i samsvar med 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/688(16), og 

c) sikre at alle skrotter av døde viltlevende dyr av listeførte arter, uansett om dyrene ble avlivet eller funnet døde, eller deler 

av disse, sluttbehandles eller bearbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 65 

Ytterligere tiltak som skal iverksettes i den infiserte sonen 

For å unngå spredning av kategori A-sykdommen kan vedkommende myndighet i den infiserte sonen 

a) regulere forflytningen av holdte dyr av listeførte arter, 

b) regulere jakt og andre utendørsaktiviteter, 

c) begrense fôring av viltlevende dyr av listeførte arter, og 

d) utarbeide og gjennomføre en utryddelsesplan for kategori A-sykdommen hos viltlevende dyr av listeførte arter dersom den 

epidemiologiske situasjonen krever det. 

Artikkel 66 

Operativ ekspertgruppe 

Ved et offisielt bekreftet utbrudd av en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr av listeførte arter, og dersom vedkommende 

myndighet fastsetter en infisert sone i samsvar med artikkel 63, skal vedkommende myndighet opprette en operativ 

ekspertgruppe som nevnt i artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429 som skal bistå vedkommende myndighet med å 

a) vurdere den epidemiologiske situasjonen og dens utvikling, 

b) avgrense den infiserte sonen, 

c) fastsette passende tiltak som skal iverksettes i den infiserte sonen i samsvar med dette kapittelet og varigheten av tiltakene, 

og 

d) utarbeide en utryddelsesplan dersom det er relevant. 

Artikkel 67 

Varighet av tiltak i den infiserte sonen 

Vedkommende myndighet skal opprettholde de tiltakene som er iverksatt i den infiserte sonen i samsvar med dette kapittelet, til 

de epidemiologiske opplysningene viser at den aktuelle viltlevende populasjonen ikke lenger utgjør noen risiko for at en 

kategori A-sykdom innføres i anlegg der det holdes dyr av listeførte arter, og den operative gruppen anbefaler at tiltakene 

oppheves. 

KAPITTEL V 

Tiltak for bekjempelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr 

Artikkel 68 

Foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse som skal iverksettes dersom vedkommende myndighet har mistanke om en 

kategori B- eller C-sykdom i medlemsstater eller soner som er tildelt sykdomsfri status 

Ved mistanke om en kategori B- eller C-sykdom i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 3 eller 4 i delegert forordning (EU) 2020/689 i 

medlemsstater eller soner som er tildelt sykdomsfri status i henhold til artikkel 36 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429 eller 

artikkel 84 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2020/689, skal vedkommende myndighet iverksette tiltakene fastsatt i  

  

(16) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 140). 
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a) artikkel 21, 22 og 23 i delegert forordning (EU) 2020/689 for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, 

infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks, enzootisk bovin leukose, infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs 

pustuløs vulvovaginitt, infeksjon med pseudorabiesvirus og bovin virusdiaré, 

b) artikkel 35 i delegert forordning (EU) 2020/689 for infeksjon med rabiesvirus, og 

c) artikkel 41 i delegert forordning (EU) 2020/689 for infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24). 

Artikkel 69 

Tiltak for sykdomsbekjempelse som skal iverksettes når en kategori B- eller C-sykdom er bekreftet 

Ved bekreftelse av en kategori B- eller C-sykdom i samsvar med artikkel 9 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2020/689 i 

medlemsstater eller soner som er tildelt sykdomsfri status i henhold til artikkel 36 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429 eller 

artikkel 84 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2020/689, skal vedkommende myndighet iverksette tiltakene fastsatt i 

a) artikkel 24–31 i delegert forordning (EU) 2020/689 for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, infeksjon 

med Mycobacterium tuberculosis-kompleks, enzootisk bovin leukose, infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs 

vulvovaginitt, infeksjon med pseudorabiesvirus og bovin virusdiaré, 

b) artikkel 36 i delegert forordning (EU) 2020/689 for infeksjon med rabiesvirus, og 

c) artikkel 42 i delegert forordning (EU) 2020/689 for infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24). 

DEL III 

AKVATISKE DYR 

KAPITTEL I 

Tiltak for bekjempelse av kategori A-sykdommer hos akvakulturdyr 

Avsni t t  1  

Forelø pig e t i l tak for sy kdo msbekje mpelse  ved mis tanke  o m en kateg ori  A -sy kdo m hos 

akva kulturdyr  

Artikkel 70 

Driftsansvarliges forpliktelser ved mistanke om en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr i anlegg 

Ved mistanke om en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr av listeførte arter, skal de driftsansvarlige treffe følgende tiltak for 

sykdomsbekjempelse for å hindre spredning av kategori A-sykdommen fra de rammede dyrene og akvakulturanleggene som de 

har ansvar for, til andre akvakulturdyr som ikke er rammet, inntil vedkommende myndighet har utelukket forekomst av kategori 

A-sykdommen: 

a) Dersom det er teknisk mulig, isolere alle akvakulturdyr i det anlegget som er mistenkt for å være smittet med kategori  

A-sykdommen. 

b) Hindre forflytning av akvakulturdyr til og fra anlegget. 

c) Føre journaler over alle besøk og forflytninger til og fra anlegget. 

d) Holde alle produkter, utstyrsdeler, materialer eller stoffer som trolig er kontaminert med og kan overføre kategori  

A-sykdommer, isolert, og i den grad det er praktisk mulig, beskyttet mot vektorer og andre akvatiske dyr. 

e) Iverksette hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å unngå spredning av kategori A-sykdommen. 

f) På anmodning fra vedkommende myndighet gi den alle relevante opplysninger om kategori A-sykdommen. 

g) Følge alle instruksjoner fra vedkommende myndighet om bekjempelse av kategori A-sykdommen i samsvar med 

forordning (EU) 2016/429 og denne forordningen.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/115 

 

 

Artikkel 71 

Vedkommende myndighets undersøkelse ved mistanke om en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr i et anlegg 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr i et anlegg i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 3 og 4 i delegert 

forordning (EU) 2020/689 skal vedkommende myndighet umiddelbart gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller 

utelukke forekomst av den mistenkte listeførte sykdommen. 

2. I forbindelse med undersøkelsen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet sikre at de offentlige veterinærene minst 

gjennomfører 

a) kliniske undersøkelser av akvakulturdyr, og 

b) prøvetaking til laboratorieundersøkelser. 

Artikkel 72 

Foreløpige restriksjons- og biosikkerhetstiltak som skal iverksettes ved mistanke om en kategori A-sykdom hos 

akvakulturdyr 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom i et anlegg skal vedkommende myndighet sette anlegget under offentlig 

overvåking og umiddelbart pålegge følgende foreløpige restriksjons- og biosikkerhetstiltak for å hindre spredning av kategori 

A-sykdommen fra de rammede akvakulturdyrene og anlegget til akvakulturdyr som ikke er rammet: 

a) Forbud mot forflytning av akvakulturdyr til og fra anlegget. 

b) Forbud mot forflytning som ikke er strengt nødvendig av transportmidler og utstyr fra anlegget. 

c) Forbud mot slakting av akvakulturdyr til konsum. 

d) Dersom det er teknisk mulig og anses som nødvendig, pålegge at alle akvakulturdyr isoleres. 

e) Dersom det er praktisk gjennomførbart, innføre passende midler og tiltak for å holde fugler og andre predatorer under 

kontroll. 

2. Vedkommende myndighet kan pålegge forebyggende avliving av listeførte arter i rammede anlegg der det er mistanke om 

en kategori A-sykdom, forutsatt at alle nødvendige biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak er iverksatt for å hindre 

at kategori A-sykdommen sprer seg fra anlegget. 

3. Vedkommende myndighet skal som unntak fra artikkel 10 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og etter å ha foretatt 

en risikovurdering, tillate forflytning av akvakulturdyr utelukkende med henblikk på umiddelbar avliving i et næringsmid-

delforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, eller et anlegg som er godkjent for bearbeiding 

eller sluttbehandling av animalske biprodukter i kategori 1 eller 2 i samsvar med nevnte forordning. Tillatelsen kan bare gis når 

det er iverksatt nødvendige biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak for å hindre spredning av kategori  

A-sykdommen. 

4. Alle animalske biprodukter fra døde akvakulturdyr som har dødd eller er avlivet i samsvar med denne artikkelen, herunder 

bløtdyrskall med kjøtt, skal som unntak fra artikkel 10 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 bearbeides eller slutt-

behandles som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med nevnte forordning for å sikre at den aktuelle sykdomsagen-

sen inaktiveres og hindre at sykdommen overføres til andre akvakulturdyr. 

Artikkel 73 

Fortegnelse og analyse av journaler ved mistanke om en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom skal vedkommende myndighet pålegge og kontrollere at driftsansvarlige i 

anleggene der det er mistanke om en kategori A-sykdom, omgående utarbeider og opprettholder en ajourført fortegnelse over 

følgende: 

a) Artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt) av alle akvakulturdyr som holdes i anlegget.  
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b) Alle produkter, materialer eller stoffer som trolig er kontaminert med eller trolig kan overføre kategori A-sykdommen. 

c) Dødeligheten i hver epidemiologiske enhet i anlegget, som registreres daglig. 

2. Som ledd i den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429 og som utføres i anlegg der 

det er mistanke om sykdommen, skal de offentlige veterinærene analysere minst de journalene som er oppført i artikkel 186  

nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. 

Artikkel 74 

Utvidelse av tiltak for sykdomsbekjempelse til andre anlegg ved mistanke om en kategori A-sykdom 

For å hindre spredning av en kategori A-sykdom skal vedkommende myndighet gjennomføre en undersøkelse i samsvar med 

artikkel 71, og skal etter å ha foretatt en risikovurdering utvide de relevante tiltakene fastsatt i artikkel 72 og 73 til 

a) anlegg som ligger i samme segment som anlegget der det er mistanke om sykdommen, eller som på grunn av avstand, 

hydrodynamiske forhold eller topografiske forhold, har økt risiko for å bli rammet av den aktuelle sykdomsagensen fra 

anlegget der det er mistanke om sykdommen, 

b) alle andre anlegg enn dem som er nevnt i bokstav a), som har en direkte epidemiologisk forbindelse med anlegget der det er 

mistanke om sykdommen. 

Artikkel 75 

Midlertidige restriksjonssoner rundt anlegget 

Vedkommende myndighet kan opprette en midlertidig restriksjonssone rundt det anlegget der det er mistanke om en kategori 

A-sykdom, og der det er iverksatt foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse som nevnt i artikkel 72 og 73, idet det tas hensyn til 

følgende omstendigheter: 

a) Beliggenheten til anlegget i et område med andre anlegg der det holdes akvakulturdyr av listeførte arter som det er 

mistanke om en kategori A-sykdom hos. 

b) Forflytning av dyr i nærheten av det mistenkte anlegget. 

c) Hvor lang tid det tar før kategori A-sykdommen bekreftes i samsvar med artikkel 77. 

d) Utilstrekkelige opplysninger om mulig opprinnelse for den mistenkte kategori A-sykdommen og hvilke måter den kan ha 

blitt innført på. 

e) Sykdomsprofilen, særlig hvordan og hvor raskt sykdommen overføres, og sykdommens persistens i den aktuelle 

populasjonen av akvakulturdyr av listeførte arter. 

Artikkel 76 

Tiltak som skal iverksettes ved mistanke om en kategori A-sykdom i næringsmiddel- og fôrforetak, i rensesentraler, i 

ekspedisjonssentraler, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder, 

inkludert transportmidler 

1. Ved mistanke om en kategori A-sykdom i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 3 og 4 i delegert forordning (EU) 2020/689 i 

næringsmiddel- og fôrforetak, i rensesentraler, i ekspedisjonssentraler, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske 

biprodukter eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler, skal vedkommende myndighet iverksette 

a) tiltakene fastsatt i artikkel 71–75, og 

b) om nødvendig ytterligere tiltak som er tilpasset den aktuelle situasjonen for å hindre at kategori A-sykdommen spres fra de 

mistenkte dyrene og anleggene eller stedene til dyr som ikke er rammet. 

2. Vedkommende myndighet skal anvende bestemmelsene i artikkel 71–75 også i opprinnelsesanlegget for de dyrene eller 

produktene som befinner seg i anleggene og på stedene nevnt i nr. 1.  
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Avsni t t  2  

Til tak for sy kdo ms bekjempelse  ved off i s ie l l  bekr eftel se  av en kateg ori  A -sy kdo m hos 

akva kulturdyr  

Artikkel 77 

Offisiell bekreftelse av en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr 

Vedkommende myndighet skal offisielt bekrefte et utbrudd av en kategori A-sykdom hos akvakulturdyr når vilkårene i artikkel 

9 nr. 2, 3 og 4 i delegert forordning (EU) 2020/689 er oppfylt. 

Artikkel 78 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom i et anlegg 

1. Etter offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom i samsvar med artikkel 77, skal vedkommende 

myndighet i tillegg til tiltakene i artikkel 72 og 73 pålegge at følgende tiltak for sykdomsbekjempelse iverksettes umiddelbart 

under tilsyn av offentlige veterinærer i anlegget der det er et offisielt bekreftet utbrudd av en kategori A-sykdom: 

a) Fisk og krepsdyr av listeførte arter skal avlives så snart som mulig, og bløtdyr av listeførte arter skal tas opp av vannet så 

snart som mulig. 

b) De dyrene som er nevnt i bokstav a), skal som unntak fra artikkel 10 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 

sluttbehandles som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med nevnte forordning. 

c) Tiltakene fastsatt i bokstav a) og b) skal gjennomføres enten 

 i) i anlegget der det er et offisielt bekreftet utbrudd av en kategori A-sykdom, med etterfølgende bearbeiding på stedet, 

eller 

 ii) i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, eller i et anlegg som er 

godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 for bearbeiding eller sluttbehandling på en måte som hindrer 

risiko for spredning av kategori A-sykdommen. 

d) Akvakulturdyr av ikke-listeførte arter skal så snart som mulig avlives eller slaktes for konsum, eller når det gjelder bløtdyr, 

tas opp av vannet i samsvar med nr. 1 bokstav b). 

e) Det skal iverksettes passende tiltak for å begrense mulig spredning av kategori A-sykdommen til og fra viltlevende 

akvatiske dyr som muligens kan være i epidemiologisk kontakt med anlegget. 

f) Alle potensielt kontaminerte produkter, materialer og stoffer skal isoleres inntil 

 i) de sluttbehandles i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009, når det gjelder animalske biprodukter, 

 ii) de som unntak fra artikkel 10 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 sluttbehandles eller bearbeides som kategori 

1- eller kategori 2-materiale i samsvar med nevnte forordning, når det gjelder produkter av animalsk opprinnelse, 

iii) tiltakene for rengjøring og desinfisering er gjennomført i samsvar med bestemmelsene i artikkel 80, når det gjelder 

materialer og stoffer som er egnet til rengjøring og desinfisering, 

iv) de fjernes fra anlegget og sluttbehandles under tilsyn av offentlige veterinærer, når det gjelder fôrvarer og andre 

materialer som ikke er egnet til rengjøring og desinfisering. 

2. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med at 

a) transporten fra det rammede anlegget av animalske biprodukter nevnt i nr. 1 bokstav f) i) og av produkter av animalsk 

opprinnelse nevnt i nr. 1 bokstav f) ii) er i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b) transporten fra det rammede anlegget av materialer eller stoffer nevnt i nr. 1 bokstav f) iv) er i samsvar med vedkommende 

myndighets instruksjoner om biosikkerhetsmessige forhold for å hindre spredning av kategori A-sykdomsagensen.  
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3. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering, tillate slakting for 

konsum av fisk eller krepsdyr, eller når det gjelder bløtdyr, opptak fra vannet, i anlegget eller i et næringsmiddelforetak som 

gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, forutsatt at det treffes hensiktsmessige biosikkerhetstiltak og 

andre risikoreduserende tiltak for å hindre spredning av kategori A-sykdommen. Alle animalske biprodukter som er en følge av 

dette unntaket, skal som unntak fra artikkel 10 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 bearbeides eller sluttbehandles som 

kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med nevnte forordning. 

4. Som unntak fra nr. 1 bokstav d) kan vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering, beslutte å ikke avlive, 

slakte eller ta opp av vannet akvakulturdyr av ikke-listeførte arter, forutsatt at det iverksettes passende risikoreduserende tiltak 

for å hindre all risiko for at den aktuelle kategori A-sykdommen sprer seg fra anlegget. 

5. Som unntak fra nr. 1 bokstav f) ii) kan vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering, tillate at produkter 

av animalsk opprinnelse bringes i omsetning i samsvar med artikkel 83. 

Artikkel 79 

Særlige unntak fra bekjempelsestiltak i anlegg der listeførte arter holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse 

med bevaring av utryddelsestruede arter 

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene fastsatt i artikkel 78 nr. 1 bokstav a) og c) ved offisiell bekreftelse 

av en kategori A-sykdom i anlegg der listeførte arter holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse med bevaring av 

utryddelsestruede arter, forutsatt at 

a) dyrehelsestatusen i den berørte medlemsstaten, eller i andre medlemsstater, ikke settes i fare, og 

b) alle hensiktsmessige biosikkerhetstiltak oppført i artikkel 78 treffes for å hindre risiko for spredning av kategori  

A-sykdomsagensen. 

2. Dersom det gis unntak i samsvar med nr. 1, skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturdyr av listeførte arter som 

omfattes av unntaket, 

a) holdes i lokaler der det er iverksatt hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å unngå spredning av den aktuelle kategori  

A-sykdommen, og 

b) er underlagt fortsatt overvåking og laboratorieundersøkelse og ikke flyttes fra anlegget før laboratorietestene viser at de 

ikke lenger utgjør noen risiko for ytterligere spredning av den aktuelle kategori A-sykdommen. 

Artikkel 80 

Rengjøring og desinfisering 

1. Umiddelbart etter at tiltakene for sykdomsbekjempelse i artikkel 78 er gjennomført, skal vedkommende myndighet 

pålegge de driftsansvarlige å rengjøre og desinfisere 

a) anlegget, i den grad vedkommende myndighet anser at det er teknisk mulig, 

b) alt utstyr knyttet til dyrehold, herunder, men ikke begrenset til utstyr til fôr, sortering, behandling, vaksinasjon, samt 

arbeidsbåter, 

c) alt produksjonsrelatert utstyr, herunder, men ikke begrenset til merder, nett, stativer, notposer og liner, 

d) alt vernetøy eller sikkerhetsutstyr som brukes av driftsansvarlige og besøkende, og 

e) alle transportmidler, herunder tanker og annet utstyr som brukes til å flytte smittede dyr eller personale som har vært i 

kontakt med smittede dyr. 

2. Rengjøringen og desinfiseringen fastsatt i artikkel 1 skal utføres 

a) i samsvar med en protokoll som vedkommende myndighet og den driftsansvarlige på forhånd er blitt enige om, og 

b) under tilsyn av offentlige veterinærer.  
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Artikkel 81 

Brakklegging av det rammede anlegget 

Etter at rengjøringen og desinfiseringen fastsatt i artikkel 80 er gjennomført, skal vedkommende myndighet pålegge de drifts-

ansvarlige å brakklegge det rammede anlegget i det tidsrommet som er fastsatt i vedlegg XIII. 

Artikkel 82 

Utvidelse av tiltak for sykdomsbekjempelse ved bekreftelse av en kategori A-sykdom 

For å hindre spredning av en kategori A-sykdom skal vedkommende myndighet gjennomføre en undersøkelse i samsvar med 

artikkel 71, og skal etter å ha foretatt en risikovurdering utvide noen av eller alle tiltakene fastsatt i artikkel 78, 80 og 81 til 

a) anlegg i samme segment eller som på grunn av avstand, hydrodynamiske forhold eller topografiske forhold, har økt risiko 

for å bli rammet av den aktuelle sykdomsagensen fra det mistenkte anlegget der sykdommen er bekreftet, 

b) alle anlegg som ifølge den undersøkelsen som er fastsatt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429, har vist en direkte 

epidemiologisk forbindelse med anlegget der sykdommen er bekreftet. 

Artikkel 83 

Bringe i omsetning produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr av listeførte arter som er  

produsert i infiserte anlegg 

1. Når vedkommende myndighet gir unntak i samsvar med artikkel 78 nr. 5, kan den tillate at produkter av animalsk 

opprinnelse bringes i omsetning bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fisk skal være slaktet og sløyd før avsendelsen. 

b) Bløtdyr og krepsdyr skal være fullt ut sporbare og før avsendelsen være foredlet til ikke-levedyktige produkter som ikke 

overlever dersom de slippes ut i vann igjen. 

Når det er nødvendig med rensing før produktene foredles og bringes i omsetning, skal den utføres i et næringsmiddelforetak 

som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, eller i en biologisk sikker rensesentral. 

2. De animalske biproduktene nevnt i nr. 1 skal være beregnet på 

a) sluttforbrukeren direkte, eller 

b) videreforedling ved et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

Artikkel 84 

Tiltak som skal iverksettes ved bekreftelse av en kategori A-sykdom i næringsmiddel- og fôrforetak, i rensesentraler, i 

ekspedisjonssentraler, på grensekontrollstasjoner eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler 

1. Ved bekreftelse av en kategori A-sykdom i næringsmiddel- og fôrforetak, i rensesentraler, i ekspedisjonssentraler, på 

grensekontrollstasjoner eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler, skal vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 77, iverksette 

a) tiltakene fastsatt i artikkel 78, 80 og 81, og 

b) om nødvendig ytterligere tiltak som er tilpasset den aktuelle situasjonen for å hindre at kategori A-sykdommen spres fra de 

rammede dyrene og anleggene eller stedene til dyr som ikke er rammet. 

2. Vedkommende myndighet skal anvende bestemmelsene i artikkel 78, 80 og 81 også i opprinnelsesanleggene for de dyrene 

eller produktene som befinner seg i anleggene og på stedene nevnt i nr. 1.  
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KAPITTEL II 

Tiltak for bekjempelse av kategori A-sykdommer hos akvakulturdyr i restriksjonssonen 

Avsni t t  1  

Generel le  t i l tak for sy kdo msbekje mpel se  i  restriksjonssonen  

Artikkel 85 

Opprettelse av en restriksjonssone 

1. Ved offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom i et anlegg, et næringsmiddel- og fôrforetak, et anlegg for 

animalske biprodukter eller på andre relevante steder, inkludert transportmidler, skal vedkommende myndighet umiddelbart 

opprette en restriksjonssone rundt det rammede anlegget eller stedet, som omfatter 

a) en vernesone rundt det anlegget eller stedet der kategori A-sykdommen er bekreftet, 

b) en overvåkingssone rundt vernesonen, og 

c) om nødvendig på grunnlag av kriteriene i artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, ytterligere restriksjonssoner rundt 

eller tilgrensende til verne- og overvåkingssonene. 

2. Sonenes omfang skal fastsettes for hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for at 

sykdommen sprer seg. I denne forbindelse skal vedkommende myndighet ta følgende data og kriterier i betraktning: 

a) Data fra den epidemiologiske undersøkelsen fastsatt i artikkel 57 i forordning (EU) 2016/429. 

b) Relevante hydrodynamiske data. 

c) Kriterier oppført i artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. 

d) Kriterier fastsatt i vedlegg XIV til denne forordningen. 

3. Vedkommende myndighet skal tilpasse den opprinnelige restriksjonssonens grenser, herunder vernesonenes, overvåkings-

sonenes og de ytterligere restriksjonssonenes grenser, ved overlapping mellom to eller flere restriksjonssoner som følge av 

ytterligere utbrudd av kategori A-sykdommen. 

4. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet på grunn av bestemte geografiske, hydrodynamiske og epidemio-

logiske omstendigheter, og etter å ha foretatt en risikovurdering som tar hensyn til sykdomsprofilen, 

a) unnlate å opprette en restriksjonssone som fastsatt i nr. 1 rundt det infiserte anlegget eller stedet, 

b) opprette en restriksjonssone som består av en vernesone uten noen tilgrensende overvåkingssone, 

c) unnlate å opprette en restriksjonssone når en kategori A-sykdom er bekreftet i næringsmiddel- og fôrforetak, i 

rensesentraler, i ekspedisjonssentraler, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre 

relevante steder, inkludert transportmidler. 

5. Vedkommende myndighet kan, i den grad det er nødvendig og etter å ha foretatt en risikovurdering som tar hensyn til 

geografiske, hydrodynamiske og epidemiologiske omstendigheter og sykdomsprofilen, gi unntak fra bestemmelsene i dette 

kapittelet 

a) i de ytterligere restriksjonssonene, og 

b) dersom vedkommende myndighet beslutter å opprette restriksjonssonen når et utbrudd av en kategori A-sykdom 

forekommer i anlegg eller på andre relevante steder nevnt i artikkel 4 bokstav c). 

Artikkel 86 

Tiltak som skal iverksettes i restriksjonssonen 

1. Vedkommende myndighet skal omgående utarbeide og føre en ajourført fortegnelse over alle anlegg der det holdes 

akvakulturdyr av listeførte arter i restriksjonssonen, herunder arter, kategorier og det anslåtte antallet dyr i hvert anlegg.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/121 

 

 

2. I anleggene i restriksjonssonen kan vedkommende myndighet, på grunnlag av epidemiologiske opplysninger eller annen 

relevant dokumentasjon og etter å ha foretatt en risikovurdering, gjennomføre forebyggende avliving eller slakting for konsum, 

eller når det gjelder bløtdyr, opptak fra vannet, av akvakulturdyr av listeførte arter i samsvar med artikkel 78 nr. 1 bokstav a) og 

artikkel 78 nr. 2. 

3. All prøvetaking i anlegg i restriksjonssonen der det holdes akvakulturdyr av listeførte arter for andre formål enn å bekrefte 

eller utelukke forekomst av den aktuelle kategori A-sykdommen, skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Avsni t t  2  

Til tak for sy kdo ms bekjempelse  i  vernesonen  

Artikkel 87 

Tiltak som skal iverksettes i anlegg der det holdes akvakulturdyr i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet skal pålegge driftsansvarlige for anlegg der det holdes akvakulturdyr av alle arter i vernesonen, 

bortsett fra det anlegget der kategori A-sykdommen er bekreftet, å gjennomføre minst følgende tiltak for å forebygge og 

bekjempe spredning av sykdommen: 

a) Omgående ajourføre opplysningene i fortegnelsen fastsatt i artikkel 73 nr. 1. 

b) Om det er praktisk mulig, iverksette passende tiltak for å begrense mulig spredning av kategori A-sykdommen til og fra 

viltlevende akvatiske dyr som muligens kan være i epidemiologisk kontakt med anlegget. 

c) Hindre at akvakulturdyr fjernes fra anlegget der de holdes, med mindre vedkommende myndighet har gitt tillatelse til dette. 

d) Iverksette hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for alle produkter, utstyrsdeler, materialer eller stoffer som trolig kan spre 

den aktuelle kategori A-sykdommen. 

e) Redusere antallet besøkende til så få som er strengt nødvendig for å drive anlegget på en korrekt måte. 

f) Dersom det er praktisk mulig, bruke egnede rengjørings- og desinfeksjonsmidler ved inn- og utgangene til anlegget. 

2. Vedkommende myndighet skal pålegge og føre tilsyn med at den driftsansvarlige har bearbeidet eller sluttbehandlet 

animalske biprodukter fra akvakulturdyr av listeførte arter som har dødd eller er avlivet, herunder bløtdyrskall med kjøtt, som 

materiale i den aktuelle kategorien i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009, i anlegg der det holdes listeførte arter i 

vernesonen. 

3. Vedkommende myndighet kan etter å ha foretatt en risikovurdering, beslutte at artikkel 87 og 88 bare skal gjelde for 

akvakulturdyr av listeførte arter. 

Artikkel 88 

Besøk av offentlige veterinærer i anlegg som ligger i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at offentlige veterinærer foretar minst ett besøk i alle anleggene nevnt i artikkel 87 så 

snart som mulig og omgående etter offisiell bekreftelse av et utbrudd av en kategori A-sykdom, idet anlegg som etter 

vedkommende myndighets vurdering utgjør en høy risiko for å bli rammet av eller spre sykdommen, prioriteres høyest. 

2. Ved besøkene nevnt i nr. 1 skal de offentlige veterinærene minst utføre følgende: 

a) Dokumentkontroll og analyse av journaler.  
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b) Verifisering av gjennomføring av de tiltakene som er ment å hindre innføring eller spredning av den aktuelle kategori  

A-sykdommen i samsvar med artikkel 87. 

c) Klinisk undersøkelse av akvakulturdyr av listeførte arter. 

d) Om nødvendig prøvetaking til laboratorieundersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av den aktuelle kategori  

A-sykdommen. 

3. Vedkommende myndighet kan kreve ytterligere veterinærbesøk i anlegget for å følge opp situasjonen. 

4. Vedkommende myndighet skal føre en journal over aktiviteter og besøk nevnt i nr. 1, 2 og 3 og resultatene av dem. 

Artikkel 89 

Forbud som gjelder forflytninger av akvakulturdyr, produkter fra akvakulturdyr, andre stoffer og  

materialer innenfor, fra eller til vernesonen 

1. Vedkommende myndighet skal forby følgende forflytninger innenfor vernesonen: 

a) Forflytning av akvakulturdyr av listeførte arter mellom anlegg i vernesonen. 

b) Forflytning av akvakulturdyr av listeførte arter fra eller til vernesonen. 

c) Alle forflytninger fra anlegg i vernesonen av transportmidler og utstyr, produkter, materialer eller stoffer som trolig kan 

overføre den aktuelle kategori A-sykdommen. 

d) Transport av akvakulturdyr med brønnbåter gjennom vernesonen. 

e) Avsendelse av ubearbeidede animalske biprodukter fra akvakulturdyr av alle arter fra anlegg i vernesonen. 

2. Vedkommende myndighet kan etter å ha foretatt en risikovurdering, utvide forbudene fastsatt i nr. 1 bokstav a)–d) til dyr 

av ikke-listeførte arter og produkter fra dem. 

Artikkel 90 

Alminnelige vilkår for å gi unntak fra forbud mot forflytning og transport av akvatiske dyr og produkter i vernesonen 

1. Som unntak fra forbudene fastsatt i artikkel 89 nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate forflytning og transport av 

akvatiske dyr og produkter i de tilfellene som omfattes av artikkel 91–94, på de særlige vilkårene fastsatt i nevnte artikler og de 

alminnelige vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen. 

2. Når vedkommende myndighet gir tillatelsene fastsatt i nr. 1, skal den sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Alle forflytninger skal foregå utelukkende via utpekte ruter, som avtalt med vedkommende myndighet, uten lossing eller 

opphold underveis. 

b) Eventuell utskifting og utslipp av vann under transporten skal skje i områder, i anlegg eller på steder for vannutskifting som 

er godkjent av vedkommende myndighet. 

c) Transportmidlene skal være konstruert og vedlikeholdt på en slik måte at de kan rengjøres og desinfiseres på en grundig 

måte.  
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d) Transportmiddelet er rengjort og desinfisert 

 i) før transporten, og 

ii) etter transporten under den offentlig veterinærens tilsyn. 

e) Alle andre utfyllende biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet anser som nødvendige, skal iverksettes i 

forbindelse med transporten. 

Artikkel 91 

Særlige vilkår for slakting og forflytning for slakting eller foredling av akvakulturdyr av listeførte  

arter fra anlegg som ligger i vernesonen 

1. Akvakulturdyr fra anlegg der det holdes listeførte arter i vernesonen, kan 

a) slaktes i anlegget i samsvar med biosikkerhetstiltak fastsatt av vedkommende myndighet, eller 

b) flyttes for umiddelbar slakting for konsum til et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr, eller 

c) når det gjelder bløtdyr, tas opp av vannet og flyttes til et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe 

sykdom hos akvatiske dyr, for rensing ved behov og videreforedling. 

2. Vedkommende myndighet kan etter å ha foretatt en risikovurdering på grunnlag av relevante epidemiologiske data, 

begrense bruken av tiltakene fastsatt i nr. 1 til anlegg der det utelukkende holdes akvakulturdyr av arter oppført i tredje kolonne 

i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

3. Når vedkommende myndighet som er ansvarlig for næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe 

sykdom hos akvatiske dyr, tillater forflytning av akvakulturdyr nevnt i nr. 1 bokstav b) skal den 

a) være informert om at det er planlagt å sende akvakulturdyr av listeførte arter til næringsmiddelforetaket som gjennomfører 

tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, 

b) samtykke i å motta de aktuelle akvakulturdyrene, 

c) føre tilsyn med og bekrefte overfor vedkommende avsendermyndighet at dyrene er blitt slaktet, 

d) sikre at akvakulturdyrene av listeførte arter med opprinnelse i vernesonen, holdes atskilt fra akvakulturdyr av listeførte arter 

med opprinnelse utenfor vernesonen, og at de slaktes eller foredles atskilt fra disse dyrene, 

e) overvåke slaktingen eller foredlingen, 

f) sikre at rengjøringen og desinfiseringen av lokalene er gjennomført før akvakulturdyr fra anlegg utenfor vernesonen slaktes 

eller foredles, 

g) sikre at produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr oppfyller de særlige vilkårene for å bringe dem i omsetning 

som fastsatt i artikkel 92, og 

h) sikre at animalske biprodukter fra slakting eller andre prosesser nevnt i nr. 1 bearbeides eller sluttbehandles i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 92 

Særlige vilkår for å bringe i omsetning produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr av listeførte arter som er 

produsert i anlegg i vernesonen som ikke er rammet 

1. Vedkommende myndighet kan tillate at produkter av animalsk opprinnelse framstilt fra akvakulturdyr av listeførte arter i 

anlegg i vernesonen som ikke er rammet, bringes i omsetning forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fisk skal være slaktet og sløyd før avsendelsen. 

b) Bløtdyr og krepsdyr skal være fullt ut sporbare og før avsendelsen være foredlet til ikke-levedyktige produkter som ikke 

overlever dersom de slippes ut i vann igjen.  
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2. Produktene av animalsk opprinnelse nevnt i nr. 1 skal være beregnet på 

a) direkte levering til sluttforbrukeren, eller 

b) videreforedling ved et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

Artikkel 93 

Særlige vilkår for tillatelse til transport av ubearbeidede animalske biprodukter fra anlegg som ligger i vernesonen 

Vedkommende myndighet kan tillate transport av ubearbeidede animalske biprodukter fra akvakulturdyr av listeførte arter fra 

anlegg som ligger i vernesonen, til et anlegg for videre bearbeiding i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 94 

Risikoreduserende tiltak med hensyn til visse aktiviteter knyttet til akvatiske dyr i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet kan etter å ha foretatt en risikovurdering, iverksette risikoreduserende tiltak når det gjelder 

a) kommersielt fiske og sportsfiske i vernesonen, 

b) andre aktiviteter knyttet til akvatiske dyr i vernesonen, og som kan utgjøre en risiko for spredning av sykdommen, og 

c) transport av servicebåter som brukes til vedlikeholdsarbeid og behandling av akvatiske dyr i vernesonen. 

2. Vedkommende myndighet kan innenfor rammen av tiltakene fastsatt i nr. 1, dersom det er relevant, pålegge rengjøring og 

desinfisering av utstyr som har vært brukt i vannområder som ligger i vernesonen. 

Artikkel 95 

Tiltak som skal iverksettes i næringsmiddel- og fôrforetak, i rensesentraler, i ekspedisjonssentraler, på 

grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder i vernesonen,  

inkludert transportmidler 

1. Vedkommende myndighet skal iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 87–93 i næringsmiddel- og fôrforetak, i 

rensesentraler, i ekspedisjonssentraler, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante 

steder i vernesonen, inkludert transportmidler. 

2. Vedkommende myndighet kan i anleggene og på stedene nevnt i nr. 1 iverksette ytterligere tiltak som er tilpasset den 

aktuelle situasjonen, for å hindre spredning av kategori A-sykdommen innenfor og fra vernesonen. 

Artikkel 96 

Fjerning av akvakulturdyr fra rammede anlegg og etterfølgende risikoreduserende tiltak 

1. Vedkommende myndighet skal fastsette en frist for når akvakulturdyrene i alle infiserte anlegg skal være fjernet. 

2. Vedkommende myndighet kan etter å ha foretatt en risikovurdering, beslutte at nr. 1 også får anvendelse på anlegg i 

vernesonen hvor kategori A-sykdommen ikke er blitt bekreftet, for å bekjempe og forebygge eventuell spredning av 

sykdommen.  
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3. Etter at akvakulturdyrene er fjernet som fastsatt i nr. 1, skal det utføres rengjøring, desinfisering og brakklegging i 

samsvar med artikkel 80 og 81. 

4. Vedkommende myndighet skal pålegge samtidig brakklegging av de rammede anleggene og av de anleggene som er 

utvalgt i samsvar med nr. 2. 

5. Den samtidige brakkleggingen nevnt i nr. 4 skal vare i den perioden som er fastsatt i vedlegg XIII. 

Artikkel 97 

Varighet av tiltak for sykdomsbekjempelse i vernesonen og gjeninnsetting i anlegg som ligger i vernesonen 

1. Vedkommende myndighet skal opprettholde tiltakene for sykdomsbekjempelse i vernesonen som fastsatt i avsnitt 2 i dette 

kapittelet, til 

a) tiltakene i artikkel 96 er utført og avsluttet, og 

b) vedkommende myndighet på grunnlag av resultatene av de undersøkelsene som er foretatt i samsvar med artikkel 88, har 

utelukket all forekomst av den aktuelle kategori A-sykdommen i de andre anleggene i vernesonen. 

2. Når vilkårene fastsatt i nr. 1 er oppfylt, 

a) skal vedkommende myndighet iverksette tiltakene fastsatt i avsnitt 3 i dette kapittelet i vernesonen i den perioden som er 

angitt i artikkel 101, 

b) kan det gjeninnsettes dyr i anleggene nevnt i artikkel 96 nr. 1 og 2 og som tidligere inngikk i vernesonen. 

Avsni t t  3  

Til tak for sy kdo ms bekjempelse  i  overvåkingssonen  

Artikkel 98 

Tiltak som skal iverksettes i anlegg som ligger i overvåkingssonen 

1. l overvåkingssonen skal vedkommende myndighet pålegge at tiltakene fastsatt i artikkel 87 iverksettes i alle anlegg der 

det holdes akvakulturdyr av listeførte arter. 

2. Offentlige veterinærer skal besøke anleggene nevnt i nr. 1 og utføre de aktivitetene som er fastsatt i artikkel 88 nr. 2, etter 

hva som er relevant. 

3. Anleggene som ligger i overvåkingssonen, skal overvåkes, og overvåkingen omfatter besøk og prøvetaking som beskrevet 

i nr. 1 i vedlegg XV. 

4. Overvåkingen fastsatt i nr. 3 skal utføres av vedkommende myndighet. 

Artikkel 99 

Tiltak i forbindelse med forflytning og transport av akvakulturdyr innenfor, fra eller til overvåkingssonen 

1. Vedkommende myndighet skal forby forflytning av akvakulturdyr fra anlegg som ligger i overvåkingssonen, for slakting, 

videre oppdrett eller utsetting i naturen utenfor overvåkingssonen.  
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2. Vedkommende myndighet skal sikre at all transport av akvakulturdyr av listeførte arter innenfor eller til overvåkingssonen 

skal foregå på de vilkårene som er angitt i artikkel 90 bokstav a)–e) og i artikkel 91. 

3. Vedkommende myndighet kan pålegge at det iverksettes hensiktsmessige utfyllende biosikkerhetstiltak ved transport, 

herunder lossing i det utpekte bestemmelsesanlegget, for å bekjempe og forebygge eventuell spredning av sykdommene. 

4. Som unntak fra nr. 1 og etter avtale med vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, kan vedkommende myndighet 

tillate forflytning av akvakulturdyr, forutsatt at det er iverksatt hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre spredning av 

kategori A-sykdommen. 

Artikkel 100 

Tiltak som skal iverksettes i næringsmiddel- og fôrforetak, i rensesentraler, i ekspedisjonssentraler, på 

grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre relevante steder i  

overvåkingssonen, inkludert transportmidler 

1. Vedkommende myndighet skal omgående pålegge at tiltakene fastsatt i artikkel 98 og 99 iverksettes i næringsmiddel- og 

fôrforetak, i rensesentraler, i ekspedisjonssentraler, på grensekontrollstasjoner, i anlegg for animalske biprodukter eller på andre 

relevante steder i overvåkingssonen, inkludert transportmidler. 

2. Vedkommende myndighet kan på stedene nevnt i nr. 1 iverksette ytterligere tiltak som er tilpasset den aktuelle 

situasjonen, for å hindre spredning av kategori A-sykdommen innenfor og fra overvåkingssonen. 

Artikkel 101 

Varighet av tiltak for sykdomsbekjempelse i overvåkingssonen 

Vedkommende myndighet skal oppheve de tiltakene for sykdomsbekjempelse som er fastsatt i dette avsnittet, når over-

våkingsperioden angitt i nr. 2 i vedlegg XV for den aktuelle kategori A-sykdommen er utløpt med tilfredsstillende resultat. 

KAPITTEL III 

Tiltak for sykdomsbekjempelse hos viltlevende akvatiske dyr 

Artikkel 102 

Tiltak ved et mistenkt tilfelle av en kategori A-sykdom hos viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter 

Ved et mistenkt tilfelle av en kategori A-sykdom hos viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 

3 og 4 i delegert forordning (EU) 2020/689 skal vedkommende myndighet 

a) umiddelbart gjennomføre en undersøkelse av viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter som er fisket, fanget, oppsamlet 

eller funnet døde, for å bekrefte eller utelukke forekomst av kategori A-sykdommen i samsvar med artikkel 71 nr. 2, 

b) sikre at alle animalske biprodukter fra viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter som mistenkes å være smittet, herunder 

bløtdyrskall med kjøtt, bearbeides eller sluttbehandles som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1069/2009, 

c) sikre, om det er praktisk mulig, at alle materialer eller stoffer som trolig er blitt kontaminert av dyr som mistenkes å være 

rammet, eller av animalske biprodukter fra disse dyrene, rengjøres og desinfiseres eller sluttbehandles i samsvar med de 

offentlige veterinærenes instruksjoner og under disses tilsyn, og 

d) framlegge relevante opplysninger til de driftsansvarlige eller myndighetene som er ansvarlig for forvaltningen av den 

aktuelle dyrepopulasjonen.  
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Artikkel 103 

Tiltak ved et utbrudd av en kategori A-sykdom hos viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter 

1. Ved et offisielt bekreftet tilfelle av en kategori A-sykdom hos viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter skal 

vedkommende myndighet fastsette en infisert sone på grunnlag av 

a) relevante hydrodynamiske, topografiske og epidemiologiske forhold, 

b) sykdomsprofilen og den anslåtte populasjonen av akvatiske dyr av listeførte arter, og 

c) risikofaktorene som bidrar til spredning av den aktuelle kategori A-sykdommen, særlig med hensyn til risikoen for at 

sykdommen innføres i anlegg der det holdes dyr av listeførte arter. 

2. Vedkommende myndighet kan tilpasse grensene for den opprinnelige infiserte sonen 

a) for å bekjempe ytterligere spredning av den aktuelle kategori A-sykdommen, og 

b) ved bekreftelse av ytterligere utbrudd av en kategori A-sykdom hos viltlevende dyr. 

3. Vedkommende myndighet skal omgående informere driftsansvarlige, andre berørte vedkommende myndigheter, berørte 

veterinærer og alle andre fysiske eller juridiske personer som er berørt, om sykdomsutbruddet og de bekjempelsestiltakene som 

er truffet. 

Artikkel 104 

Tiltak som skal iverksettes i den infiserte sonen 

1. I den infiserte sonen fastsatt i samsvar med artikkel 103 skal vedkommende myndighet 

a) gjennomføre risikoreduserende tiltak og forsterkede biosikkerhetstiltak for å hindre at kategori A-sykdommen spres fra de 

rammede dyrene og den infiserte sonen til dyr og områder som ikke er rammet, 

b) forby mennesker å flytte viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter og produkter av animalsk opprinnelse fra disse dyrene 

fra den infiserte sonen, 

c) som unntak fra artikkel 10 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 sikre at alle animalske biprodukter fra viltlevende 

akvatiske dyr av listeførte arter i den infiserte sonen, herunder bløtdyrskall med kjøtt, bearbeides eller sluttbehandles som 

kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med nevnte forordning, 

d) sikre, om det er praktisk mulig, at alle materialer eller stoffer som trolig er blitt kontaminert av viltlevende akvatiske dyr av 

listeførte arter i den infiserte sonen, eller av animalske biprodukter fra disse dyrene, rengjøres og desinfiseres eller 

sluttbehandles i samsvar med de offentlige veterinærenes instruksjoner og under disses tilsyn, og 

e) forby at deler av akvatiske dyr av listeførte arter som er fisket, fanget, oppsamlet eller funnet døde i den infiserte sonen, 

samt produkter, materialer eller stoffer som trolig er blitt kontaminert med en kategori A-sykdom i den infiserte sonen, 

føres inn i anlegg der det holdes akvakulturdyr av listeførte arter både innenfor og utenfor den infiserte sonen, eller til 

nedbørfelt eller kystområder utenfor den infiserte sonen. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) og for å bevare verdifullt genetisk materiale kan vedkommende myndighet tillate 

forflytning av viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter fra den infiserte sonen til et anlegg som vedkommende myndighet har 

godkjent for dette formålet, forutsatt at det er iverksatt hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre spredning av kategori  

A-sykdommen. Bestemmelsesanlegget skal anses som et anlegg som ligger i den infiserte sonen i henhold til artikkel 108. 

Artikkel 105 

Ytterligere tiltak som skal iverksettes i den infiserte sonen 

1. Vedkommende myndighet skal etter å ha foretatt en risikovurdering, fastsette hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige 

for å bekjempe eller utrydde den aktuelle kategori A-sykdommen.  
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2. Som ledd i bekjempelsen eller utryddelsen av den aktuelle kategori A-sykdommen kan vedkommende myndighet 

a) suspendere gjeninnsetting, fiske, oppsamling og fangst, 

b) pålegge obligatorisk rengjøring og desinfisering av fiskeutstyr og fiskebåter og annet utstyr som trolig er blitt kontaminert, og 

c) intensivere fiske, oppsamling og fangst eller iverksette andre relevante tiltak for å utrydde sykdommen. 

3. Tiltakene fastsatt i nr. 1 skal iverksettes etter samråd med og i samarbeid med den operative ekspertgruppen nevnt i 

artikkel 107 samt andre myndigheter og berørte parter. 

Artikkel 106 

Utvidelse av tiltak 

Vedkommende myndighet kan beslutte at de relevante tiltakene i artikkel 102–105 også gjelder for akvakulturdyr av ikke-

listeførte arter. 

Artikkel 107 

Operativ ekspertgruppe 

1. Ved et bekreftet tilfelle av en kategori A-sykdom hos viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter skal vedkommende 

myndighet opprette en operativ ekspertgruppe som nevnt i artikkel 43 nr. 2 bokstav d) iii) i forordning (EU) 2016/429. 

2. Den operative ekspertgruppen skal bistå vedkommende myndighet med å 

a) vurdere den epidemiologiske situasjonen og dens utvikling, 

b) fastsette den infiserte sonen, og 

c) fastslå passende tiltak som skal iverksettes i den infiserte sonen, og varigheten av tiltakene. 

Artikkel 108 

Tiltak i anlegg som ligger i den infiserte sonen 

1. I de anleggene der det holdes akvakulturdyr av listeførte arter i den infiserte sonen, skal vedkommende myndighet 

iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 87. 

2. I tillegg til tiltakene fastsatt i artikkel 87 skal vedkommende myndighet forby forflytning av akvakulturdyr som holdes i 

anlegg i den infiserte sonen, 

a) fra den infiserte sonen, eller 

b) til andre anlegg som ligger i den infiserte sonen. 

3. Vedkommende myndighet kan etter å ha foretatt en risikovurdering, begrense forbudet i nr. 2 til akvakulturdyr av 

listeførte arter. 

4. Som unntak fra nr. 2 kan vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering og etter avtale med 

vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, tillate forflytning av dyr av listeførte arter fra den infiserte sonen eller til 

andre anlegg i den infiserte sonen. 

Artikkel 109 

Varighet av tiltak i den infiserte sonen 

Vedkommende myndighet skal opprettholde tiltakene fastsatt i dette kapittelet til de epidemiologiske opplysningene viser at 

den aktuelle viltlevende populasjonen ikke lenger utgjør noen risiko for spredning av sykdommen, og den operative gruppen 

anbefaler at tiltakene oppheves. 
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KAPITTEL IV 

Tiltak for bekjempelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr 

Artikkel 110 

Foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse som skal iverksettes dersom vedkommende myndighet har mistanke om en 

kategori B- eller C-sykdom i medlemsstater, soner eller segmenter som er tildelt sykdomsfri status 

Vedkommende myndighet skal iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 55, 56 og 57 i delegert forordning (EU) 2020/689 ved 

mistanke om en kategori B- eller C-sykdom i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 3 eller 4 i delegert forordning (EU) 2020/689 i 

medlemsstater, soner eller segmenter som er tildelt sykdomsfri status som fastsatt i artikkel 36 nr. 4 og artikkel 37 nr. 4 i 

forordning (EU) 2016/429, eller artikkel 83, artikkel 84 nr. 1 bokstav h)–m) eller artikkel 84 nr. 2 bokstav b)–g) i delegert 

forordning (EU) 2020/689. 

Artikkel 111 

Tiltak for sykdomsbekjempelse som skal iverksettes når en kategori B- eller C-sykdom er bekreftet 

Vedkommende myndighet skal iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 58–65 i delegert forordning (EU) 2020/689 ved bekreftelse 

av en kategori B- eller C-sykdom i samsvar med artikkel 9 nr. 2, 3 eller 4 i delegert forordning (EU) 2020/689 i medlemsstater, 

soner eller segmenter som er tildelt sykdomsfri status som fastsatt i artikkel 36 nr. 4 og artikkel 37 nr. 4 i forordning (EU) 

2016/429, eller artikkel 83, artikkel 84 nr. 1 bokstav h)–m) eller artikkel 84 nr. 2 bokstav b)–g) i delegert forordning (EU) 

2020/689. 

DEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 112 

Oppheving 

Direktiv 92/66/EØF, direktiv 2001/89/EF, direktiv 2003/85/EF og direktiv 2005/94/EF samt rettsaktene som er vedtatt på 

grunnlag av disse, skal opphøre å gjelde fra 21. april 2021. 

Artikkel 113 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

KLINISKE UNDERSØKELSER, PRØVETAKINGSMETODER OG DIAGNOSTISKE METODER FOR KATEGORI A-

SYKDOMMER SAMT TRANSPORT AV PRØVER 

(som nevnt i artikkel 3 i denne forordningen) 

A. Prøvetakingsmetoder 

A.1 PRØVETAKING AV DYR TIL KLINISKE UNDERSØKELSER 

1. Kliniske undersøkelser skal om mulig omfatte 

a) dyr som viser kliniske tegn på kategori A-sykdommer, 

b) dyr som nylig har dødd, trolig som følge av den mistenkte/bekreftede sykdommen, 

c) dyr med epidemiologisk forbindelse til et mistenkt eller bekreftet tilfelle, og 

d) dyr som med positive eller tvetydige resultater har gjennomgått tidligere laboratorieundersøkelser. 

2. Dyrene som skal undersøkes, skal velges ut tilfeldig i et stort nok antall til å gjøre det mulig å påvise sykdommen, 

dersom den forekommer, om det ikke er noen åpenbare tegn på sykdommen eller skader post mortem som tyder på 

kategori A-sykdommer. 

3. Dyrene som skal undersøkes og prøvetakingsmetoden skal velges i samsvar med vedkommende myndighets 

instruksjoner og med den relevante beredskapsplanen nevnt i artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429. Dyrene som 

skal undersøkes og prøvetakingsmetoden skal fastsettes med hensyn til sykdomsprofilen og 

a) formålet med prøvetakingen, 

b) de listeførte artene som holdes i anlegget, 

c) antallet dyr av listeførte arter som holdes i anlegget, 

d) kategorien av holdte dyr, 

e) de tilgjengelige journalene over produksjon, helse og sporbarhet for de holdte dyrene som er relevante for 

undersøkelsen, 

f) type anlegg og praksis med hensyn til dyrehold, 

g) grad av eksponeringsrisiko: 

 i) sannsynlighet for eksponering for sykdomsagensen eller vektoren, 

 ii) manglende immunisering av dyrene som følge av vaksinasjon eller mordyrets immunitet, og 

 iii) lengden på oppholdet i anlegget, 

h) andre relevante epidemiologiske faktorer. 

4. Det minste antallet dyr som skal undersøkes, skal være i samsvar med vedkommende myndighets instruksjoner og 

med den relevante beredskapsplanen nevnt i artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429. Det minste antallet dyr som skal 

undersøkes, skal fastsettes med hensyn til sykdomsprofilen, og særlig 

a) forventet prevalens i anlegget, 

b) ønsket konfidensnivå for undersøkelsesresultatene, som ikke i noe tilfelle skal være under 95 %, og 

c) internasjonale standarder og tilgjengelige vitenskapelige bevis. 

A.2 PRØVETAKING AV DYR TIL LABORATORIEUNDERSØKELSER 

1. Det skal ved prøvetaking til laboratorieundersøkelser tas hensyn til resultatet av de kliniske undersøkelsene nevnt i 

punkt A.1 og skal om mulig omfatte dyrene som er nevnt i punkt A.1 nr. 1.  
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2. Dersom det ikke er noen åpenbare tegn på sykdom eller skader post mortem som tyder på kategori A-sykdommer, 

skal det tas stikkprøver i hver epidemiologiske enhet i anlegget, og prøvene skal gjøre det mulig å påvise sykdommen 

dersom den forekommer. 

3. Dyrene som det skal tas prøver av, arten av de prøvene som skal tas samt prøvetakingsmetoden skal være i samsvar 

med vedkommende myndighets instruksjoner og med den relevante beredskapsplanen nevnt i artikkel 43 i forordning 

(EU) 2016/429. Dyrene som det skal tas prøver av, arten av de prøvene som skal tas samt prøvetakingsmetoden skal 

fastsettes med hensyn til sykdomsprofilen og kriteriene i punkt A.1 nr. 3. 

4. Det minste antallet dyr som det skal tas prøver av, skal være i samsvar med vedkommende myndighets instruksjoner 

og med den relevante beredskapsplanen nevnt i artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429. Det minste antallet dyr som 

det skal tas prøver av, skal fastsettes med hensyn til kriteriene i punkt A.1 nr. 4 og de testmetodene som brukes. 

5. Når det gjelder viltlevende dyr, skal prøvene tas fra dyr som er skutt, funnet døde eller bevisst fanget i feller, eller 

innsamles på grunnlag av ikke-invasive metoder som saltsteiner, tyggetau eller lokkestoff. Det minste antallet og arten 

av prøvene skal fastsettes med hensyn til den viltlevende populasjonens anslåtte størrelse og de relevante kriteriene i 

punkt A.1 nr. 3 og 4. 

A.3. PRØVETAKING I ANLEGG SOM SKAL BESØKES 

1. Valget av anlegg hvor det skal tas prøver og prøvetakingsmetoden skal være i samsvar med vedkommende 

myndighets instruksjoner og med den relevante beredskapsplanen nevnt i artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429. Ved 

valget av anlegg hvor det skal tas prøver og prøvetakingsmetoden skal det tas hensyn til sykdomsprofilen og 

kriteriene i punkt A1 nr. 3. 

2. Det minste antallet anlegg som skal besøkes, skal være i samsvar med vedkommende myndighets instruksjoner og 

med den relevante beredskapsplanen nevnt i artikkel 43 i forordning (EU) 2016/429. 

B. Diagnostiske metoder 

Teknikkene, referansematerialene, standardiseringen av dem og fortolkningen av resultatene av tester som er utført ved 

hjelp av de relevante diagnostiske metodene for kategori A-sykdommer, skal være i samsvar med artikkel 6 og del III i 

vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689. 

De diagnostiske metodene skal ha som mål å sikre høyest mulig følsomhet ved overvåkingen. Under visse omstendigheter 

kan denne overvåkingen omfatte bruk av laboratorieundersøkelser for å vurdere tidligere eksponering for sykdommen. 

C. Transport av prøver 

1. Alle prøver som er tatt for å bekrefte eller utelukke forekomst av en kategori A-sykdom, skal sendes, med korrekt 

merking og identifisering, til et offisielt laboratorium som er blitt informert om deres ankomst. Disse prøvene skal 

ledsages av de riktige skjemaene i samsvar med kravene fastsatt av vedkommende myndighet og laboratoriet som skal 

motta prøvene. Disse skjemaene skal minst omfatte 

a) opprinnelsesanlegg for de dyrene det er tatt prøver av, 

b) opplysninger om art, alder og kategori av dyrene det er tatt prøver av, 

c) dyrenes kliniske historie, dersom den er tilgjengelig og relevant, 

d) kliniske tegn og funn post mortem, og 

e) eventuelle andre relevante opplysninger. 
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2. Alle prøver skal 

a) oppbevares i vanntette og bruddsikre containere og pakninger og i samsvar med gjeldende internasjonale 

standarder, 

b) oppbevares ved den mest hensiktsmessige temperaturen og under andre hensiktsmessige forhold under 

transporten, idet det tas hensyn til faktorer som kan påvirke prøvens kvalitet. 

3. Utsiden av pakningen skal være merket med det mottakende laboratoriets adresse, og følgende opplysninger skal være 

godt synlig: 

«Patologisk materiale fra dyr. Lett bedervelig. Skjørt. Må ikke åpnes utenfor bestemmelseslaboratoriet.» 

4. Den ansvarlige personen ved det offisielle laboratoriet som mottar prøvene, skal informeres i god tid om prøvenes 

ankomst. 

 _____  
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VEDLEGG II 

OVERVÅKINGSPERIODE 

(som nevnt i artikkel 8, 17, 27, 32, 48, 57 og 59 i denne forordningen) 

Kategori A-sykdommer Overvåkingsperiode 

Munn- og klovsyke (FMD) 21 dager 

Infeksjon med kvegpestvirus (RP) 21 dager 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus (RVFV) 30 dager 

Infeksjon med lumpy skin disease-virus (LSD) 28 dager 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 

(ondartet lungesyke hos storfe) (CBPP) 
45 dager 

Saue- og geitekopper (SPGP) 21 dager 

Infeksjon med småfepestvirus (PPR) 21 dager 

Ondartet lungesyke hos geit (CCPP) 45 dager 

Afrikansk hestepest (AHS) 14 dager 

Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 6 måneder 

Klassisk svinepest (CSF) 15 dager 

Afrikansk svinepest (ASF) 15 dager 

Høypatogen aviær influensa (HPAI) 21 dager 

Infeksjon med Newcastle disease-virus (NCD) 21 dager 
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VEDLEGG III 

VILKÅR FOR VISSE UNNTAK FRA ARTIKKEL 12 NR. 1 BOKSTAV A) FOR HESTEDYR 

(som nevnt i artikkel 13 nr. 4) 

1. Ved et utbrudd av afrikansk hestepest kan vedkommende myndighet gi unntak fra artikkel 12 nr. 1 bokstav a) for rammede 

og ikke rammede dyr, forutsatt at 

a) de rammede dyrene som omfattes av unntaket, isoleres i vektorbeskyttede lokaler som hindrer all overføring av 

sykdomsagensen fra dyrene til de aktuelle vektorene til det har gått 40 dager, som tilsvarer den smittsomme perioden 

fastsatt i det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, etter at dyrene ble 

satt inn i de vektorbeskyttede lokalene, og 

b) overvåkingen, og om nødvendig laboratorieundersøkelsene som er utført av vedkommende myndighet, viser at ingen 

av dyrene i de vektorbeskyttede lokalene utgjør noen risiko for overføring av virus. 

2. Ved et utbrudd av infeksjon med Burkholderia mallei (snive) kan vedkommende myndighet gi unntak fra artikkel 12 nr. 1 

bokstav a) for dyr som ikke er rammet, forutsatt at dyrene som omfattes av unntaket, holdes i karantene til 

a) de rammede dyrene er avlivet og destruert, 

b) rengjøringen og desinfiseringen av anlegget etter avlivingen er gjennomført i samsvar med artikkel 15, og 

c) de gjenværende dyrene har gjennomgått en komplementbindingstest, utført med negativt resultat ved en serumfor-

tynning på 1:5 på prøver som er tatt minst seks måneder etter rengjøringen og desinfiseringen nevnt i bokstav b). 

 _____  
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VEDLEGG IV 

FRAMGANGSMÅTER FOR RENGJØRING, DESINFISERING OG OM NØDVENDIG BEKJEMPELSE AV  

INSEKTER OG GNAGERE 

(som nevnt i artikkel 12, 15, 16, 39, 45 og 57 i denne forordningen) 

A. Generelle krav 

1. Ved valg av biocidprodukter og framgangsmåter for rengjøring og desinfisering skal det tas hensyn til 

a) den infeksjonsframkallende agensen, 

b) arten av de anleggene, kjøretøyene, gjenstandene og materialene som skal behandles, og 

c) den gjeldende lovgivningen. 

2. Biocidproduktene skal brukes på en slik måte at deres virkning ikke forringes. Det skal særlig tas hensyn til tekniske 

parametrer oppgitt av produsenten, som trykk, temperatur, påkrevd kontakttid eller lagring. Desinfeksjonsmiddelets 

virkning skal ikke svekkes gjennom interaksjon med andre stoffer. 

3. Rekontaminering av allerede rengjorte deler skal unngås, særlig når vaskingen utføres med væsker under trykk. 

4. Vann som brukes til rengjøringen, skal oppsamles og sluttbehandles på en slik måte at risikoen for spredning av 

kategori A-sykdomsagenser unngås. 

5. Biocidprodukter skal brukes på en måte som i størst mulig grad reduserer eventuelle skadelige virkninger på miljøet og 

folkehelsen som følge av bruken av dem. 

B. Foreløpig rengjøring og desinfisering 

Ved foreløpig rengjøring og desinfisering i henhold til artikkel 15 skal det tas hensyn til følgende for å unngå spredning av 

kategori A-sykdommen: 

a) Hele skrotter eller deler av døde holdte dyr av listeførte arter skal sprøytes med desinfeksjonsmiddel og fjernes fra 

anlegget i lukkede og lekkasjesikre kjøretøyer eller containere med sikte på bearbeiding og sluttbehandling. 

b) Alt vev og blod fra avliving, slakting eller kontroll post mortem skal omhyggelig samles opp og sluttbehandles. 

c) Så snart de hele skrottene eller delene av døde holdte dyr av listeførte arter er blitt fjernet med sikte på bearbeiding 

eller sluttbehandling, skal de delene av anleggene der disse dyrene er blitt holdt, samt alle deler av andre bygninger, 

overflater eller utstyr som er blitt kontaminert under avlivingen eller ved kontrollen post mortem, sprøytes med 

desinfeksjonsmiddel. 

d) Husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, skal gjennombløtes grundig med desinfeksjonsmiddel. 

e) Desinfeksjonsmiddelet skal virke på den behandlede overflaten i minst 24 timer. 

f) Utstyr, containere, fôringsredskaper, overflater eller andre materialer som kan være kontaminert etter vasking og 

desinfisering, skal destrueres. 

C. Endelig rengjøring og desinfisering 

Ved endelig rengjøring og desinfisering som fastsatt i artikkel 57, gjelder følgende: 

1. Husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, skal fjernes og behandles som følger: 

a) Fast husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, skal enten 

 i) gjennomgå en dampbehandling ved en temperatur på minst 70 °C, 

 ii) destrueres ved brenning, 
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iii) graves ned så dypt at dyr ikke kan komme til, eller 

 iv) stables slik at den varmes opp, sprøytes med desinfeksjonsmiddel og stå slik i minst 42 dager, og i dette 

tidsrommet skal stabelen enten tildekkes eller stables om for å sikre at alle lag varmebehandles. 

b) Flytende husdyrgjødsel skal lagres i minst 42 dager, og i 60 dager når det gjelder høypatogen aviær influensa, etter 

den siste tilsetningen av infeksiøst materiale. 

2. Bygninger, overflater og utstyr skal vaskes og rengjøres grundig ved å fjerne gjenværende fett og skitt, og sprøytes 

med desinfeksjonsmiddel. 

3. Etter sju dager skal anleggene rengjøres og desinfiseres igjen. 

 _____  
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VEDLEGG V 

MINSTERADIUS FOR VERNESONER OG OVERVÅKINGSSONER 

(som nevnt i artikkel 21 i denne forordningen) 

Angitt som radius av en sirkel med sentrum i anlegget 

Kategori A-sykdommer Vernesone Overvåkingssone 

Munn- og klovsyke 3 km 10 km 

Infeksjon med kvegpestvirus 3 km 10 km 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 20 km 50 km 

Infeksjon med lumpy skin disease-virus 20 km 50 km 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides 

subsp. mycoides SC (ondartet lungesyke 

hos storfe) 

Anlegg 3 km 

Saue- og geitekopper 3 km 10 km 

Infeksjon med småfepestvirus 3 km 10 km 

Ondartet lungesyke hos geit Anlegg 3 km 

Afrikansk hestepest 100 km 150 km 

Infeksjon med Burkholderia mallei 

(snive) 
Anlegg Anlegg 

Klassisk svinepest 3 km 10 km 

Afrikansk svinepest 3 km 10 km 

Høypatogen aviær influensa 3 km 10 km 

Infeksjon med Newcastle disease-virus 3 km 10 km 
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VEDLEGG VI 

FORBUD I RESTRIKSJONSSONEN 

(som nevnt i artikkel 27 i denne forordningen) 

Tabell: Forbud som gjelder aktiviteter med hensyn til dyr av listeførte arter og produkter fra disse dyrene 

FORBUD SOM GJELDER AKTIVITETER MED HENSYN TIL DYR OG PRODUKTER 

F
M

D
(1

) 

R
P

 

R
V

F
V

 

L
S

D
 

C
B

P
P
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P

G
P

 

P
P

R
 

C
C

P
P

 

C
S

F
 

A
S

F
 

A
H

S
 

S
N
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E

 

H
P

A
I 

N
C
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Forflytning av holdte dyr av listeførte arter fra anlegg i restriksjonssonen X X X X X X X X X X X NA X X 

Forflytning av holdte dyr av listeførte arter til anlegg i restriksjonssonen X X X X X X X X X X X NA X X 

Gjeninnsetting av vilt av listeførte arter X X X X X X X X X X X NA X X 

Messer, markeder, utstillinger og andre samlinger av holdte dyr av listeførte arter, herunder oppsamling og 

fordeling av disse artene 
X X X X X X X X X X X NA X X 

Forflytning av sæd, oocytter og embryoer fra holdte dyr av listeførte arter fra anlegg i restriksjonssonen X X X X(*) X X X X X X X NA NA NA 

Uttak av sæd, oocytter og embryoer fra holdte dyr av listeførte arter X X X X X X X X X X NP NA NA NA 

Ambulerende kunstig sædoverføring til holdte dyr av listeførte arter X X X X X X X X X X X NA NA NA 

Ambulerende naturlig bedekning av holdte dyr av listeførte arter X X X X X X X X X X X NA NA NA 

Forflytning av rugeegg fra anlegg i restriksjonssonen NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X X 

Forflytning av ferskt kjøtt, unntatt slaktebiprodukter, fra holdte og viltlevende dyr av listeførte arter fra 

slakterier eller viltbehandlingsanlegg i restriksjonssonen 
X X X NP NP X X NP X X NP NA X X 

  

(1) Sykdomsforkortelser i samsvar med vedlegg II. 

NA  =  ikke relevant. 

X  =  forbudt. 

NP  =  ikke forbudt. 

(*) Bare oocytter og embryoer.  



   

 

 

1
.1

2
.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. 8

1
/1

3
9
 

 
FORBUD SOM GJELDER AKTIVITETER MED HENSYN TIL DYR OG PRODUKTER 
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Forflytning av slaktebiprodukter fra holdte og viltlevende dyr av listeførte arter fra slakterier eller 

viltbehandlingsanlegg i restriksjonssonen 
X X X X X X X X X X NP NA X X 

Forflytning av kjøttprodukter framstilt av ferskt kjøtt fra dyr av listeførte arter fra anlegg i restriksjonssonen X X X NP NP NP X NP X X NP NA X X 

Forflytning av rå melk og råmelk fra holdte dyr av listeførte arter fra anlegg i restriksjonssonen X X X X NP X X NP NA NA NP NA NA NA 

Forflytning av melkeprodukter og råmelkbaserte produkter fra anlegg i restriksjonssonen X X X X NP X X NP NA NA NP NA NA NA 

Forflytning av egg beregnet på konsum fra anlegg i restriksjonssonen NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X X 

Forflytning av husdyrgjødsel, herunder nytt og brukt strø, fra holdte dyr av listeførte arter fra anlegg i 

restriksjonssonen 
X X X X NP X X NP X X NP NA X X 

Forflytning av huder, skinn, ull, buster og fjør fra holdte dyr av listeførte arter fra anlegg i restriksjonssonen X X X X NP X X NP X X NP NA X X 

Forflytning av fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse og strå fra vernesonen(*) X X NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NP NP 

  

(*) Bare oocytter og embryoer.   
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VEDLEGG VII 

RISIKOREDUSERENDE BEHANDLINGER FOR PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA RESTRIKSJONSSONEN 

(som nevnt i artikkel 27, 33 og 49 i denne forordningen) 

Behandling 

F
M

D
(1

) 

R
P

 

R
V

F
V
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S

D
 

C
B

P
P

 

S
P
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P

 

P
P
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P
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KJØTT              

Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder for å oppnå en F0(2)-verdi på minst 3 X      X  X X  X X 

Varmebehandling for å oppnå en kjernetemperatur på 80 °C X      X  X X  X X 

Varmebehandling for å oppnå en kjernetemperatur på 70 °C X      X  X   X X 

Varmebehandling (av utbeinet og avfettet kjøtt) for å oppnå en kjernetemperatur på 70 °C i minst 30 minutter X      X  X     

I en hermetisk lukket beholder med oppvarming til 60 °C i minst fire timer X      X  X X    

Kjernetemperatur på 73,9 °C i minst 0,51 sekunder(3) X           X X 

Kjernetemperatur på 70,0 °C i minst 3,5 sekunder(3)            X X 

Kjernetemperatur på 65,0 °C i minst 42 sekunder(3)            X X 

Kjernetemperatur på 60 °C i minst 507 sekunder(3)            X X 

Varmebehandling for å oppnå uttørking med verdier på høyst 0,93 aw og pH på høyst 6              

Varmebehandling for å oppnå en kjernetemperatur på 65 °C i tilstrekkelig lang tid for å oppnå en 

pasteuriseringsverdi på minst 40 
      X       

  

(1) Sykdomsforkortelser i samsvar med vedlegg II. 

(2) F0 er beregnet dødelig virkning på bakteriesporer. En F0-verdi på 3 betyr at det kaldeste punktet i produktet er tilstrekkelig oppvarmet til at det oppnås samme dødelige virkning som ved 121 °C (250 °F) i tre minutter 

med øyeblikkelig oppvarming og nedkjøling. 

(3) Bare for fjørfekjøtt.  
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Behandling 

F
M

D
(1

) 

R
P

 

R
V

F
V

 

L
S

D
 

C
B

P
P

 

S
P

G
P

 

P
P

R
 

C
C

P
P

 

C
S

F
 

A
S

F
 

A
H

S
 

H
P

A
I 

N
C

D
 

Naturlig gjæring og modning for ikke-utbeinet kjøtt: minst ni måneder, for å oppnå verdier på høyst 0,93 aw og 

pH på høyst 6 
X        X     

Naturlig gjæring og modning for utbeinet kjøtt: minst ni måneder, for å oppnå verdier på høyst 0,93 aw og pH på 

høyst 6 
X        X X    

Naturlig gjæring for kammer: minst 140 dager, for å oppnå verdier på høyst 0,93 aw og pH på høyst 6(4)         X X    

Naturlig gjæring for skinker: minst 190 dager, for å oppnå verdier på høyst 0,93 aw og pH på høyst 6(4)         X X    

Tørking etter salting av ikke-utbeinet skinke av italiensk type: minst 313 dager(4)         X     

Tørking etter salting av ikke-utbeinet skinke og kammer av spansk type(4): 

— Iberisk skinke: minst 252 dager 

— Iberisk bog: minst 140 dager 

— Iberisk kam: minst 126 dager 

— Serranoskinke: minst 140 dager 

X        X X    

Modning av skrotter ved en minstetemperatur på 2 °C i minst 24 timer etter slakting   X           

Fjerning av slaktebiprodukter    X X   X      

DYRETARMER              

Salting med natriumklorid (NaCl), enten tørr eller som mettet saltlake (aw < 0,80), i en sammenhengende 

periode på minst 30 dager ved en omgivelsestemperatur på minst 20 °C 
X   

SC(5) 

  X  X X    

Salting med salt tilsatt fosfat som inneholder 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 og 2,8 % Na3PO4, enten tørr eller 

som mettet saltlake (aw < 0,80), i en sammenhengende periode på minst 30 dager ved en omgivelsestemperatur 

på minst 20 °C 

X     X  X X    

Salting med natriumklorid (NaCI) i minst 30 dager(6)             

  

(4) Bare for svin.  

(5) Sikker vare. 

(6) Gjelder ikke for tarmer fra storfe, sau, geit og svin.  
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Behandling 
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R
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Bleking(7)    
 

         

Tørking(7)             

MELK              

Varmebehandling (steriliseringsprosess) for å oppnå en F0-verdi på minst 3 X    

SC(8) 

  

SC(8) 

     

Varmebehandling ved ultrahøy temperatur (UHT): minst 132 °C i minst 1 sekund X     X      

Varmebehandling ved ultrahøy temperatur (UHT): minst 135 °C i et passende tidsrom X           

Varmebehandling med kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) dersom melkens pH er lavere enn 7, 

minst 72 °C i minst 15 sekunder 
X     X      

Varmebehandling med kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) dersom melkens pH er minst 7, 

minst 72 °C i minst 15 sekunder, i to omganger 
X     X      

Varmebehandling med kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST), kombinert med en fysisk 

behandling for å oppnå en pH-verdi på under 6 i minst én time, eller for å oppnå minst 72 °C, kombinert med 

uttørking 

X           

Pasteurisering som består av en enkelt varmebehandling med en virkning som minst tilsvarer den som oppnås 

ved pasteurisering ved 72 °C i 15 sekunder 
X  X X        

  

(7) Sikker vare. 

(8) Gjelder ikke for tarmer fra storfe, sau, geit og svin. 
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Behandling 
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EGG   

Varmebehandling: 

— Hele egg: 

— 60,0 °C – 188 sekunder 

— gjennomkokt 

— Heleggmasse: 

— 60 °C – 188 sekunder 

— gjennomkokt 

— 61,1 °C – 94 sekunder 

— Flytende eggehvite: 

— 55,6 °C – 870 sekunder 

— 56,7 °C – 232 sekunder 

— Ren eggeplomme: 

— 60 °C – 288 sekunder 

— 10 % saltet eggeplomme: 

— 62,2 °C – 138 sekunder 

— Tørket eggehvite: 

— 67 °C – 20 timer 

— 54,4 °C – 50,4 timer 

— 51,7 °C – 73,2 timer 

X  

Varmebehandling: 

— Hele egg: 

— 55 °C – 2 521 sekunder 

— 57 °C – 1 596 sekunder 

— 59 °C – 674 sekunder 

— gjennomkokt 

— Flytende eggehvite: 

— 55 °C – 2 278 sekunder 

— 57 °C – 986 sekunder 

— 59 °C – 301 sekunder 

— 10 % saltet eggeplomme: 

— 55 °C – 176 sekunder 

— Tørket eggehvite: 

— 57 °C – 54,0 timer 

 X 
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VEDLEGG VIII 

RISIKOREDUSERENDE BEHANDLINGER FOR PRODUKTER AV IKKE-ANIMALSK OPPRINNELSE FRA VERNESONEN 

(som nevnt i artikkel 36 og 52 i denne forordningen) 

Behandling 

F
M

D
(1

) 

R
P

 

Varmebehandling ved en temperatur på minst 80 °C i minst 10 minutter, damp i et lukket kammer X X 

Lagring i pakninger eller baller under tak i lokaler som ligger minst 2 km fra det nærmeste utbruddet, og ingen 

utsendelse fra lokalene finner sted før det har gått minst tre måneder etter at rengjøring og desinfisering er 

gjennomført som fastsatt i artikkel 15 

X X 

  
(1) Sykdomsforkortelser i samsvar med vedlegg II. 
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VEDLEGG IX 

MERKING AV FERSKT KJØTT FRA VERNESONEN 

(som nevnt i artikkel 33 og 49 i denne forordningen) 

1. Merkingen som skal påføres ferskt kjøtt fra fjørfe som kommer fra vernesonen, og som ikke er beregnet på en annen 

medlemsstat i henhold til artikkel 33 nr. 1 bokstav b), skal oppfylle følgende krav: 

a) Form og innhold: 

«XY» viser til den relevante landkoden fastsatt i avsnitt I del B nr. 6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, og 

«1234» viser til anleggets godkjenningsnummer nevnt i avsnitt I del B nr. 7 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 853/2004. 

b) Mål: 

— «XY»: bredde 8 mm. 

— «1234»: bredde 11 mm. 

— Ytre diameter minst 30 mm. 

— Kvadratets strektykkelse: 3 mm. 

2. Merkingen som skal påføres ferskt kjøtt beregnet på behandling i et foredlingsanlegg i samsvar med artikkel 33 nr. 2 

bokstav a), skal bestå av enten 

a) identifikasjonsmerket fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004 med et diagonalt kryss i tillegg bestående av to rette linjer 

som krysser hverandre midt i stempelet, men på en slik måte at opplysningene på dette fortsatt er lett leselige, eller 

b) et enkelt ovalt stempel som er 6,5 cm bredt og 4,5 cm høyt, som skal ha følgende opplysninger med lett leselige 

bokstaver: 

— I den øvre delen, medlemsstatens fulle navn eller ISO-kode med store bokstaver. 

— I midten, slakteriets godkjenningsnummer. 

— Nederst, ett av følgende initialpar: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE eller EZ. 

— To rette linjer som krysser hverandre midt i stempelet på en slik måte at opplysningene ikke blir uleselige. 

— Bokstavene skal være minst 0,8 cm høye og tallene minst 1 cm høye. 

 _____  
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VEDLEGG X 

VARIGHET AV TILTAKENE I VERNESONEN 

(som nevnt i artikkel 39 i denne forordningen) 

Kategori A-sykdommer 
Minste varighet av tiltak i 

vernesonen (artikkel 39 nr. 1) 

Ytterligere periode med 

overvåkingstiltak i vernesonen 

(artikkel 39 nr. 3) 

Munn- og klovsyke 15 dager 15 dager 

Infeksjon med kvegpestvirus 21 dager 9 dager 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 30 dager 15 dager 

Infeksjon med lumpy skin disease-virus 28 dager 17 dager 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 

(ondartet lungesyke hos storfe) 
45 dager Ikke relevant 

Saue- og geitekopper 21 dager 9 dager 

Infeksjon med småfepestvirus 21 dager 9 dager 

Ondartet lungesyke hos geit 45 dager Ikke relevant 

Afrikansk hestepest 12 måneder Ikke relevant 

Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 6 måneder Ikke relevant 

Klassisk svinepest 15 dager 15 dager 

Afrikansk svinepest 15 dager 15 dager 

Høypatogen aviær influensa 21 dager 9 dager 

Infeksjon med Newcastle disease-virus 21 dager 9 dager 
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VEDLEGG XI 

VARIGHET AV TILTAKENE I OVERVÅKINGSSONEN 

(som nevnt i artikkel 55 og 56 i denne forordningen) 

Kategori A-sykdommer Minste varighet av tiltak i overvåkingssonen 

Munn- og klovsyke 30 dager 

Infeksjon med kvegpestvirus 30 dager 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 45 dager 

Infeksjon med lumpy skin disease-virus 45 dager 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (ondartet 

lungesyke hos storfe) 
45 dager 

Saue- og geitekopper 30 dager 

Infeksjon med småfepestvirus 30 dager 

Ondartet lungesyke hos geit 45 dager 

Afrikansk hestepest 12 måneder 

Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) Ikke relevant 

Klassisk svinepest 30 dager 

Afrikansk svinepest 30 dager 

Høypatogen aviær influensa 30 dager 

Infeksjon med Newcastle disease-virus 30 dager 
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VEDLEGG XII 

PRØVETAKINGSMETODER OG DIAGNOSTISKE METODER FOR KATEGORI A-SYKDOMMER HOS AKVATISKE DYR 

1. Følgende gjelder for klinisk undersøkelse og prøvetaking: 

a) Den kliniske undersøkelsen og prøvetakingen til laboratorieundersøkelser skal omfatte 

 i) akvakulturdyr av listeførte arter som viser kliniske tegn på den aktuelle kategori A-sykdommen, og 

 ii) akvakulturdyr som nylig har dødd, trolig som følge av den mistenkte/bekreftede kategori A-sykdommen, og 

 iii) akvakulturdyr med epidemiologisk forbindelse til et mistenkt eller bekreftet tilfelle av en kategori A-sykdom. 

b) Minste antall prøver som skal tas: 

 Scenario 

Type dyr 
Rapportering av økt 

dødelighet 

Innførsel av smittede 

dyr 

Observerte kliniske 

tegn eller tegn post 

mortem 

Mistanke på grunnlag av 

andre omstendigheter 

Bløtdyr (hele dyret) 30 30 — 150 

Krepsdyr 10  10 150 

Fisk — — 10 30 

c) Følgende ytterligere kriterier gjelder ved prøvetaking av bløtdyr: 

 i) Dyr som mistenkes å være smittet, skal velges ut for prøvetaking. Dersom det forekommer listeførte arter i den 

dyrepopulasjonen som berøres av mistanken, skal de velges ut for prøvetaking. 

 ii) Dersom det forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slike bløtdyr velges først. Dersom det ikke forekommer slike bløtdyr, skal de utvalgte bløtdyrene 

omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

 iii) Dersom anlegget benytter mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal bløtdyr som representerer alle 

vannkilder, tas med i prøvetakingen for å sikre at alle deler av anlegget er proporsjonalt representert i prøven. 

 iv) Ved prøvetaking fra en gruppe av anlegg for oppdrett av bløtdyr som tilsynelatende har samme epidemiologiske 

status, skal bløtdyr fra et representativt antall prøvetakingspunkter inngå i prøven. 

De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av disse prøvetakingspunktene, er dyretetthet, vannstrømmer, 

forekomst av listeførte arter, både mottakelige arter og vektorarter, batymetri og driftsrutiner. Naturlige 

forekomster i eller tilgrensende til anlegget/-ene for oppdrett av bløtdyr skal inngå i prøvetakingen. 

d) Følgende ytterligere kriterier gjelder ved prøvetaking av krepsdyr: 

 i) Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr av listeførte arter i produksjonsenhetene, skal slike krepsdyr 

velges først. Dersom det ikke forekommer slike dyr, skal de utvalgte krepsdyrene omfatte krepsdyr av forskjellige 

årsklasser, som skal være proporsjonalt representert i prøven. 

 ii) Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av krepsdyr, skal krepsdyr av listeførte arter som 

representerer alle vannkilder, tas med i prøven for å sikre at alle deler av anlegget er proporsjonalt representert i 

prøven. 

 iii) Dersom det kreves innsamling av prøver fra viltlevende populasjoner av listeførte arter i henhold til artikkel 102 

bokstav a) i denne forordningen, skal antallet og den geografiske fordelingen av prøvetakingspunktene fastsettes 

på en slik måte at det sikres en rimelig dekning av området som mistenkes å være infisert. 

Prøvetakingspunktene skal være representative for de forskjellige økosystemene der de viltlevende populasjonene 

av mottakelige arter finnes, som hav-, elvemunnings-, elve- og innsjøsystemer. 
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e) Følgende ytterligere kriterier gjelder ved prøvetaking av fisk: 

 i) Dersom det forekommer svimere, fisk med unormal atferd eller fisk som nylig er død, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slik fisk velges. Dersom det ikke forekommer slike dyr, skal de utvalgte fiskene omfatte fisk av 

listeførte arter av forskjellige årsklasser, som skal være proporsjonalt representert i prøven. 

 ii) Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av fisk, skal listeførte arter som representerer alle 

vannkilder, tas med i prøvetakingen for å sikre at alle deler av anlegget er proporsjonalt representert i prøven. 

 iii) Dersom det forekommer regnbueørret (Onchorynchus mykiss) eller abbor (Perca fluviatilis), er det bare fisk av 

disse artene som skal velges for prøvetaking. Dersom det forekommer verken regnbueørret eller abbor, skal 

prøven være representativ for alle andre listeførte arter som forekommer, i samsvar med kriteriene i bokstav a)–d). 

 iv) Dersom det kreves innsamling av prøver fra viltlevende populasjoner av listeførte arter i henhold til artikkel 102 

bokstav a) i denne forordningen, skal antallet og den geografiske fordelingen av prøvetakingspunktene fastsettes 

på en slik måte at det sikres en rimelig dekning av området som mistenkes å være infisert. 

Prøvetakingspunktene skal også være representative for de forskjellige økosystemene der de viltlevende 

populasjonene av mottakelige arter finnes, som hav-, elvemunnings-, elve- og innsjøsystemer. 

f) Utvelgingen av organer til prøvetaking, samt forberedelse, lagring og forsendelse av prøvene til laboratoriet skal 

utføres i samsvar med anbefalingene fra EU-referanselaboratoriet for den aktuelle sykdommen. 

2. Prøvene skal undersøkes på laboratoriet ved hjelp av de diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er godkjent av 

EU-referanselaboratoriet for den aktuelle sykdommen. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

MINSTETID FOR BRAKKLEGGING AV RAMMEDE AKVAKULTURANLEGG 

Varighet av brakkleggingen fastsatt i artikkel 81 og den samtidige brakkleggingen fastsatt i artikkel 96 nr. 4 og 5 i denne 

forordningen 

Kategori A-sykdom 
Minstetid for brakklegging av det 

rammede anlegget 

Minstetid for samtidig 

brakklegging av rammede anlegg 

i samme vernesone 

Utfyllende krav 

Infeksjon med Microcytos 

mackini 
6 måneder 4 uker 

Skal omfatte den kaldeste 

tiden av året 

Infeksjon med Perkinsus 

marinus 
6 måneder 4 uker 

Skal omfatte den varmeste 

tiden av året 

Infeksjon med Taura-

syndromvirus 
6 uker 4 uker 

Skal omfatte den varmeste 

tiden av året 

Infeksjon med Yellow head 

disease-virus 
6 uker 3 uker 

Skal omfatte den varmeste 

tiden av året 

Epizootisk hematopoietisk 

nekrose 
8 uker 4 uker 

Skal omfatte den varmeste 

tiden av året 
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VEDLEGG XIV 

KRITERIER FOR Å OPPRETTE RESTRIKSJONSSONER MED HENSYN TIL KATEGORI A-SYKDOMMER  

HOS AKVATISKE DYR 

1. Restriksjonssoner som nevnt i artikkel 85 skal fastsettes for hvert enkelt tilfelle idet det tas hensyn til minst følgende 

faktorer: 

a) Det sammenlagte antallet, den sammenlagte prosentdelen og fordelingen av døde bløtdyr/krepsdyr/fisk i oppdretts-

anlegget eller gruppen av oppdrettsanlegg som er infisert med kategori A-sykdommer. 

b) Relevante opplysninger om forflytning til og fra det eller de infiserte anleggene. 

c) Avstanden til naboanlegg og deres tetthet. 

d) Forekomsten av viltlevende akvatiske dyr. 

e) Eventuell kjennskap til dødelighet, mistenkte tilfeller eller utbrudd hos viltlevende akvatiske dyr som er eller kan være 

knyttet til den bestemte kategori A-sykdommen. 

f) Nærheten til foredlingsanlegg, og de artene som finnes i disse anleggene, særlig når det gjelder listeførte arter. 

g) Oppdrettsmetodene som brukes i de rammede anleggene og naboanleggene. 

h) Hydrodynamiske forhold og andre identifiserte faktorer av epidemiologisk betydning. 

2. For geografisk avgrensning av verne- og overvåkingssonene for kategori A-sykdommer som rammer bløtdyr og krepsdyr, 

skal følgende minstekrav gjelde: 

a) Vernesonen skal opprettes i umiddelbar nærhet av et oppdrettsanlegg eller en gruppe av oppdrettsanlegg som offisielt 

er erklært som infisert med en kategori A-sykdom, og skal tilsvare et område som fastsettes i henhold til egnede 

hydrodynamiske og epidemiologiske data. 

b) Overvåkingssonen skal opprettes utenfor vernesonen og skal tilsvare et område rundt vernesonen som fastsettes i 

henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

3. For geografisk avgrensning av verne- og overvåkingssonene for kategori A-sykdommer som rammer fisk, skal følgende 

minstekrav gjelde: 

a) Vernesonen skal opprettes rundt et anlegg der epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN) er blitt bekreftet. Denne sonen 

skal tilsvare følgende: 

 i) I kystområder: Et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 5 km, alt 

etter hva som er størst, med sentrum i det anlegget der EHN er blitt offisielt bekreftet, eller et tilsvarende område 

fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

ii) I områder inne i landet: Hele nedbørfeltet for det anlegget der EHN er blitt offisielt bekreftet. Vedkommende 

myndighet kan begrense sonens omfang til deler av nedbørfeltet, eller til anleggets område, forutsatt at dette ikke 

hindrer forebyggingen av spredning av sykdommen. 

b) Overvåkingssonen skal opprettes av vedkommende myndighet utenfor vernesonen, og skal tilsvare følgende: 

 i) I kystområder: Et område rundt vernesonen der tidevannsbevegelsen overlapper vernesonen, eller et område rundt 

vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra vernesonens midtpunkt, eller et tilsvarende område 

fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

ii) I områder inne i landet: Et utvidet område utenfor den opprettede vernesonen. 

 _____  
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VEDLEGG XV 

OVERVÅKINGSORDNING OG VARIGHET AV BEKJEMPELSESTILTAK I OVERVÅKINGSSONEN FOR  

KATEGORI A-SYKDOMMER HOS AKVAKULTURDYR 

(som nevnt i artikkel 98 og 101 i denne forordningen) 

1. Overvåkingsordning 

Anleggene og gruppene av akvakulturanlegg der det holdes listeførte arter i en overvåkingssone, skal overvåkes som 

fastsatt i artikkel 98 for å kontrollere om de er infisert med den aktuelle kategori A-sykdommen. Overvåkingen skal omfatte 

helsebesøk, herunder prøvetaking fra produksjonsenheter. Disse besøkene skal gjennomføres av vedkommende myndighet i 

samsvar med tabell 1 og 2. 

Kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XII som er relevante for arten, skal gjelde ved prøvetakingen. 

Tabell 1 

Overvåkingsordning som omfatter helsebesøk og prøvetaking i anlegg og grupper av anlegg for kategori  

A-sykdommer hos akvatiske dyr, bortsett fra epizootisk hematopoietisk nekrose 

Kategori A-sykdom 

Antall 

helsebesøk 

per år 

Antall 

laboratorieunder-

søkelser per år 

Antall dyr i 

prøven 
Tid av året for prøvetaking 

Oppholdsperiode for de 

dyrene det tas prøver av 

i anlegget 

Infeksjon med 

Microcytos 

mackini 

1 1 150 

Når det er kjent at prevalensen av 

infeksjon er størst i april–mai, etter 

en periode på 3–4 måneder når 

havtemperaturen er under 10 °C 

4 måneder 

Infeksjon med 

Perkinsus 

marinus 

1 1 150 

Når det er kjent at prevalensen av 

infeksjon er størst i september, 

oktober eller november 

4 måneder 

Infeksjon med 

Taura-

syndromvirus 

2 2 150 

Den tiden av året når vanntempera-

turen forventes å være høyest 2 måneder 

Infeksjon med 

Yellow head 

disease-virus 

2 2 150 

Den tiden av året når vanntempera-

turen forventes å være høyest 2 måneder 
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Tabell 2 

Særlig ordning for overvåking som omfatter helsebesøk og prøvetaking i anlegg for epizootisk hematopoietisk 

nekrose (EHN) hos akvatiske dyr(1) 

Type anlegg 

Antall 

helsekontroller 

per år (2 år) 

Antall 

prøvetakinger per 

år (2 år) 

Antall fisk i prøven 

Antall fisk i vekst Antall stamfisk(2) 

a) Anlegg med stamfisk 
2 2 

150 (første og andre 

kontroll) 

150 (første eller andre 

kontroll) 

b) Anlegg med utelukkende 

stamfisk 2 1 0 
150(2) (første eller andre 

kontroll) 

c) Anlegg uten stamfisk 
2 2 

150 (første og andre 

kontroll) 
0 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10 

(1) Det skal tas prøver av fisk til laboratorieundersøkelse på den tiden da vanntemperaturen er mellom 11 og 20 °C. Kravet til 

vanntemperatur skal også gjelde for helsekontroller. I anlegg der vanntemperaturen ikke når 11 °C i løpet av året, skal prøvetaking og 

helsebesøk gjennomføres når vanntemperaturen har nådd sitt høyeste nivå. 

(2) Prøver fra stamfisk skal ikke inneholde væske fra kjønnskjertler, melke eller rogn, ettersom det ikke finnes bevis på at EHN forårsaker 

infeksjon i forplantningsorganene. 

2. Varighet av bekjempelsestiltakene i overvåkingssonen 

Kategori A-sykdom Minste overvåkingstid 

Infeksjon med Microcytos mackini 3 år 

Infeksjon med Perkinsus marinus 3 år 

Infeksjon med Taura-syndromvirus 2 år 

Infeksjon med Yellow head disease-virus 2 år 

Epizootisk hematopoietisk nekrose 2 år 

Når overvåkingsperioden er utløpt og det ikke er blitt påvist noen ny infeksjon med den aktuelle kategori A-sykdommen, 

skal tiltakene i overvåkingssonen oppheves som fastsatt i artikkel 101 i denne forordningen. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/692 

av 30. januar 2020 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for innførsel til 

Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av 

animalsk opprinnelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om 

endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 234 nr. 2, artikkel 237  

nr. 4 og artikkel 239 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionens regelverk på dyrehelseområdet ble nylig oppdatert ved at «dyrehelseforordningen» ble vedtatt. Nevnte forordning, 

som trådte i kraft 20. april 2016 og får anvendelse fra 21. april 2021, opphevet og erstattet om lag 40 grunnleggende rettsakter. 

Det er også nødvendig å vedta en lang rekke delegerte kommisjonsforordninger og gjennomføringsforordninger for å oppheve 

og erstatte de om lag 400 kommisjonsrettsaktene som eksisterte på dyrehelseområdet før det ved «dyrehelseforordningen» ble 

innført en ny rettslig ramme. 

2) Handelsvilkårene har utviklet seg siden de første dyrehelsereglene ble vedtatt på unionsplan, og omfanget av handelen med 

dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse har økt betydelig, både innenfor Unionen og med tredjeland. I samme 

periode er visse sykdommer utryddet i Unionen som følge av Unionens dyrehelsepolitikk og dyrehelseregler, og i mange 

medlemsstater er andre sykdommer forebygget og bekjempet. Ved flere anledninger har imidlertid nye sykdommer gitt nye 

utfordringer for dyrehelsestatusen i Unionen samt for handelen og den lokale økonomien i de områdene som er rammet av 

disse sykdommene. 

3) De reglene som fastsettes i denne rettsakten, utfyller de som allerede er fastsatt i «dyrehelseforordningen». De bør gi 

nødvendige garantier for å sikre at forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som innføres til 

Unionen, ikke medfører noen dyrehelserisiko for holdte og viltlevende dyr som kan sette helsestatusen i Unionen i fare med 

hensyn til dyresykdommer og ha negativ økonomisk innvirkning på de berørte sektorene. 

4) I artikkel 234 i «dyrehelseforordningen» er det fastsatt at inntil det vedtas delegerte rettsakter som fastsetter krav til dyrehelse 

med hensyn til en bestemt art eller kategori av dyr, avlsmateriale eller produkt av animalsk opprinnelse, kan medlemsstatene 

etter en vurdering av tilknyttede risikoer benytte nasjonale regler dersom de oppfyller visse vilkår fastsatt i nevnte forordning. 

Innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som ikke er omfattet 

av denne forordningen, kan derfor være underlagt slike nasjonale regler som medlemsstatene benytter. 

5) De eksisterende dyrehelsereglene, fastsatt i tidligere kommisjonsrettsakter om innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og 

produkter av animalsk opprinnelse, har vist seg å være effektive, og derfor bør målet med og innholdet i disse eksisterende 

reglene opprettholdes i denne forordningen, men samtidig oppdateres for å ta hensyn til reglene om bedre regelverks-

utforming, den nye rammen for dyrehelse fastsatt i «dyrehelseforordningen» og ny tilgjengelig vitenskapelig kunnskap, 

internasjonale standarder og erfaringen med anvendelse av de tidligere unionsrettsaktene. 

6) For å unngå unødvendige handelsforstyrrelser bør kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av forsendelser som hører 

inn under denne forordningens virkeområde, sikre en smidig overgang fra kravene fastsatt i de tidligere unionsrettsaktene. 

7) «Dyrehelseforordningen» fastsetter regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller 

mennesker. Særlig fastsettes det i kapittel 1 i del V i nevnte forordning, som fastsetter kravene til dyrehelse ved innførsel til 

Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, at Kommisjonen skal vedta delegerte 

rettsakter for å utfylle kravene til dyrehelse som allerede er fastsatt i den.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.6.2020, s. 379, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2021 av 5. februar 2021 om 

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

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

2022/EØS/81/05 
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8) I artikkel 229 nr. 1 i «dyrehelseforordningen» fastsettes kravene som skal oppfylles for at medlemsstatene skal kunne tillate 

innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. Kravene omfatter vilkår som 

gjelder opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, opprinnelsesanlegget, kravene til dyrehelse som disse 

forsendelsene skal oppfylle, samt helsesertifikatet, erklæringene eller andre dokumenter som skal ledsage slike forsendelser. 

9) I tillegg fastsettes det i artikkel 234 nr. 1 i «dyrehelseforordningen» at kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av 

forsendelser av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier 

eller soner i disse skal være minst like strenge som kravene fastsatt i nevnte forordning og i delegerte rettsakter som er vedtatt 

i henhold til den, og som gjelder forflytninger av disse artene og kategoriene av disse varene innenfor Unionen. Dersom 

kravene ikke er like strenge som kravene i forordningen, skal de gi tilsvarende garantier som kravene til dyrehelse fastsatt i 

del IV i nevnte forordning. 

10) I artikkel 234 nr. 2 i «dyrehelseforordningen» er det fastsatt at det skal vedtas delegerte rettsakter for å utfylle reglene fastsatt i 

nevnte forordning med hensyn til kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale 

og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland og territorier, og for forflytning innenfor Unionen og håndtering av disse 

varene etter at de er innført til Unionen, for å redusere eventuelle risikoer. 

11) I artikkel 237 nr. 1 i «dyrehelseforordningen» er det fastsatt at medlemsstatene bare skal tillate innførsel til Unionen av 

forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse dersom slike forsendelser er ledsaget av 

helsesertifikatene og de erklæringene eller andre dokumenter som kreves i henhold til nevnte forordning. I artikkel 237 nr. 2 i 

nevnte forordning er det fastsatt at helsesertifikatet skal være kontrollert og undertegnet av en offentlig veterinær i 

opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. I den forbindelse er det i artikkel 237 nr. 4 i «dyrehelseforordningen» 

fastsatt at Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter om unntak fra helsesertifikatkravene fastsatt i artikkel 237 nr. 1 og 2 i 

nevnte forordning, og at den skal fastsette regler som krever at slike forsendelser ledsages av erklæringer eller andre 

dokumenter. 

12) I artikkel 239 nr. 2 i «dyrehelseforordningen» er det fastsatt at Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter om særlige regler 

og ytterligere krav med hensyn til visse bestemte former for innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og 

produkter av animalsk opprinnelse, og at det kan gis unntak fra de generelle kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 229 nr. 1 

og artikkel 237 nr. 1 i nevnte forordning samt i de utfyllende reglene fastsatt i delegerte rettsakter som er vedtatt i henhold til 

artikkel 234 nr. 2 og artikkel 237 nr. 4 i nevnte forordning. 

13) De utfyllende reglene som skal fastsettes i denne forordningen i henhold til artikkel 234 nr. 2 og artikkel 239 nr. 2 i 

«dyrehelseforordningen», er innbyrdes tilknyttet. I artikkel 234 nr. 2 er det fastsatt at Kommisjonen skal vedta generelle krav 

ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, mens det i artikkel 239 

nr. 2 er fastsatt at Kommisjonen skal fastsette særlige regler og ytterligere krav for unntak fra disse generelle kravene. 

14) Helsesertifikatkravene fastsatt i artikkel 237 i «dyrehelseforordningen» er en del av rammereglene som gjelder ved innførsel 

til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. Den myndigheten som gis 

Kommisjonen i henhold til artikkel 237 nr. 4 i nevnte forordning om å gi unntak fra kravene til dyrehelse, er en del av disse 

generelle rammereglene. 

15) I «dyrehelseforordningen» er det allerede fastsatt en rekke definisjoner. I tillegg bør denne forordningen også ta hensyn til 

definisjonene fastsatt i andre unionsrettsakter på tilknyttede områder som næringsmiddelhygiene og offentlig kontroll, for 

eksempel definisjonene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2). I forbindelse med fastsettelse av 

kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, bør imidlertid 

bestemte definisjoner tas med, herunder definisjoner av visse kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse. Disse definisjonene er nødvendige for å klargjøre hvilke kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av 

animalsk opprinnelse som utgjør en risiko for dyrehelsen, og derfor er underlagt kravene til dyrehelse ved innførsel til 

Unionen.  

  

(2) 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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16) Av hensyn til konsekvens i Unionens regelverk og med grunnlag i den risikoen for dyrehelsen de utgjør, bør definisjonen av 

«ferskt kjøtt» i denne forordningen omfatte definisjonene av «ferskt kjøtt», «kvernet kjøtt» og «tilberedt kjøtt» fastsatt i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. 

17) Dessuten bør definisjonene av «kjøttprodukter» i denne forordningen omfatte definisjonene av «kjøttprodukter», «behandlede 

mager, blærer og tarmer», «smeltet animalsk fett» og «kjøttekstrakter» fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. Ut fra et 

dyrehelseperspektiv utgjør alle disse varene den samme risikoen for dyrehelsen og bør derfor være omfattet av de samme 

risikoreduserende tiltakene. 

18) Definisjonen av «skrott» fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004 bør tilpasses til å definere «skrott av hov- og klovdyr» for å 

skille den fra «slaktebiprodukter». Dette skyldes at disse to varene utgjør forskjellige risikoer for dyrehelsen, og «slaktebi-

produkter» utgjør en større risiko. 

19) Termen «dyretarmer» bør defineres i denne forordningen, og denne definisjonen bør ta hensyn til definisjonen i ordlisten til 

Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. Definisjonen bør presisere hvilke produkter av animalsk 

opprinnelse som skal anses som dyretarmer og derfor skal gjennomgå særlig risikoreduserende behandlinger fastsatt i denne 

forordningen. 

20) I artikkel 229 nr. 1 i «dyrehelseforordningen» er det fastsatt at forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse bare skal tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjeland eller territorier som er listeført for innførsel 

til Unionen av den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med 

kriteriene fastsatt i artikkel 230 nr. 1, og dersom forsendelsene oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 234 og senere 

delegerte rettsakter. Denne forordningen bør gi vedkommende myndighet ansvaret for å kontrollere at slike forsendelser som 

innføres til Unionen, oppfyller disse kravene. 

21) I artikkel 237 nr. 1 i «dyrehelseforordningen» er det fastsatt at innførsel til Unionen av forsendelser av arter og kategorier av 

dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier bare skal tillates dersom disse 

forsendelsene ledsages enten av et helsesertifikat som er utstedt av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet, 

eller av erklæringer eller andre dokumenter, eller av alle disse dokumentene. Denne forordningen bør derfor presisere hvilke 

dokumenter som kreves i hvert enkelt tilfelle, og bør gi vedkommende myndighet ansvaret for å kontrollere at slike 

forsendelser som innføres til Unionen, oppfyller dette generelle kravet. 

22) Opplysningene som helsesertifikatene, erklæringene og de andre dokumentene som ledsager forsendelsene av dyr, 

avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse skal inneholde, skal gi en presis angivelse av om disse forsendelsene 

oppfyller de generelle kravene fastsatt i «dyrehelseforordningen» og de relevante kravene fastsatt i denne forordningen. 

Denne forordningen bør derfor fastsette hvilke forpliktelser som påhviler de driftsansvarlige som har ansvar for innførsel av 

slike forsendelser til Unionen, og de vedkommende myndighetene i medlemsstaten der forsendelsene føres inn i Unionen med 

hensyn til gyldigheten til dokumentene som ledsager forsendelsene, og med hensyn til om slike forsendelser er berettiget til 

innførsel til Unionen. 

23) Idet det tas hensyn til risikoer for dyrehelsen, som for eksempel inkubasjonstid for sykdommer, og for å unngå misbruk av 

helsesertifikater, er det bare nødvendig å fastsette en frist for gyldigheten av disse sertifikatene når det dreier seg om dyr og 

rugeegg. Dette skyldes at disse utgjør en større risiko for dyrehelsen enn produkter av animalsk opprinnelse, som kan ha 

gjennomgått risikoreduserende tiltak, og avlsmateriale som transporteres fryst i lukkede og plomberte containere. Ettersom 

sjøtransport av levende dyr og rugeegg kan ta lang tid, bør sertifikatets gyldighetstid i slike tilfeller forlenges, forutsatt at det 

er truffet visse risikoreduserende tiltak. 

24) Kravene til dyrehelse som skal oppfylles, og garantiene som tredjeland og territorier skal gi i forbindelse med innførsel til 

Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, avhenger av sykdommene som er 

listeført i artikkel 5 i og i vedlegg II til «dyrehelseforordningen» og kategoriseringen av disse, som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i 

nevnte forordning og i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(3). Nevnte forordning 

fastsetter definisjonene av kategori A-, B-, C-, D- og E-sykdommer og angir at reglene for forebygging og bekjempelse av de 

listeførte sykdommene som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal gjelde for de listeførte artene og 

gruppene av listeførte arter som det vises til i vedlegget til nevnte forordning.  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og bekjempelse 

av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter som utgjør en 

betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 
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25) I kapittel 1 i del II av «dyrehelseforordningen» er det fastsatt regler om melding om og rapportering av sykdom for å sikre 

tidlig påvisning og effektiv bekjempelse av sykdom i Unionen. Denne forordningen bør angi detaljene i meldings- og 

rapporteringssystemene som skal innføres i tredjelandene eller territoriene for å garantere systemer som er likeverdige med 

dem som gjennomføres i Unionen, herunder hvilke sykdommer som bør være meldepliktige og rapporteringspliktige. Selv om 

levende dyr kan overføre sykdommene som de er en listeført art for i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, kan ikke 

alle produkter av animalsk opprinnelse og alle typer avlsmateriale som stammer fra disse dyrene, overføre alle disse 

sykdommene. Denne forordningen bør presisere hvilke dyresykdommer som er av betydning og derfor er meldepliktige og 

rapporteringspliktige for hver enkelt art og kategori av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som er 

beregnet på innførsel til Unionen. 

26) Kravene til dyrehelse som er fastsatt i denne forordningen, bør være basert på forskjellige nivåer av vern mot risikoer for 

dyrehelsen. De forskjellige kravene varierer avhengig av om de gjelder et opprinnelsestredjeland, et opprinnelsesterritorium, 

en sone innenfor dette tredjelandet eller territoriet, et segment innenfor dette tredjelandet eller territoriet når det gjelder 

akvakulturdyr, opprinnelsesanlegget for dyr eller produkter av animalsk opprinnelse, eller anlegget eller uttakssentralen for 

avlsmateriale. 

27) Overvåking og sporing av sykdommer i anleggene er viktige elementer i Unionens strategi for sykdomsbekjempelse. Denne 

forordningen bør inneholde visse grunnleggende krav om sporing og dyrehelsebesøk på opprinnelsesanleggene for dyrene 

som er beregnet på innførsel til Unionen, og på opprinnelsesanlegget for dyrene som avlsmaterialet og produktene av 

animalsk opprinnelse som er beregnet på innførsel til Unionen, stammer fra. Disse kravene bør være likeverdige med kravene 

fastsatt i forordning (EU) 2016/429 og i delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte 

forordning. 

28) Dersom en viss type anlegg der det holdes dyr eller avlsmateriale i et tredjeland eller territorium dessuten utgjør en særlig 

risiko for dyrehelsen, bør det innhente særlig godkjenning fra vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet for å 

kunne eksportere til Unionen og gi garantier som er likeverdige med garantiene fastsatt i artikkel 92–100 i forordning (EU) 

2016/429 for visse anlegg i Unionen. 

29) Forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på innførsel til Unionen, bør ikke 

anses å utgjøre noen risiko for dyrehelsen i sitt opprinnelsesland eller opprinnelsesterritorium, og bør ikke være underlagt 

nasjonale utryddelsesprogrammer eller noen andre nasjonale restriksjoner på grunnlag av dyrehelsebekymringer. 

30) Kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse 

skal gi effektivt vern mot innføring og spredning av smittsomme dyresykdommer i Unionen. Innførsel til Unionen av disse 

forsendelsene bør ikke tillates fra tredjeland eller territorier eller soner eller, når det gjelder akvakulturdyr, segmenter i disse 

som er infisert med visse listeførte sykdommer som i Unionen har sykdomsfri status, og som følgelig utgjør en alvorlig risiko 

for dyrs helse i Unionen. 

31) Det er opp til Unionen å vurdere om et opprinnelsestredjeland, et opprinnelsesterritorium eller en opprinnelsessone eller, når 

det gjelder akvakulturdyr, et opprinnelsessegment er fri(tt) for en bestemt sykdom. Unionens vurdering bør være basert på 

opplysninger knyttet til sykdomsovervåking foretatt av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet, og idet det tas 

hensyn til dyrehelsereglene i Unionen som fastsatt i del II i «dyrehelseforordningen» og i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2020/689(4). Det kan være nødvendig å stille krav om særlige vilkår for visse sykdommer og omstendigheter som 

ytterligere risikoreduserende tiltak. 

32) Fravær av en bestemt sykdom i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse skal være basert på internasjonalt anerkjente 

diagnostiske tester og metoder som er utført i henhold til samme standarder og prosedyrer som dem som anvendes i Unionen.  

  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT L 174 av 3.6.2020,  

s. 211). 
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33) Det er nødvendig å sikre at helsestatusen for dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på 

innførsel til Unionen, oppfyller garantiene fastsatt av opprinnelsestredjelandet, opprinnelsesterritoriet eller opprinnelsessonen. 

I denne forordningen bør det derfor fastsettes en minste oppholdsperiode for dyr i opprinnelsestredjelandet, opprinnelses-

territoriet, opprinnelsessonen eller opprinnelsesanlegget, og en minsteperiode uten kontakt med varer som har lavere 

helsestatus, før de sendes til Unionen. Lengden på den minste oppholdsperioden bør ta hensyn til inkubasjonstiden for aktuelle 

sykdommer og det beregnede bestemmelsesstedet og den beregnede bruken av dyrene, avlsmaterialet og produktene av 

animalsk opprinnelse. 

34) Når det gjelder hunder, katter og ildrer, er det ikke nødvendig med en oppholdsperiode, ettersom det i alle tilfeller kreves 

vaksinasjon mot rabies, som er sykdommen av størst betydning for disse artene. Registrerte hester som er beregnet på 

konkurranser, veddeløp og hesterelaterte kulturarrangementer, bør også unntas fra visse krav når det gjelder oppholdsperiode 

dersom de oppfyller tilleggsgarantier. Dette unntaket er basert på en forventning om at slike hester vil ha et høyt helsenivå. 

35) Helsestatusen til dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på innførsel til Unionen, kan settes 

i fare under transporten fra opprinnelsesstedet til innførselsstedet i Unionen dersom de kommer i kontakt med dyr eller 

produkter som ikke oppfyller de samme kravene, eller dersom de går i transitt gjennom tredjeland, territorier eller soner med 

en lavere helsestatus enn opprinnelseslandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse. Det bør derfor anvendes visse 

forebyggende tiltak for å bevare deres helsestatus. 

36) For å sikre at bare friske dyr sendes til Unionen, bør dyrene i forsendelsene gjennomgå en klinisk kontroll utført av en 

offentlig veterinær før de sendes. Tidsrammen for utføring av denne undersøkelsen bør tilpasses for visse arter og deres 

iboende risiko. 

37) Landdyr, rugeegg og akvatiske dyr som er beregnet på innførsel til Unionen, bør bare transporteres gjennom eller losses i 

tredjeland, territorier eller soner som også er listeført for innførsel til Unionen av de samme artene og kategoriene av dyr og 

rugeegg. Oppføringen av disse landene, territoriene eller sonene på listen viser at de gir likeverdige dyrehelsegarantier som 

opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse. 

38) Transport av landdyr og rugeegg med luftfartøy eller fartøy kan medføre uforutsette hendelser som mekaniske problemer med 

transportmiddelet, streik i lufthavner og sjøhavner eller uforutsette forsinkelser. Det bør derfor fastsettes unntak i de tilfellene 

der det kan gis garantier. Dette vil gjøre det mulig å fortsette transporten av landdyr og rugeegg til Unionen og samtidig sikre 

helsestatusen til disse varene og forebygge ytterligere risikoer for dyrehelsen. 

39) Når det gjelder hestedyr, utgjør omlastinger og mellomlandinger i land som ikke er listeført, en del av de vanlige transport-

operasjonene og bør tillates innenfor rammen av visse forebyggende tiltak. 

40) Rengjøring og desinfisering av transportmidler er viktig for å forebygge risikoen for spredning av dyresykdommer. Ved 

transport av forsendelser av levende dyr som skal sendes til Unionen, bør rengjøring og desinfisering av transportmidlene skje 

umiddelbart før dyrene lastes for avsendelse til Unionen. 

41) Oppsamling av dyr i opprinnelsestredjeland eller -territorier kan utgjøre en ytterligere risiko for helsestatusen til dyr som er 

beregnet på innførsel til Unionen, som følge av at dyrene blander seg og kommer i kontakt med dyr fra andre steder. Derfor 

bør antallet og varigheten av slike oppsamlinger og hvilke arter som tillates å være med på dette, begrenses til et minimum og 

til arter som har pålitelige sporingssystemer. 

42) I tillegg til de generelle helsekravene er det nødvendig å fastsette særlige krav der det tas hensyn til risikoene for dyrehelsen 

knyttet til de forskjellige artene og kategoriene av landdyr som hører inn under denne forordningens virkeområde. 

43) Forskjellige arter av hov- og klovdyr, som definert i «dyrehelseforordningen», er listeført som mottakelige arter for de 

forskjellige listeførte sykdommene i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. Det er også angitt listeførte sykdommer i 

forskjellige kategorier for forskjellige arter av hov- og klovdyr i nevnte forordning. I denne forordningen bør det derfor 

tydelig fastsettes særlige krav og garantier i forbindelse med listeførte sykdommer for de forskjellige artene og kategoriene av 

hov- og klovdyr.  
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44) For å forebygge forekomst av kategori A-sykdommer, som Unionen anses som fri for, bør det generelle kravet til hov- og 

klovdyrs opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse være tilsvarende fravær av sykdom i et 

tidsrom som garanterer at innførsel av dyr fra tredjelandet, territoriet eller sonen, ikke setter Unionens sykdomsfravær i fare. 

For kategori B-sykdommer, som Unionen har obligatoriske utryddelsesprogrammer for, bør det i denne forordningen 

fastsettes risikoreduserende tiltak dersom opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet ikke er helt fritt for slike 

sykdommer. 

45) Dersom forsendelser av hov- og klovdyr er beregnet på innførsel til medlemsstater som er offisielt sykdomsfrie, eller som har 

et godkjent utryddelsesprogram for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt, bovin virusdiaré eller 

infeksjon med pseudorabiesvirus, bør disse forsendelsene oppfylle ytterligere krav for å sikre at dyrene ikke setter 

helsestatusen til disse bestemte medlemsstatene i fare med hensyn til disse sykdommene. 

46) Særlige regler for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet og ytterligere krav til dyrehelse bør få anvendelse 

dersom hov- og klovdyr kommer fra et lukket anlegg og er beregnet på innførsel til et lukket anlegg i Unionen. De særlige 

reglene bør ta hensyn til de særlige forholdene ved disse lukkede anleggene og de særlige vilkårene de overholder for å kunne 

bli godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet og vedkommende myndighet 

i bestemmelsesmedlemsstaten. 

47) De lukkede opprinnelsesanleggene kan ligge i et tredjeland eller territorium som ikke er listeført for innførsel av de bestemte 

artene av hov- og klovdyr til Unionen. Tredjelandets eller territoriets nasjonale lovgivning og veterinærtjenester må imidlertid 

ha blitt vurdert. I tillegg bør opprinnelsesanlegget oppfylle de ytterligere kravene til sykdomsovervåking, veterinærkontroll, 

journalføring og drift. For å sikre at disse garantiene kan gis, bør denne forordningen fastsette særlige vilkår for godkjenning 

av disse lukkede anleggene av tredjelandets eller territoriets vedkommende myndighet. Bestemmelsesmedlemsstaten bør 

utarbeide en liste over slike lukkede anlegg etter at vedkommende myndighet i vedkommende medlemsstat har foretatt en 

risikovurdering med tilfredsstillende resultat av alle relevante opplysninger som anlegget har gitt med hensyn til de aktuelle 

risikoene for dyrehelsen. 

48) Særlige krav til dyrehelse bør få anvendelse ved innførsel til Unionen av fjørfe og fugler i fangenskap for å håndtere de 

særlige risikoene som de relevante listeførte sykdommene utgjør for disse dyrene. Disse kravene bør ta hensyn til kategorien, 

arten og den beregnede bruken av fjørfe og fugler i fangenskap og gi effektivt vern mot spredning inn i Unionen av 

sykdommer av betydning fra tredjeland eller territorier. 

49) For å fremme handelen med forsendelser av små mengder av fjørfe bør det fastsettes særlige krav og unntak for forsendelser 

med færre enn 20 dyr av annet fjørfe enn strutsefugler. 

50) Idet det tas hensyn til virksomheten og dyrehelserisikoene i forbindelse med fugler i fangenskap, bør forsendelser av disse 

dyrene bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra anlegg som er godkjent av vedkommende myndigheter i 

fuglenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse. Fugler i fangenskap bør holdes i karantene 

ved ankomst til Unionen for å bekrefte fravær av sykdommer av betydning. 

51) Dersom forsendelser av fugler og rugeegg er beregnet på medlemsstater som har status som fri for infeksjon med Newcastle 

disease-virus uten vaksinasjon, bør slike forsendelser dessuten oppfylle ytterligere krav for å sikre at disse forsendelsene ikke 

setter disse bestemte medlemsstatenes helsestatus for denne sykdommen i fare. 

52) Infestasjon med liten kubebille (Aethina tumida) er en av sykdommene med størst betydning for bier. Denne sykdommen, som 

også kan ramme humler, er i hovedsak eksotisk i Unionen, men har spredt seg globalt de siste tiårene og skapt alvorlige 

problemer for biavlssektoren. Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.) er potensielt ødeleggende patogener for humler. De er 

også eksotiske i Unionen. Det finnes for øyeblikket ingen effektiv og trygg behandling av disse sykdommene. Dersom disse 

sykdommene innføres til Unionen gjennom innførte forsendelser, vil de utgjøre en risiko for bærekraften i biavlssektoren og 

andre sektorer, og vil kunne ramme landbruket og miljøet som drar nytte av bestøvning fra oppdrettsbier og ville bier. 

53) Lukket yngelråte forekommer av og til i Unionen, men bekjempes med hensyn til handelen med honningbier, mens visse 

områder i Unionen er anerkjent som frie for varroamidd og beskyttes gjennom ytterligere handelsgarantier for å holde 

bestemmelsessteder i Unionen sikre. Regler på unionsplan har vært og er fortsatt avgjørende for å redusere risikoen for 

innførsel til Unionen av patogenene nevnt ovenfor i forbindelse med forsendelser av honningbier og humler. Det bør derfor 

fastsettes slike regler i denne forordningen.  
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54) Bare honningbidronninger uten yngel som ledsages av et lite antall følgebier i kuber med bare én dronning, kan enkelt 

kontrolleres for infestasjon med liten kubebille eller Tropilaelaps-midd, og derfor bør innførsel til Unionen av honningbier 

begrenses til slike forsendelser. 

55) Kolonier av humler som oppdrettes i anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, er ofte gjenstand for handel i 

hagebrukssektoren. På bakgrunn av de fasilitetene som vanligvis brukes, framgangsmåtene og de lukkede containerne som 

brukes når kolonier transporteres, bør innførsel til Unionen av humler (Bombus spp.) tillates bare med hensyn til kolonier som 

er oppdrettet og emballert utelukkende under kontrollerte miljøforhold i anlegg, og som kan kontrolleres for å sikre at de er 

frie for liten kubebille. 

56) På grunn av dens mulige virkninger på mennesker og dyr er rabies den listeførte sykdommen som er av størst betydning for 

hunder, katter og ildrer i Unionen. Det kreves derfor at medlemsstatene gjennomfører et obligatorisk utryddelsesprogram mot 

rabiesinfeksjon i samsvar med delegert forordning (EU) 2020/689. For å forebygge enhver mulighet for at rabies føres inn i 

Unionen, bør det være krav om vaksinasjon for alle forsendelser av hunder, katter og ildrer som innføres til Unionen, idet det 

tas hensyn til tilgangen og effektiviteten til eksisterende vaksiner mot sykdommen. 

57) Hunder som er beregnet på innførsel til en medlemsstat med sykdomsfri status eller med et godkjent utryddelsesprogram for 

Echinococcus multilocularis, bør oppfylle ytterligere krav for å sikre vern av denne statusen i slike medlemsstater. Med 

hensyn til dette bør slike hunder få forebyggende behandling før de innføres til Unionen. Dersom hunder, katter og ildrer er 

beregnet på et lukket anlegg i Unionen, bør imidlertid særlige regler for rabies og infestasjon med Echinococcus 

multilocularis og ytterligere krav til dyrehelse få anvendelse, idet det tas hensyn til særtrekkene ved virksomheten i slike 

anlegg og de særlige forholdene som dyrene holdes under der. 

58) Avlsmateriale kan utgjøre en vesentlig risiko for spredning av dyresykdommer. Dette gjelder særlig for sæd, men også i 

mindre grad for oocytter og embryoer. Ettersom avlsmateriale tas ut og produseres fra et begrenset antall donorer, men brukes 

i stor utstrekning i den allmenne dyrepopulasjonen, kan det, dersom det ikke behandles riktig eller ikke klassifiseres med 

riktig helsestatus, være en sykdomskilde for mange dyr. Slike tilfeller har forekommet tidligere og har forårsaket betydelige 

økonomiske tap. Derfor må det innføres krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av avlsmateriale fra visse holdte landdyr. 

59) Kravene ved innførsel til Unionen av avlsmateriale fra hov- og klovdyr bør bygge på kravene ved innførsel til Unionen av 

levende dyr. 

60) De særlige kravene til anlegg for avlsmateriale der det tas ut, produseres, bearbeides og lagres avlsmateriale fra hov- og 

klovdyr som oppfyller vilkårene for innførsel til Unionen, bør gjenspeile kravene som er fastsatt for forflytning innenfor 

Unionen. Det samme gjelder for kravene til sporbarhet og dyrehelse som gjelder for avlsmateriale. 

61) På grunn av behovet for å flytte avlsmateriale fra lukkede anlegg i tredjeland til lukkede anlegg i Unionen bør det i denne 

forordningen fastsettes særlige krav til sporbarhet og dyrehelse ved slik innførsel. 

62) Kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av rugeegg bør håndtere risikoene i forbindelse med listeførte sykdommer som 

de forskjellige kategoriene av rugeegg kan føre inn i Unionen. Disse kravene bør derfor tilsvare de kravene som gjelder ved 

innførsel til Unionen av de respektive artene eller kategoriene av fugler. 

63) Dersom rugeegg fra fjørfe er beregnet på innførsel til medlemsstater som har status som fri for infeksjon med Newcastle 

disease-virus uten vaksinasjon, bør eggene oppfylle ytterligere krav for å sikre at de ikke setter disse bestemte medlems-

statenes status i fare. 

64) Produkter av animalsk opprinnelse kan overføre sykdomsagens til dyr og produkter. Dyrehelserisikoen knyttet til ferske og rå 

produkter av animalsk opprinnelse er åpenbart høyere enn for foredlede og behandlede produkter. Derfor bør kravene til 

dyrehelse for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet med hensyn til ferskt kjøtt, rå melk, råmelk og råmelk-

baserte produkter være strengere enn kravene som gjelder for kjøttprodukter og melkeprodukter. Behandlingen av disse 

behandlede produktene må imidlertid være effektiv for å redusere den risikoen de utgjør, avhengig av produktets opprinnel-

sesart og opprinnelsesland eller -territorium.  
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65) De risikoreduserende behandlingene som gjelder for produkter av animalsk opprinnelse som kommer fra restriksjonssoner 

som er opprettet ved bekreftelse av kategori A-sykdommer i Unionen, er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2020/687(5), basert på tilgjengelig vitenskapelig kunnskap og erfaringen fra anvendelsen av tidligere regelverk. De samme 

risikoreduserende behandlingene bør derfor gjelde for de produktene som kommer fra tredjeland, territorier eller soner i disse 

som utgjør en tilsvarende dyrehelserisiko. 

66) Risikoene knyttet til ferskt kjøtt som innføres til Unionen, bør reduseres ved å stille krav om fravær av sykdom i 

opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, krav som gjelder dyresykdommer hos de levende dyrene som kjøttet 

kommer fra, krav til avsendelsen av holdte dyr til slakting, krav til slakting og avliving samt krav til håndtering og 

tilberedning. 

67) Ferskt kjøtt av landdyr kan komme fra holdte dyr, herunder oppdrettsvilt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004, og fra 

viltlevende dyr. I Unionen skal imidlertid kjøtt fra dyr som holdes som produksjonsdyr, særlig dyr som tilhører artene Bos 

taurus, Capra hirchus, Ovis aries og Sus scrofa, komme fra et slakteri. For å kunne gi tilstrekkelige og likeverdige garantier 

bør derfor disse artene utelukkes fra muligheten til å bli kategorisert som oppdrettsvilt eller viltlevende dyr når ferskt kjøtt 

som er beregnet på innførsel til Unionen, kommer fra dem. 

68) Dersom det forekommer et utbrudd av en relevant dyresykdom i et tredjeland eller territorium, er slaktedatoen og slaktestedet 

for holdte dyr eller fellingsdatoen for viltlevende dyr eller oppdrettsvilt viktig for å fastslå mulige dyrehelserisikoer knyttet til 

disse dyrene og produkter av animalsk opprinnelse som stammer fra dem. Derfor bør slakte- eller fellingsdatoen fastslås for å 

kunne kontrollere at dyrene er slaktet eller felt i et tidsrom uten utbrudd av sykdom og på et tidspunkt da tredjelandet eller 

territoriet var listeført som å ha tillatelse til å innføre ferskt kjøtt til Unionen. 

69) Typen behandling som skal anvendes på produkter av animalsk opprinnelse, bør være i samsvar med den risikoen tredjelandet 

eller territoriet eller sonen i disse der produktet framstilles, utgjør. Innførsel til Unionen av foredlede produkter av animalsk 

opprinnelse som har gjennomgått behandlinger hvis effektivitet med hensyn til å fjerne risikoer knyttet til de listeførte 

sykdommene av betydning for den bestemte kategorien produkt av animalsk opprinnelse, ikke er dokumentert, bør bare 

tillates fra tredjeland eller territorier eller soner i disse som gir alle garantier om fravær av de relevante sykdommene. For 

tredjeland eller territorier eller soner i disse som ikke gir alle disse garantiene, bør innførsel til Unionen av produkter av 

animalsk opprinnelse tillates bare dersom disse produktene har gjennomgått en særlig behandling. 

70) I noen tilfeller vil et tredjeland eller territorium eller en sone i disse kjøpe rått kjøtt med sikte på å produsere kjøttprodukter fra 

et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til Unionen av kjøttprodukter av den relevante 

arten som er gjenstand for en særlig behandling. I slike tilfeller bør kjøttproduktet alltid gjennomgå den mest intensive særlige 

behandlingen for å redusere alle mulige risikoer for dyrehelsen. 

71) Kjøttprodukter som inneholder fjørfekjøtt fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der det har vært et utbrudd av 

høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus, bør gjennomgå en behandling som er effektiv for å 

redusere risikoen i tredjelandet eller territoriet eller sonen i tredjelandet eller territoriet som er listeført for innførsel til 

Unionen. På denne måten kan handelen tillates å fortsette før det innføres bekjempelsestiltak, for eksempel regionalisering. 

Umiddelbar anvendelse av risikoreduserende behandling etter et utbrudd reduserer dyrehelserisikoene og reduserer samtidig 

virkningene på handelen. 

72) Dersom kjøttprodukter framstilles av ferskt kjøtt fra forskjellige arter, bør behandlingen som foretas, fjerne alle eventuelle 

risikoer for dyrehelsen. Dersom behandlingen skjer før blanding, bør de forskjellige typene ferskt kjøtt få den relevante 

behandlingen som er fastsatt for den arten det ferske kjøttet kommer fra. Dersom behandlingen derimot skjer etter blanding, 

bør det ferdige kjøttproduktet gjennomgå behandlingen som er fastsatt for den ferske kjøttingrediensen som utgjør den største 

dyrehelserisikoen. 

73) Behandlinger for å redusere særlige dyrehelserisikoer som er knyttet til innførsel av dyretarmer, bør gjennomgås og 

oppdateres, idet det tas hensyn til konklusjonene og anbefalingene i den siste vitenskapelige dokumentasjonen vurdert av Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSAs) vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd(6).  

  

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/687 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til regler for forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 64). 

(6) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd (AHAW), «Scientific Opinion on animal health risk mitigation treatments as 

regards imports of animal casings» EFSA Journal 2012; 10(7):2820. [32 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2820. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 
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74) Vilkårene for innførsel til Unionen av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter er basert på de 

dyrehelserisikoene som disse produktene utgjør. Slike risikoer er knyttet til opprinnelseslandet eller opprinnelsesterritoriet 

eller en sone i disse og til dyreartene produktene stammer fra. Munn- og klovsyke og infeksjon med kvegpestvirus er to 

sykdommer av betydning når det gjelder melk og råmelk, og derfor bør rå melk og råmelk bare innføres fra tredjeland eller 

territorier eller soner i disse som er frie for disse sykdommene. Råmelkbaserte produkter bør også bare komme fra disse 

tredjelandene, territoriene eller sonene, ettersom det ikke finnes noen vitenskapelig baserte risikoreduserende behandlinger 

som sikrer destruksjon av sykdomsagens i denne kategorien av produkter. 

75) For melk som kommer fra Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis og Camelus dromedarius, kan risikoen 

knyttet til munn- og klovsyke reduseres ved bruk av velkjente særlige risikoreduserende behandlinger. Ettersom det imidlertid 

ikke kan sikres at visse av disse behandlingene av melkeprodukter fra andre dyrearter enn Bos taurus, Ovis aries, Capra 

hircus, Bubalus bubalis og Camelus dromedarius er effektive, bør disse produktene gjennomgå den mest intensive 

risikoreduserende behandlingen. 

76) Behandlinger av produkter av animalsk opprinnelse bør alltid foretas i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet 

eller en sone i disse som er listeført for innførsel av disse produktene til Unionen. 

77) Akvatiske dyr av listeførte arter transporteres noen ganger til sjøs i fartøyer, herunder brønnbåter som kan skifte vann under 

transporten. I slike tilfeller bør dyrene i tillegg til et helsesertifikat også ledsages av en erklæring undertegnet av skipsføreren 

der det gis opplysninger om opprinnelses- og bestemmelseshavn og eventuelle andre havner som er anløpt under transporten. 

Denne erklæringen bør bekrefte at dyrene av listeførte arter om bord på fartøyet ikke er blitt utsatt for forhold som kan ha 

endret deres helsestatus under transporten til deres endelige bestemmelsessted. 

78) Akvatiske dyr kan innføres til Unionen for mange forskjellige formål. Tatt i betraktning den sykdomsrisikoen som er knyttet 

til forflytning av levende dyr, bør dyr som innføres til Unionen for konsum, behandles på samme måte som om de ble innført 

til Unionen for andre formål, for eksempel oppdrett eller utsetting i naturen. Produkter av animalsk opprinnelse fra andre 

akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr utgjør en lavere risiko enn akvatiske dyr, og tiltakene som skal treffes i forbindelse 

med slike produkter som innføres til Unionen for videreforedling, er derfor ikke så strenge som dem som gjelder for levende 

dyr. 

79) Det medfører høy risiko å sette ut akvatiske dyr i naturen i naturlige vannmasser dersom disse dyrene er smittet med en 

listeført sykdom. Når det gjelder spesifikt kategori A- eller B-sykdommer, bør derfor opprinnelsestredjelandet eller opprinnel-

sesterritoriet eller sonen eller segmentet i disse være fri(tt) for disse sykdommene når akvatiske dyr er beregnet på utsetting i 

naturen i naturlige vannmasser i Unionen. Dessuten bør akvatiske dyr som bringes inn i Unionen for å settes ut i naturen i 

naturlige vannmasser, i alle tilfeller komme fra et tredjeland eller territorium eller en sone eller et segment i disse som er 

erklært fri(tt) for kategori C-sykdom også når bestemmelsesmedlemsstaten eller bestemmelsessonen eller -segmentet ikke er 

fri(tt) for denne sykdommen. 

80) Når det gjelder sykdommer hos akvatiske dyr, kan medlemsstatene treffe nasjonale tiltak i henhold til artikkel 226 i 

«dyrehelseforordningen», som er beregnet på å begrense følgene av andre sykdommer enn listeførte sykdommer innenfor sitt 

eget territorium. I slike tilfeller vil forsendelser av arter som er mottakelige for sykdommene som disse nasjonale tiltakene 

gjelder for, også komme fra tredjeland eller territorier eller soner eller segmenter i disse som er frie for disse sykdommene. 

81) Artikkel 226 i «dyrehelseforordningen» har samme formål som artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF(7), idet det tillater 

medlemsstatene å treffe nasjonale tiltak mot sykdommer som ikke er listeført. Listen over sykdommer og de relevante artene 

som disse tiltakene er innført for, bør derfor fortsatt anerkjennes. Disse opplysningene bør fastsettes i denne forordningen. 

82) Registrering og godkjenning av akvakulturanlegg er omfattet av visse regler i Unionen. Forskjellen mellom hvorvidt et anlegg 

kan registreres eller om det bør godkjennes, er avhengig av hvilken risiko det utgjør med hensyn til å bli rammet av eller spre 

sykdom. Det er derfor viktig at akvakulturdyr som innføres til Unionen fra akvakulturanlegg i et tredjeland eller et territorium 

eller en sone eller et segment i disse, kommer fra akvakulturanlegg som vurderes på lignende måte. I den forbindelsen bør 

slike anlegg oppfylle registrerings- eller godkjenningskrav som er minst like strenge som kravene som er fastsatt for slike 

anlegg innenfor Unionen.  

  

(7) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse 

av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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83) Det er ikke obligatorisk i alle situasjoner å anvende kravet om at akvatiske dyr av listeførte arter og produkter av animalsk 

opprinnelse fra disse dyrene må ha opprinnelse i et tredjeland eller territorium eller en sone eller et segment i disse som er 

fri(tt) for sykdom. Visse risikoreduserende tiltak kan treffes for å lette innførselen til Unionen av akvatiske dyr og visse 

produkter av animalsk opprinnelse fra slike dyr som ikke har en slik opprinnelse. Visse risikoreduserende tiltak kan godtas for 

akvatiske dyr av listeførte arter, og på grunn av den lavere risikoen som er knyttet til slike forflytninger, kan det godtas andre 

og mindre strenge risikoreduserende tiltak for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende 

akvatiske dyr. 

84) De risikoreduserende tiltakene som gjelder akvatiske dyr, omfatter at de sendes til et næringsmiddelforetak som gjennomfører 

tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, et lukket anlegg eller et godkjent karanteneanlegg etter innførsel til Unionen. 

En rekke andre risikoreduserende tiltak gjelder for bløtdyr og krepsdyr av listeførte arter som føres inn til Unionen levende og 

i samsvar med forordning (EU) nr. 853/2004, men som utgjør en akseptabel risiko på grunn av måten de er behandlet eller 

emballert på før avsendelse, eller fordi de ikke er beregnet på lagring i Unionen før foredling. 

85) Det er mulig å gjøre unntak fra kravet om at visse produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende 

akvatiske dyr må ha opprinnelse i et tredjeland eller territorium eller en sone eller et segment i disse som er fri(tt) for de 

relevante listeførte sykdommene. De risikoreduserende tiltakene som muliggjør slik handel, kan bestå av å sende produktene 

av animalsk opprinnelse til et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr i 

Unionen for videreforedling, eller av å sikre at produktene av animalsk opprinnelse består av fisk som er slaktet og sløyet før 

de sendes til Unionen. I begge tilfeller vurderes risikoen som produktene av animalsk opprinnelse utgjør, som ubetydelig. 

86) I gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 er det fastsatt en liste over akvatiske dyr og grupper av arter som utgjør en 

betydelig risiko for spredning av sykdommene listeført i artikkel 5 og i vedlegg II til «dyrehelseforordningen». Listen 

inneholder også en liste over vektorarter, som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til nevnte forordning. Mange av 

disse artene fungerer imidlertid ikke som vektorer i alle situasjoner. Når det gjelder forflytninger, er det i vedlegg XXX til 

denne forordningen angitt nærmere opplysninger om situasjonene der disse artene anses å være vektorer. I de situasjonene der 

akvatiske dyr av listeførte arter ikke oppfyller vilkårene for å være vektorer, omfattes de ikke av reglene fastsatt i denne 

forordningen. På grunn av det lavere risikonivået som produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende 

akvatiske dyr utgjør, får dessuten tiltakene fastsatt i denne forordningen når det gjelder disse produktene, ikke anvendelse på 

artene som er listeført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

87) Alle unntak og krav til håndtering som er fastsatt i denne forordningen når det gjelder akvatiske dyr av listeførte arter og 

produkter av animalsk opprinnelse fra disse listeførte artene, unntatt levende akvatiske dyr, bør også få anvendelse på de 

listeførte artene i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 som medlemsstatene har 

truffet nasjonale tiltak for i henhold til artikkel 226 i «dyrehelseforordningen». På samme måte bør disse unntakene og 

kravene til håndtering også få anvendelse på visse mottakelige arter. 

88) Det er viktig at akvatiske dyr av listeførte arter og vannet de transporteres i håndteres på en forsvarlig måte etter innførsel til 

Unionen for å sikre at de ikke utgjør en sykdomsrisiko. Riktig håndtering omfatter å sikre at dyrene transporteres direkte til 

bestemmelsesstedet og ikke settes ut eller på annen måte senkes ned i naturlige vannmasser i Unionen, der de kan forårsake en 

mulig sykdomsrisiko. 

89) I visse tilfeller bør imidlertid vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet kunne tillate at slike dyr settes ut i naturlige 

vannmasser. I alle slike tilfeller bør det være opp til vedkommende myndighet å sikre at utsetting eller nedsenking ikke setter 

helsestatusen på utsettingsstedet i fare. For å sikre at man oppnår best mulig allmenn helsetilstand for viltlevende populasjoner 

i naturlige vannmasser i Unionen, bør dessuten dyrene som skal settes ut, være frie for sykdom selv om resipientvannet ikke 

er fritt for en bestemt kategori C-sykdom. 

90) Med hensyn til den dyrehelserisikoen det innebærer, bør alle transittbevegelser gjennom Unionen anses som forflytninger med 

sikte på innførsel til Unionen, ettersom de medfører like stor risiko. Transittbevegelser bør derfor oppfylle alle relevante krav 

til innførsel til Unionen. Det bør imidlertid fastsettes unntak og særlige regler for transitt i henhold til særlige 

risikoreduserende vilkår knyttet til opprinnelsesstedet. Slike unntak og særlige regler har til hensikt å omfatte situasjoner der 

Unionen ikke er det endelige bestemmelsesstedet for dyrene og produktene av disse, og å ta hensyn til geografiske 

begrensninger og geopolitiske faktorer. 

91) Det bør også fastsettes unntak og særlige regler for transitt av forsendelser av dyr og produkter av disse som går mellom 

medlemsstater via et tredjeland eller territorium. Dette skal omfatte situasjoner der en slik type innførsel til Unionen kreves av 

en medlemsstat.  
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92) I enkelte tilfeller avvises varer med opprinnelse i Unionen av vedkommende myndigheter i et tredjeland eller territorium etter 

kontroll foretatt på deres grense. Det bør fastsettes særlige regler i henhold til artikkel 239 i «dyrehelseforordningen», slik at 

disse varene kan sendes tilbake med den begrunnelsen at de er produsert i henhold til Unionens dyrehelseregelverk. 

93) Det er også nødvendig med særlige regler for tilbakesending til Unionen av registrerte hester etter midlertidig eksport til 

tredjeland for å delta i veddeløp, konkurranser og hesterelaterte kulturarrangementer. 

94) Med sikte på en ensartet anvendelse av Unionens regelverk for innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av 

animalsk opprinnelse, og for å sikre at regelverket er klart og gjennomsiktig, bør kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(8), 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013(9), kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(10), kommisjons-

forordning (EF) nr. 798/2008(11), kommisjonsvedtak 2007/777/EF(12), kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(13), 

kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012(14) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759(15) oppheves ved 

denne forordningen. 

95) Reglene i denne forordningen er knyttet til og utfyller reglene i «dyrehelseforordningen», som får anvendelse fra  

21. april 2021. Derfor, og for å legge til rette for anvendelsen av den nye rettslige rammen på dyrehelseområdet, bør denne 

forordningen også få anvendelse fra 21. april 2021. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

ALMINNELIGE REGLER 

AVDELING 1 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter utfyllende dyrehelseregler for innførsel til Unionen av forsendelser av visse arter og kategorier av 

dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier eller soner eller, når det gjelder akvakulturdyr, 

segmenter i disse. Den fastsetter også regler for forflytning og håndtering av disse forsendelsene etter at de er innført til Unionen.  

  

(8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innførsel til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT L 73 av 

20.3.2010, s. 1). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013 av 7. januar 2013 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved import av visse fugler til 

Unionen og karantenevilkår for disse (EUT L 47 av 20.2.2013, s. 1). 

(10) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår og utstedelse av veterinærattest ved 

innførsel til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter beregnet på konsum (EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1). 

(11) Kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra hvilke 

fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 23.8.2008,  

s. 1). 

(12) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygiene samt sertifikatmodeller for import fra 

tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF (EUT  

L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

(13) Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av tredjestater med henblikk 

på import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskaniner 

samt om krav i forbindelse med utstedelse av veterinærattester (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12). 

(14) Kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012 av 11. januar 2012 om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater for import til og transitt gjennom 

Unionen av visse sammensatte produkter og om endring av vedtak 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 12 av 14.1.2012, s. 1). 

(15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 av 28. april 2016 om utarbeiding av lister over tredjestater, deler av tredjestater og 

territorier som medlemsstatene skal godkjenne innførsel til Unionen fra av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, om 

fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater, om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og om oppheving av vedtak 2003/812/EF 

(EUT L 126 av 14.5.2016, s. 13). 
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2. I del I fastsettes 

a) medlemsstatenes vedkommende myndigheters forpliktelser til å tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale 

og produkter av animalsk opprinnelse fra arter og kategorier av dyr som er omfattet av del II–IV (artikkel 3 og 4), 

b) de driftsansvarliges forpliktelser ved innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelser av dyr, 

avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som er omfattet av del II–VI (artikkel 5), 

c) de alminnelige kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelsene nevnt 

i bokstav a) og b), og unntak fra disse alminnelige kravene som får anvendelse på alle arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og 

produkter av animalsk opprinnelse som er omfattet av del II–VI (artikkel 6–10). 

3. I del II fastsettes de alminnelige kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel samt 

unntak fra slike krav for visse landdyr (avdeling 1). 

I tillegg fastsettes det særlige krav til dyrehelse som også får anvendelse på hver av disse artene og kategoriene av landdyr, særlig 

a) holdte hov- og klovdyr av listeførte arter (avdeling 2), 

b) fjørfe og fugler i fangenskap, unntatt fugler i fangenskap som importeres som ledd i et bevaringsprogram godkjent av 

vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten (avdeling 3), 

c) honningbier (Apis mellifera) og humler (Bombus spp.) (avdeling 4), 

d) hunder, katter og ildrer (avdeling 5). 

4. I del III fastsettes de alminnelige kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel 

samt unntak fra disse kravene for avlsmateriale fra følgende arter og kategorier av holdte landdyr: 

a) Storfe, svin, sau, geit og hestedyr (avdeling 1). 

b) Fjørfe og fugler i fangenskap (avdeling 2). 

c) Andre dyr enn dem som er angitt i bokstav a) og b) (avdeling 3). 

5. I del IV fastsettes de alminnelige kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel 

samt unntak fra disse kravene for produkter av animalsk opprinnelse fra følgende arter og kategorier av landdyr: 

a) Holdte og ville hov- og klovdyr av listeførte arter. 

b) Fjørfe. 

c) Fuglevilt. 

6. I del V fastsettes kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel samt unntak fra 

disse kravene for følgende arter av akvatiske dyr i alle livsstadier samt produkter av animalsk opprinnelse fra disse dyrene, unntatt 

viltlevende akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra viltlevende akvatiske dyr som er ilandført fra fiskefartøyer til 

direkte konsum: 

a) Fisk av listeførte arter som tilhører overklassen Agnatha og klassene Chondrichthyes, Sarcopterygii og Actinopterygii. 

b) Bløtdyr av listeførte arter som lever i vann, og som tilhører rekken Mollusca. 

c) Krepsdyr av listeførte arter som lever i vann, og som tilhører underrekken Crustacea. 

d) Akvatiske dyr av artene angitt i vedlegg XXIX som er mottakelige for sykdommer hos akvatiske dyr, for hvilke visse 

medlemsstater har innført nasjonale tiltak for å begrense følgene av andre sykdommer enn listeførte sykdommer, som fastsatt i 

artikkel 226 i forordning (EU) 2016/429.  
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7. I del VI fastsettes de alminnelige reglene, visse unntak og ytterligere krav i forbindelse med transitt gjennom Unionen og 

tilbakesending til Unionen av visse arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. 

8. I del VII fastsettes sluttbestemmelsene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen gjelder definisjonene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 og vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 853/2004, unntatt dersom disse definisjonene omfatter termer som er definert i andre ledd i denne artikkelen. 

Videre menes med 

 1) «listeført tredjeland eller territorium eller sone i disse» et tredjeland eller et territorium eller en sone i disse som er oppført på en 

liste over tredjeland eller territorier eller soner i disse, eller, når det gjelder akvakulturdyr, segmenter, som innførsel til Unionen 

av en bestemt art og kategori av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse er tillatt fra i samsvar med gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel 230 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, 

 2) «listen» listen over tredjeland, territorier eller soner i disse eller, når det gjelder akvakulturdyr, segmenter, som innførsel til 

Unionen av forsendelser av en bestemt art og kategori av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse er tillatt fra 

ved gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel 230 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, 

 3) «transportmiddel» vei- eller skinnegående kjøretøy, fartøy og luftfartøy, 

 4) «container» en kasse, boks, beholder eller en annen stiv konstruksjon som brukes til transport av dyr, avlsmateriale eller 

produkter av animalsk opprinnelse, men som ikke er et transportmiddel, 

 5) «storfe» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slektene Bison, Bos (herunder underslektene Bos, Bibos, Novibos, 

Poephagus) og Bubalus (herunder underslekten Anoa), og avkom framkommet ved krysning av disse, 

 6) «sau» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Ovis, og avkom framkommet ved krysning av disse, 

 7) «geit» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Capra, og avkom framkommet ved krysning av disse, 

 8) «svin» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører familien Suidae, oppført i vedlegg III til forordning (EU) 2016/429, 

 9) «hestedyr» dyr av artene av enhovede dyr som tilhører slekten Equus (herunder hester, esler og sebraer), og avkom 

framkommet ved krysning av disse, 

10) «dyr av kamelfamilien» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører familien Camelidae, oppført i vedlegg III til forordning 

(EU) 2016/429, 

11) «hjortedyr» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører familien Cervidae, oppført i vedlegg III til forordning (EU) 2016/429, 

12) «registrert hestedyr» 

a) et renraset avlsdyr av arten Equus caballus eller Equus asinus som er innført eller er berettiget til å bli innført i 

hovedavsnittet i en stambok opprettet av et avlslag eller et avlsorgan som er godkjent i samsvar med artikkel 4 eller 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, 

b) et holdt dyr av arten Equus caballus som er registrert hos en internasjonal organisasjon eller et internasjonalt lag, enten 

direkte eller gjennom nasjonale forbund eller avdelinger, som administrerer konkurranse- eller løpshester («registrert hest»),  
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13) «dyr beregnet på slakting» holdte landdyr som skal transporteres, enten direkte eller etter å ha gjennomgått oppsamling, til et 

slakteri, 

14) «det har ikke vært rapportert om sykdom» at ingen dyr eller grupper av dyr av relevante arter som holdes i anlegget, er blitt 

klassifisert som et bekreftet tilfelle av sykdommen, og alle mistenkte tilfeller av denne sykdommen er blitt utelukket, 

15) «helsegruppe» en gruppe med listeførte tredjeland med felles dyrehelserisikoer knyttet til listeførte sykdommer for hestedyr, 

som krever bestemte risikoreduserende tiltak og helsegarantier ved innførsel av hestedyr til Unionen, 

16) «flokk» alt fjørfe eller alle fugler i fangenskap med samme helse- og immunstatus som holdes i samme lokale eller samme 

innhegning, og som utgjør en epidemiologisk enhet; for fjørfe som holdes innendørs, omfatter dette alle fugler som deler samme 

luftrom, 

17) «avlsfjørfe» fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og som er beregnet på produksjon av rugeegg, 

18) «produksjonsfjørfe» fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og som er oppdrettet med sikte på produksjon av kjøtt, egg til 

konsum eller andre produkter for å gjenoppbygge fugleviltbestanden, 

19) «daggamle kyllinger» fjørfe som er yngre enn 72 timer, 

20) «honningbie» dyr av artene Apis mellifera, 

21) «humle» dyr av artene som tilhører slekten Bombus, 

22) «hund» et holdt dyr av arten Canis lupus, 

23) «katt» et holdt dyr av arten Felis silvestris, 

24) «ilder» et holdt dyr av arten Mustela putorius furo, 

25) «unikt godkjenningsnummer» et nummer som er tildelt av vedkommende myndighet, 

26) «egg som er frie for spesifiserte patogener» rugeegg som stammer fra kyllingflokker som er frie for spesifiserte patogener, som 

beskrevet i Den europeiske farmakopé, og som utelukkende er beregnet på diagnostikk, forskning eller farmasøytisk bruk, 

27) «forsendelse av sæd, oocytter eller embryoer» eller «forsendelse av avlsmateriale» en mengde sæd, oocytter, in vivo-framstilte 

embryoer eller in vitro-framstilte embryoer som sendes fra ett enkelt godkjent anlegg for avlsmateriale og omfattes av ett enkelt 

helsesertifikat, 

28) «sæd» ejakulatet fra ett eller flere dyr, enten i uendret, behandlet eller fortynnet form, 

29) «oocytter» de haploide stadiene av ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og egg, 

30) «embryo» det første utviklingsstadiet hos et dyr når det kan overføres til et mottakerdyr, 

31) «godkjent anlegg for avlsmateriale» en sædstasjon, en embryouttaksgruppe, en embryoproduksjonsgruppe, et bearbeidings-

anlegg for avlsmateriale eller et lager for avlsmateriale, 

32) «stasjonsveterinær» den ansvarlige veterinæren for virksomheten som utføres på sædstasjonen, bearbeidingsanlegget for 

avlsmateriale eller lageret for avlsmateriale, som fastsatt i denne forordningen, 

33) «gruppeveterinær» den ansvarlige veterinæren for virksomheten som utføres av en embryouttaksgruppe eller en embryoproduk-

sjonsgruppe, som fastsatt i denne forordningen, 

34) «karantenelokale» en fasilitet som er godkjent av vedkommende myndighet med sikte på isolasjon av storfe, svin, sau eller geit i 

minst 28 dager før de tas inn på en sædstasjon, 

35) «sædstasjon» et anlegg for avlsmateriale som er godkjent av vedkommende myndighet for uttak, bearbeiding, lagring og 

transport av sæd fra storfe, svin, sau, geit eller hestedyr som er beregnet på innførsel til Unionen,  
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36) «embryouttaksgruppe» et anlegg for avlsmateriale som består av en gruppe fagpersoner eller en bygning som er godkjent av 

vedkommende myndighet for uttak, bearbeiding, lagring og transport av in vivo-framstilte embryoer som er beregnet på 

innførsel til Unionen, 

37) «embryoproduksjonsgruppe» et anlegg for avlsmateriale som består av en gruppe fagpersoner eller en bygning som er godkjent 

av vedkommende myndighet for uttak, bearbeiding, lagring og transport av oocytter og for in vitro-framstilling, eventuelt ved 

bruk av lagret sæd, bearbeiding, lagring og transport av embryoer som er beregnet på innførsel til Unionen, 

38) «bearbeidingsanlegg for avlsmateriale» et anlegg for avlsmateriale som er godkjent av vedkommende myndighet for 

bearbeiding, herunder eventuelt kjønnssortering av sæd, og lagring av sæd, oocytter eller embryoer fra en eller flere arter, eller 

enhver kombinasjon av disse typene av avlsmateriale eller arter, som er beregnet på innførsel til Unionen, 

39) «lager for avlsmateriale» et anlegg for avlsmateriale som er godkjent av vedkommende myndighet for lagring av sæd, oocytter 

eller embryoer fra en eller flere arter, eller enhver kombinasjon av disse typene av avlsmateriale eller arter, som er beregnet på 

innførsel til Unionen, 

40) «kjøtt» alle deler av hov- og klovdyr, fjørfe og fuglevilt som er egnet for konsum, herunder blod, 

41) «ferskt kjøtt» kjøtt, kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt, herunder vakuumpakket eller pakket i en kontrollert atmosfære, som ikke er 

behandlet på noen måte for å sikre holdbarheten, unntatt kjøling, innfrysing eller hurtiginnfrysing, 

42) «skrott av hov- og klovdyr» hele kroppen til et slaktet eller avlivet hov- og klovdyr etter 

a) avbløding, når det gjelder slaktede dyr, 

b) uttak av indre organer, 

c) fjerning av lemmer ved forkneledd og tarsalledd, 

d) fjerning av hale, jur, hode og hud, unntatt hos svin, 

43) «slaktebiprodukter» annet ferskt kjøtt enn det som tilhører skrotten av et hov- og klovdyr, selv om det fortsatt er naturlig knyttet 

til skrotten, 

44) «kjøttprodukter» foredlede produkter, herunder behandlede mager, blærer og tarmer, smeltet animalsk fett og kjøttekstrakter 

som er framstilt ved foredling av kjøtt eller ved videreforedling av slike foredlede produkter, slik at snittflaten viser at produktet 

ikke lenger har kjennetegnene til ferskt kjøtt, 

45) «dyretarmer» blærer og tarmer som etter å ha blitt rengjort er foredlet ved avskraping av vev, avfetting og vasking, og som er 

behandlet med salt eller tørket, 

46) «råmelk» den væsken som skilles ut fra melkekjertlene hos holdte dyr opptil tre til fem dager etter nedkomst, som er rik på 

antistoffer og mineraler, og som kommer før produksjonen av rå melk, 

47) «råmelkbaserte produkter» foredlede produkter som er framstilt ved foredlingen av råmelk eller ved videreforedling av slike 

foredlede produkter, 

48) «brønnbåt» et fartøy som brukes av akvakulturnæringen, og som har en brønn eller tank til oppbevaring og transport av levende 

fisk i vann, 

49) «IMSOC» informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll fastsatt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625(16).  

  

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

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

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) 

nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 

2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, 

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

offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 
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AVDELING 2 

ALMINNELIGE KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN OG FORFLYTNING OG HÅNDTERING ETTER 

INNFØRSEL AV FORSENDELSER AV DYR, AVLSMATERIALE OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

Artikkel 3 

Forpliktelser for vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

Vedkommende myndighet skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse fra arter og kategorier som er omfattet av del II–VI, som er forevist for offentlig kontroll, som fastsatt i artikkel 47 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625, forutsatt at 

a) forsendelsene kommer fra 

 i) når det gjelder landdyr, et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for den bestemte arten og 

kategorien av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, 

ii) når det gjelder akvatiske dyr, et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for den bestemte arten og 

kategorien av dyr og produkter av animalsk opprinnelse, og når det gjelder akvakulturdyr, et tredjeland eller territorium eller 

en sone eller et segment i disse som er listeført for dette formålet, 

b) vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet har kontrollert at forsendelsene oppfyller 

 i) de alminnelige kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse 

fastsatt i denne artikkelen, artikkel 4 og artikkel 6–10, 

ii) kravene til dyrehelse som får anvendelse på den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse og den tiltenkte bruken, som fastsatt i del II–VI, 

c) forsendelsene ledsages av følgende dokumenter der vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet har gitt de nødvendige garantiene når det gjelder oppfyllelse av kravene til dyrehelse nevnt i bokstav b): 

 i) Et helsesertifikat som er utstedt av en offentlig veterinær i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, som er 

spesifikt for den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse og deres tiltenkte 

bruk. 

ii) En erklæring og andre dokumenter, dersom dette kreves i denne forordningen. 

Når det gjelder forsendelser av dyr og rugeegg, skal helsesertifikatet nevnt i bokstav c) i) være utstedt i løpet av de ti siste dagene 

før forsendelsens ankomstdato på grensekontrollstasjonen; ved sjøtransport kan imidlertid denne perioden forlenges med en 

tilleggsperiode som tilsvarer sjøreisens varighet. 

Artikkel 4 

Dato for sertifisering av forsendelser 

1. Forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra arter og kategorier som hører inn under denne 

forordningens virkeområde, skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er sertifisert for avsendelse til Unionen 

tidligst den datoen da opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse eller et segment i disse når det gjelder 

akvakulturdyr, ble listeført for innførsel til Unionen av den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale og produkter av 

animalsk opprinnelse. 

2. Forsendelser av dyr, rugeegg og produkter av animalsk opprinnelse som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone 

i disse, eller et segment i disse når det gjelder akvakulturdyr, skal ikke tillates innført til Unionen fra og med den datoen da de ikke 

lenger oppfyller kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av den bestemte arten og kategorien av dyr, rugeegg eller produkter 

av animalsk opprinnelse, med mindre Unionen på listen har fastsatt særlige vilkår for det listeførte tredjelandet eller territoriet eller en 

sone i disse, og for de bestemte artene og kategoriene av dyr, rugeegg eller produkter av animalsk opprinnelse.  
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Artikkel 5 

Forpliktelser for driftsansvarlige 

1. Driftsansvarlige som er ansvarlige for innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse fra de artene og kategoriene som hører inn under denne forordningens virkeområde, skal forevise disse forsendelsene for 

vedkommende myndighet i Unionen for offentlig kontroll, som fastsatt i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, og skal sikre at 

slike forsendelser oppfyller følgende krav: 

a) De alminnelige kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fastsatt 

i artikkel 3 og 4 og artikkel 6–10. 

b) Kravene til dyrehelse som får anvendelse på den bestemte arten og kategorien av dyrene, avlsmaterialet og produktene av 

animalsk opprinnelse i forsendelsen og den tiltenkte bruken, som fastsatt i del II–VI. 

2. Driftsansvarlige som er ansvarlige for forflytning av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra 

de artene og kategoriene som hører inn under denne forordningens virkeområde, fra innførselsstedet i Unionen til deres 

bestemmelsessted, og de som er ansvarlige for håndteringen av slike forsendelser etter innførselen til Unionen, skal sikre at 

forsendelsene 

a) tillates innført til Unionen av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 3, 

b) oppfyller kravene til dyrehelse ved forflytning og håndtering av slike forsendelser etter innførselen til Unionen med hensyn til de 

bestemte artene og kategoriene av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fastsatt i del II–VI, 

c) ikke brukes til andre formål enn formålene de er sertifisert for av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet, for innførsel til Unionen. 

Artikkel 6 

Nasjonal lovgivning og dyrehelsesystemer i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet 

1. Forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse skal bare tillates innført til Unionen fra et tredjeland 

eller territorium der 

a) det er et lovkrav at alle mistenkte og bekreftede tilfeller av en listeført sykdom nevnt i vedlegg I som er relevant for de listeførte 

artene av dyr i forsendelsen, eller for de listeførte artene av dyr som avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse i 

forsendelsen som er godkjent for innførsel til Unionen, kommer fra, meldes og rapporteres til vedkommende myndighet, 

b) det er innført systemer for å påvise nye sykdommer, 

c) det er innført systemer for å sikre at fôring med skyller ikke er en kilde til de listeførte sykdommene nevnt i vedlegg I for 

 i) dyrene som er beregnet på innførsel til Unionen, 

eller 

 ii) dyrene som avlsmaterialet beregnet på innførsel til Unionen stammer fra, 

eller 

iii) dyrene som produktene av animalsk opprinnelse beregnet på innførsel til Unionen stammer fra. 

2. Forsendelsene av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på innførsel til Unionen, skal bare 

tillates innført til Unionen fra et opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse der slike forsendelser lovlig 

kan bringes i omsetning og selges.  
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Artikkel 7 

Alminnelige krav som gjelder helsestatusen til dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse 

1. Forsendelser av dyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

a) ikke er dyr som skal avlives i henhold til et nasjonalt program som gjennomføres i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet med sikte på utryddelse av sykdommer, herunder de relevante listeførte sykdommene nevnt i vedlegg I og nye 

sykdommer, 

b) ikke viste symptomer på smittsomme sykdommer på det tidspunktet de ble lastet for avsendelse til Unionen, 

c) kommer fra et anlegg som på det tidspunktet de ble sendt fra dette anlegget til Unionen, ikke var gjenstand for nasjonale 

restriksjonstiltak 

 i) av dyrehelsemessige årsaker, 

ii) når det gjelder akvakulturdyr, av dyrehelsemessige årsaker eller på grunn av forekomst av unormal dødelighet av ubestemt 

årsak. 

2. Forsendelser av avlsmateriale skal bare tillates innført til Unionen dersom det stammer fra dyr som på uttakstidspunktet 

a) ikke viste symptomer på smittsomme sykdommer, 

b) ble holdt i et anlegg som ikke var gjenstand for nasjonale restriksjonstiltak av dyrehelsemessige årsaker, herunder restriksjoner 

knyttet til de relevante listeførte sykdommene nevnt i vedlegg I og nye sykdommer. 

3. Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse skal bare tillates innført til Unionen dersom de stammer fra dyr som 

a) når det gjelder landdyr, ikke viste symptomer på smittsomme sykdommer på tidspunktet for 

 i) avliving eller slakting med sikte på produksjon av ferskt kjøtt og kjøttprodukter, 

eller 

ii) innsamling av melk eller egg, 

b) når det gjelder akvatiske dyr, ikke viste symptomer på smittsomme sykdommer på tidspunktet for slakting eller oppsamling med 

sikte på produksjon av produkter av animalsk opprinnelse, 

c) ikke ble avlivet, slaktet eller, når det gjelder bløtdyr og levende krepsdyr, tatt ut av vannet, i henhold til et nasjonalt program for 

utryddelse av sykdommer, 

d) ble holdt i et anlegg som ikke var gjenstand for nasjonale restriksjonstiltak av dyrehelsemessige årsaker, herunder, dersom det er 

relevant, de listeførte sykdommene nevnt i vedlegg I og nye sykdommer på tidspunktet for 

 i) avliving eller slakting av disse dyrene med sikte på produksjon av ferskt kjøtt og kjøttprodukter eller produkter av animalsk 

opprinnelse fra akvatiske dyr, eller 

ii) innsamling av melk og egg. 

Artikkel 8 

Alminnelige krav som gjelder dyrenes opprinnelsesanlegg 

I tillegg til de særlige kravene fastsatt i del II–V skal forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse bare 

tillates innført til Unionen dersom opprinnelsesanlegget for de holdte dyrene eller opprinnelsesanlegget for de holdte dyrene som 

avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse stammer fra, oppfyller følgende krav: 

a) Det skal være registrert av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet og være tildelt et 

unikt registreringsnummer. 

b) Det skal være godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, dersom det kreves i 

denne forordningen og i henhold til vilkårene fastsatt i den, og skal være tildelt et unikt godkjenningsnummer.  
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c) Det skal være under kontroll av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

d) Det skal ha innført et system for å føre og i et tidsrom på minst tre år oppbevare oppdaterte journaler som inneholder minst 

følgende opplysninger: 

 i) Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av dyr som holdes i anlegget. 

 ii) Forflytningene av dyr inn og ut av anlegget. 

iii) Dødeligheten i anlegget. 

e) Det skal regelmessig få dyrehelsebesøk av en veterinær med sikte på påvisning av og opplysninger om tegn som kan tyde på 

forekomst av sykdommer, herunder de listeførte sykdommene nevnt i vedlegg I som er relevante for den bestemte arten og 

kategorien av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse, samt nye sykdommer. 

Slike dyrehelsebesøk skal skje med en hyppighet som står i forhold til risikoene det berørte anlegget utgjør. 

Artikkel 9 

Prøvetaking, laboratorieundersøkelser og andre tester 

Forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse skal bare tillates innført til Unionen dersom prøvetaking, 

laboratorieundersøkelser og andre tester som kreves i henhold til denne forordningen, er utført 

a) på prøver som er tatt av eller under kontroll av vedkommende myndighet i 

 i) opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, dersom prøvetaking og testing kreves før innførsel til Unionen, 

eller 

ii) bestemmelsesmedlemsstaten, dersom prøvetaking og testing kreves etter innførsel til Unionen, 

b) i samsvar med 

 i) de relevante prosedyrene og metodene angitt i delegert forordning (EU) 2020/689 og delegert forordning (EU) 2020/688(17), 

eller 

 ii) med hensyn til innførsel til Unionen av avlsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr, prosedyrene og metodene angitt i 

vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/686(18), 

eller 

iii) prosedyrene beskrevet i denne forordningen, dersom det kreves spesifikt, 

c) i et offisielt laboratorium som er utpekt i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 10 

Fravær av sykdom på opprinnelsesstedet og særlige vilkår 

1. Forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse skal bare tillates innført til Unionen dersom fraværet 

av en bestemt sykdom i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse, eller i opprinnelsesanlegget for 

dyrene, avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse i henhold til kravene i denne forordningen, er dokumentert av 

vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet 

a) i samsvar med delegert forordning (EU) 2020/689, 

eller  

  

(17) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 

med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 140). 

(18) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/686 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av avlsmateriale fra visse 

holdte landdyr (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 1). 
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b) når det gjelder sykdommer som ikke hører inn under virkeområdet for delegert forordning (EU) 2020/689, i samsvar med særlige 

regler, dersom slike regler er fastsatt i denne forordningen, og sykdomsovervåkingsprogrammet innført av opprinnelses-

tredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, som skal ha vært 

 i) framlagt for Kommisjonen for vurdering og inneholde minst opplysningene nevnt i vedlegg II, 

 ii) vurdert av Kommisjonen som å gi nødvendige garantier med hensyn til fravær av sykdom basert på 

— reglene for sykdomsovervåking fastsatt i artikkel 24, 25, 26 og 27 i forordning (EU) 2016/429, 

— de utfyllende reglene for utforming av overvåkingen og reglene for bekreftelse av sykdom og kasusdefinisjon fastsatt i 

avsnitt 1 og 2 og artikkel 10 i kapittel 1 i del II i delegert forordning (EU) 2020/689, 

iii) brukt i tilstrekkelig lang tid til at det er fullt ut gjennomført og underlagt passende tilsyn. 

2. Når det gjelder akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, skal, dersom fravær av bestemte 

sykdommer kreves for opprinnelsessegmentet, forsendelser av disse varene bare tillates innført til Unionen dersom vedkommende 

myndighet i opprinnelsestredjelandet har dokumentert fravær av sykdom i samsvar med nr. 1 bokstav a) og b). 

3. Dersom særlige vilkår knyttet til fravær av bestemte sykdommer i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en 

sone i disse er fastsatt i denne forordningen, 

a) skal vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet tidligere ha garantert at vilkårene er oppfylt, 

b) skal Unionen på listen spesifikt ha fastsatt disse særlige vilkårene for det listeførte tredjelandet eller territoriet eller en sone eller 

et segment i disse, og for den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. 

DEL II 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV HOLDTE LANDDYR NEVNT I ARTIKKEL 3 OG 5 

AVDELING 1 

ALMINNELIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR HOLDTE LANDDYR 

Artikkel 11 

Oppholdsperioden som kreves for holdte landdyr 

Forsendelser av andre holdte landdyr enn hunder, katter og ildrer skal bare tillates innført til Unionen dersom følgende krav er 

oppfylt: 

a) Dyrene overholdt uten avbrudd den relevante oppholdsperioden angitt i de følgende tabellene i vedlegg III umiddelbart før datoen 

for avsendelse til Unionen: 

 i) Tabell 1 når det gjelder hov- og klovdyr, honningbier og humler. 

ii) Tabell 2 når det gjelder fjørfe og fugler i fangenskap. 

b) Dyrene 

 i) oppholdt seg sammenhengende i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i perioden angitt i 

andre kolonne i tabell 1 i vedlegg III, og i tredje kolonne i tabell 2 i vedlegg III, 

 ii) oppholdt seg sammenhengende i opprinnelsesanlegget, og ingen dyr ble tatt inn i dette anlegget i perioden angitt i tredje 

kolonne i tabell 1 i vedlegg III, og i fjerde kolonne i tabell 2 i vedlegg III, 

iii) var ikke i kontakt med dyr med lavere helsestatus i perioden angitt i fjerde kolonne i tabell 1 i vedlegg III, og i femte 

kolonne i tabell 2 i vedlegg III.  
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Artikkel 12 

Unntak fra oppholdsperioden for registrerte hester med henblikk på konkurranser, veddeløp og kulturarrangementer 

1. Som unntak fra artikkel 11 bokstav b) i) skal andre hestedyr enn hestedyr beregnet på slakting anses som å overholde 

oppholdsperioden fastsatt i tabell 1 i vedlegg III dersom de før avsendelse til Unionen i perioden angitt i andre kolonne i tabell 1 i 

vedlegg III, i tillegg til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse også har oppholdt seg i 

a) en medlemsstat, 

eller 

b) når det gjelder registrerte hester, et listeført tredjeland eller territorium for midlertidig opphold eller en sone i disse som innførsel 

til Unionen av registrerte hester er tillatt fra for dette formålet, og forutsatt at de ble innført til opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i samsvar med krav til dyrehelse som gir dyrehelsegarantier som er minst like strenge 

som dem som gjelder for direkte innførsel til Unionen av registrerte konkurranse- eller løpshester fra dette tredjelandet eller 

territoriet for midlertidig opphold eller en sone i disse. 

2. Som unntak fra artikkel 11 bokstav b) ii) skal registrerte hester med henblikk på konkurranser, veddeløp og hesterelaterte 

kulturarrangementer anses som å overholde kravene til opphold fastsatt i tredje kolonne i tabell 1 i vedlegg III dersom de i 

opprinnelsestredjelandet eller tredjelandet for midlertidig opphold har oppholdt seg i andre anlegg enn opprinnelsesanlegget, forutsatt 

at de andre anleggene 

a) har vært under tilsyn av den offentlige veterinæren i et tredjeland eller territorium, 

b) ikke har vært gjenstand for nasjonale restriksjonstiltak av dyrehelsemessige årsaker, herunder restriksjoner knyttet til de relevante 

sykdommene nevnt i vedlegg I og relevante nye sykdommer, 

c) oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 23. 

3. Som unntak fra artikkel 11 bokstav b) ii) skal også registrerte hester med henblikk på konkurranser, veddeløp og hesterelaterte 

kulturarrangementer som har vært i kontakt med hestedyr som ble innført til tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse fra et 

annet tredjeland eller territorium eller en sone i disse, eller fra en annen sone i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, 

tillates innført til Unionen, forutsatt at 

a) disse hestedyrene ble innført til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i samsvar med krav til 

dyrehelse som er minst like strenge som dem som gjelder ved direkte innførsel til Unionen av disse hestedyrene, 

b) muligheten for direkte kontakt med andre dyr er begrenset til den perioden konkurransen, veddeløpene eller de hesterelaterte 

kulturarrangementene samt den tilhørende treningen, oppvarmingen og defileringen før løpene varer. 

Artikkel 13 

Undersøkelse av landdyr før avsendelse til Unionen 

1. Forsendelser av landdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen har gjennomgått en klinisk kontroll 

foretatt av en offentlig veterinær i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i løpet av de siste  

24 timene før lastetidspunktet for avsendelse til Unionen, med henblikk på påvisning av tegn som kan tyde på forekomst av 

sykdommer, herunder de relevante listeførte sykdommene nevnt i vedlegg I og nye sykdommer. 

Når det gjelder fjørfe og fugler i fangenskap, skal denne undersøkelsen dekke både dyrene som skal sendes til Unionen, og 

opprinnelsesflokken. 

2. Når det gjelder registrerte hestedyr, kan som unntak fra nr. 1 første ledd undersøkelsen nevnt der foretas i løpet av de siste  

48 timene før lastetidspunktet for avsendelse til Unionen eller på den siste virkedagen før avsendelse til Unionen.  
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3. Når det gjelder hunder, katter og ildrer, kan som unntak fra nr. 1 første ledd, undersøkelsen nevnt der foretas i løpet av de siste 

48 timene før lastetidspunktet for avsendelse til Unionen. 

Artikkel 14 

Alminnelige regler for avsendelse av landdyr til Unionen 

1. Forsendelser av landdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen fra lastetidspunktet på opprinnel-

sesanlegget for avsendelse til Unionen, til ankomsttidspunktet i Unionen, ikke har vært i kontakt med andre landdyr 

a) av samme art som ikke er beregnet på innførsel til Unionen, 

b) av andre arter som er listeført for de samme sykdommene, og som ikke er beregnet på innførsel til Unionen, 

c) med lavere helsestatus. 

2. Ved transport med luftfartøy, til sjøs, på jernbane, på vei eller til fots, skal forsendelsene nevnt i nr. 1 bare tillates innført til 

Unionen dersom de ikke har vært transportert gjennom, losset eller omlastet i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som 

ikke er listeført for innførsel til Unionen av den bestemte arten og kategorien av dyr og deres tiltenkte bruk i Unionen. 

3. Ved transport til sjøs, selv om dette bare utgjør en del av reisen, skal forsendelsene nevnt i nr. 1 bare tillates innført til Unionen 

dersom de ankommer Unionen ledsaget av en erklæring som er vedlagt helsesertifikatet som ledsager dyrene, og som er undertegnet 

av skipsføreren, der følgende opplysninger gis: 

a) Avgangshavnen i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse. 

b) Ankomsthavnen i Unionen. 

c) Anløpshavnene, dersom fartøyet anløp havner utenfor dyrenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i 

disse. 

d) Bekreftelse av samsvar med følgende krav under reisen til Unionen: 

 i) Dyrene har vært holdt om bord. 

ii) Dyrene har ikke vært i kontakt med dyr med en lavere helsestatus mens de var om bord. 

Artikkel 15 

Unntak for omlasting av andre landdyr enn hestedyr i ikke-listeførte tredjeland eller territorier i forbindelse med tekniske 

problemer eller andre uforutsette hendelser 

1. Som unntak fra artikkel 14 nr. 2 skal vedkommende myndighet tillate innførsel til Unionen av forsendelser av andre landdyr enn 

hestedyr som har vært omlastet fra det opprinnelige transportmiddelet de ble sendt i, til et annet transportmiddel for videre transport i 

et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er listeført for innførsel av den bestemte arten og kategorien av dyr til 

Unionen, bare dersom omlastingen fant sted fordi det oppsto et teknisk problem eller en annen uforutsett hendelse som forårsaket 

logistikkproblemer under luft- eller sjøtransport av dyrene til Unionen, med sikte på å fullføre transporten til innførselsstedet i 

Unionen, forutsatt at 

a) innførselen til Unionen av forsendelsen av dyr er godkjent av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten og 

eventuelt andre medlemsstater som dyrene passerer gjennom før de ankommer sitt bestemmelsessted i Unionen, 

b) omlastingen foregikk under tilsyn av en offentlig veterinær i tredjelandet eller territoriet så lenge operasjonen varte, for å sikre at 

 i) det ble truffet effektive beskyttelsestiltak mot vektorer for relevante dyresykdommer, 

 ii) det ble truffet effektive tiltak for å unngå direkte og indirekte kontakt mellom dyrene som var beregnet på innførsel til 

Unionen, og alle andre dyr,  
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iii) det ble ikke tilført fôr, vann eller strø med opprinnelse i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er 

listeført for innførsel av den bestemte arten og kategorien av dyr til Unionen, i transportmiddelet for videre transport til 

Unionen, 

 iv) dyrene i forsendelsen ble uten å forlate havnen eller lufthavnen overført direkte og så raskt som mulig til et fartøy eller 

luftfartøy som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 17, for videre transport til Unionen, 

c) forsendelsen av dyr ledsages av en erklæring fra vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet der overføringen fant 

sted, der det gis opplysninger om overføringen og attesteres at det ble truffet relevante tiltak for å oppfylle kravene fastsatt i 

bokstav b). 

2. Unntaket fastsatt i nr. 1 får ikke anvendelse på honningbier og humler. 

Artikkel 16 

Unntak for omlasting av hestedyr i ikke-listeførte tredjeland eller territorier 

Som unntak fra artikkel 14 nr. 2 skal forsendelser av hestedyr som under transporten til Unionen er omlastet til et annet 

transportmiddel i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er listeført for innførsel av den aktuelle kategorien av 

hestedyr, bare tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende krav: 

a) Dyrene i forsendelsen ble transportert til Unionen til sjøs eller med luftfartøy. 

b) Dyrene i forsendelsen ble omlastet direkte fra det opprinnelige transportmiddelet for avsendelse til et annet transportmiddel for 

videre transport. 

c) Under omlastingen 

 i) ble det gitt effektiv beskyttelse mot vektorer for relevante dyresykdommer, og hestedyrene kom ikke i kontakt med hestedyr 

med en lavere helsestatus, 

ii) ble dyrene i forsendelsen under direkte tilsyn av en offentlig veterinær og uten å forlate havnen eller lufthavnen overført 

direkte og så raskt som mulig til fartøyet eller luftfartøyet som skulle brukes ved den videre transporten, og som måtte 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 17. 

d) En offentlig veterinær må ha attestert at forsendelsen oppfylte kravene fastsatt i bokstav a), b) og c). 

Artikkel 17 

Alminnelige krav til transportmidler for landdyr 

1. Forsendelser av holdte landdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom transportmidlene de transporteres i 

a) er konstruert på en slik måte at 

 i) dyrene ikke kan slippe ut eller falle ut, 

 ii) det er mulig med visuell kontroll av det rommet der dyrene holdes, 

iii) utslipp av dyreekskrementer, strø og fôr hindres eller minimeres, 

 iv) utslipp av fjør hindres eller minimeres når det gjelder fjørfe og fugler i fangenskap, 

b) er rengjort og desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som er godkjent av vedkommende myndighet i avsenderlandet eller 

avsenderterritoriet, og er tørket eller får tørke umiddelbart før hver lasting av dyr som er beregnet på innførsel til Unionen. 

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på transport av forsendelser av honningbier og humler som er beregnet på innførsel til Unionen.  
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Artikkel 18 

Krav til containere som landdyr transporteres i til Unionen 

Forsendelser av holdte landdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom containerne i transportmiddelet som de holdte landdyrene 

transporteres i til Unionen, 

a) oppfyller kravene i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), 

b) bare inneholder dyr av samme art og kategori som kommer fra samme anlegg, 

c) er enten 

 i) ubrukte eller spesialutformede engangscontainere som skal destrueres etter at de er brukt først gang, 

eller 

ii) er rengjort og desinfisert og er tørket eller får tørke umiddelbart før lasting av dyr som er beregnet på innførsel til Unionen. 

Artikkel 19 

Forflytning og håndtering av landdyr etter innførsel 

1. Etter innførsel til Unionen skal forsendelser av landdyr transporteres direkte uten opphold til 

a) bestemmelsesanlegget i Unionen, der de skal oppholde seg i minst det tidsrommet som kreves i de relevante bestemte artiklene i 

del II–V, 

b) bestemmelsesslakteriet i Unionen dersom de er beregnet på slakting, der de skal slaktes innen fem dager etter ankomstdatoen i 

Unionen. 

2. Dersom bestemmelsesstedet for forsendelsene av landdyr som innføres fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse er 

et slakteri, et godkjent karanteneanlegg eller et lukket anlegg i Unionen, skal transporten til og ankomsten på forsendelsens 

bestemmelsessted overvåkes i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666(19). 

3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på innførsel til Unionen av registrerte hestedyr fra tredjeland, og på gjeninnførsel etter 

midlertidig eksport av registrerte hester. 

AVDELING 2 

KRAV TIL DYREHELSE FOR HOV- OG KLOVDYR 

KAPITTEL 1 

Særlige krav til dyrehelse for hov- og klovdyr 

Artikkel 20 

Avsendelse av hov- og klovdyr til Unionen 

1. Forsendelser av hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er sendt fra opprinnelsesanlegget 

til Unionen uten å ha passert gjennom noe annet anlegg. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan forsendelser av hov- og klovdyr som kommer fra mer enn ett opprinnelsesanlegg, tillates innført til 

Unionen dersom dyrene i forsendelsen har gjennomgått én enkelt oppsamling i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet 

eller en sone i disse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Hov- og klovdyrene tilhører én av følgende arter og kategorier: 

 i) Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus eller Sus scrofa, 

eller  

  

(19) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til 

virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1). 
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ii) hestedyr beregnet på slakting. 

b) Oppsamlingen fant sted i et anlegg 

 i) som er godkjent av tredjelandets eller territoriets vedkommende myndighet til å foreta oppsamling av hov- og klovdyr, i 

samsvar med krav som er minst like strenge som kravene fastsatt i artikkel 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/2035(20), 

 ii) som er listeført for dette formålet av vedkommende myndighet i avsendertredjelandet eller avsenderterritoriet, herunder 

opplysningene gitt i artikkel 21 i delegert forordning (EU) 2019/2035, 

iii) der journaler for følgende føres, ajourføres og oppbevares i minst tre år: 

— Dyrenes opprinnelse. 

— Datoene for ankomst til og avsendelse fra oppsamlingssentralen. 

— Dyrenes identifikasjonskode. 

— Registreringsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg. 

— Registreringsnummeret til transportørene og transportmiddelet som leverer eller samler opp forsendelsen av hov- og 

klovdyr til og fra denne sentralen, 

 iv) som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 8 og artikkel 23 nr. 1. 

c) Oppsamlingen i oppsamlingssentralen tok ikke mer enn seks dager; dette tidsrommet skal anses som en del av tidsrammen for 

prøvetaking for testing før avsendelse fra Unionen, dersom slik prøvetaking kreves i henhold til denne forordningen. 

d) Hov- og klovdyrene skal ha ankommet Unionen i løpet av et tidsrom på ti dager regnet fra avsendelsesdatoen fra opprinnel-

sesanlegget. 

Artikkel 21 

Identifikasjon av hov- og klovdyr 

1. Forsendelser av andre hov- og klovdyr enn hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen er 

identifisert individuelt før de ble sendt fra opprinnelsesanlegget, ved hjelp av et fysisk identifikasjonsmerke som på en tydelig, lett 

leselig og uslettelig måte viser 

a) dyrets identifikasjonskode, som sikrer en entydig forbindelse mellom dyret og det ledsagende helsesertifikatet, 

b) eksportlandets kode i form av to bokstaver i samsvar med ISO-standard 3166. 

2. Forsendelser av hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen er identifisert individuelt før de ble 

sendt fra opprinnelsesanlegget, ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a) En injiserbar signalgiver eller et øremerke som på en tydelig, lett leselig og uslettelig måte viser 

 i) dyrets identifikasjonskode, som sikrer en entydig forbindelse mellom dyret og det ledsagende helsesertifikatet, 

ii) eksportlandets kode på to bokstaver eller tresifrede numeriske landkode i samsvar med ISO-standard 1366. 

b) Når det gjelder andre hestedyr enn dem som er beregnet på slakting, et identifikasjonsdokument som er utstedt senest på 

attesteringstidspunktet for innførsel til Unionen, som 

 i) beskriver og viser et bilde av dyret, herunder de alternative identifikasjonsmetodene, for å sikre en entydig forbindelse 

mellom dyret og det ledsagende identifikasjonsdokumentet, 

ii) inneholder informasjon om den individuelle koden som sendes ut fra den implanterte injiserbare signalgiveren, dersom denne 

koden ikke er i samsvar med spesifikasjonene i bokstav a).  

  

(20) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg (EUT L 314 av 5.12.2019, s. 115). 
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3. Som unntak fra nr. 1 kan forsendelser av hov- og klovdyr som er beregnet på lukkede anlegg, tillates innført til Unionen dersom 

disse dyrene identifiseres individuelt ved hjelp av en injiserbar signalgiver eller en alternativ identifikasjonsmetode som sikrer en 

entydig forbindelse mellom dyret og innførselsdokumentasjonen som ledsager det. 

4. Dersom hov- og klovdyr identifiseres ved hjelp av en elektronisk identifikator som ikke er i samsvar med ISO-standard 11784 

og 11785, skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for innførsel av forsendelsene av hov- og klovdyr til Unionen, framskaffe den 

leserenheten som til enhver tid gjør det mulig å kontrollere dyrets identifikasjon. 

Artikkel 22 

Hov- og klovdyrenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse 

1. Forsendelser av andre hov- og klovdyr enn hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer 

fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for kategori A-sykdommene nevnt i tabellen i nr. 1 i del A i 

vedlegg IV i det tidsrommet det vises til i nevnte tabell. 

2. Forsendelser av hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra et tredjeland eller 

territorium eller en sone i disse 

a) som er fri(tt) for de listeførte sykdommene nevnt i tabellen i nr. 2 i del A i vedlegg IV i det tidsrommet det vises til i nevnte 

tabell, 

b) der ingen av de listeførte sykdommene nevnt i tabellen i nr. 3 i del A i vedlegg IV er rapportert i det tidsrommet det vises til. 

3. Tidsrommene det vises til i nr. 1 og 2, kan reduseres for sykdommer oppført i del B i vedlegg IV på de relevante særlige 

vilkårene som er nevnt der. 

4. Forsendelser av hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra et tredjeland 

eller territorium eller en sone i disse der det ikke er foretatt vaksinasjon mot kategori A-sykdommene nevnt i del C i vedlegg IV i 

samsvar med opplysningene angitt i 

a) nr. 1 i nevnte vedlegg når det gjelder andre hov- og klovdyr enn hestedyr, 

b) nr. 2 i nevnte vedlegg når det gjelder hestedyr. 

5. Når det gjelder infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), skal forsendelser 

av storfe bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen enten 

a) kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for denne sykdommen uten vaksinasjon, 

eller 

b) oppfyller kravene fastsatt i nr. 1 i vedlegg V. 

6. Når det gjelder infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, skal forsendelser av storfe, sau og geit bare tillates 

innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen enten 

a) kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for denne sykdommen uten vaksinasjon, 

eller 

b) oppfyller kravene fastsatt i nr. 2 i vedlegg V. 

7. Når det gjelder infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24), skal forsendelser av hov- og klovdyr av listeførte arter bare tillates 

innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen enten 

a) kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som har vært fri(tt) for denne sykdommen i de siste to årene før 

datoen for avsendelse til Unionen, eller 

b) oppfyller ett av de særlige vilkårene angitt i del A i vedlegg VI.  
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8. Når det gjelder enzootisk bovin leukose, skal forsendelser av storfe bare tillates innført til Unionen dersom disse dyrene enten 

a) kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for denne sykdommen, 

eller 

b) oppfyller de særlige vilkårene angitt i del B i vedlegg VI. 

9. Forsendelser av hov- og klovdyr som er beregnet på innførsel til medlemsstater eller soner i disse med sykdomsfri status eller 

med et godkjent utryddelsesprogram for kategori C-sykdommene nevnt i vedlegg VII som artene av hov- og klovdyr er listeført for, 

skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

a) kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for disse sykdommene for de relevante artene, 

eller 

b) oppfyller de relevante ytterligere kravene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 23 

Hov- og klovdyrenes opprinnelsesanlegg 

1. Forsendelser av hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

a) kommer fra et anlegg hvor ingen av de listeførte sykdommene nevnt i vedlegg VIII som artene av hov- og klovdyr som er 

beregnet på innførsel til Unionen, er listeført for, er rapportert i og rundt, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, i et 

område og i et tidsrom angitt i tabellene i 

 i) nr. 1 og 2 i nevnte vedlegg når det gjelder hov- og klovdyr, unntatt hestedyr, 

eller 

ii) nr. 3 og 4 i nevnte vedlegg når det gjelder hestedyr, 

b) i løpet av tidsrommet nevnt i bokstav a) ikke har vært i kontakt med dyr med en lavere helsestatus. 

2. Når det gjelder infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), skal forsendelser 

av storfe, sau, geit, dyr av kamelfamilien og hjortedyr bare tillates innført til Unionen dersom opprinnelsesanlegget for dyrene i 

forsendelsen oppfyller de relevante kravene fastsatt i nr. 1 i vedlegg IX. 

3. Når det gjelder infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, skal forsendelser av storfe, sau, geit, svin, dyr av 

kamelfamilien og hjortedyr bare tillates innført til Unionen dersom opprinnelsesanlegget for dyrene i forsendelsen oppfyller de 

relevante kravene fastsatt i nr. 2 i vedlegg IX. 

Artikkel 24 

Hov- og klovdyrene i forsendelsen 

1. Forsendelser av hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen oppfyller følgende krav: 

a) De er ikke vaksinert mot kategori A-sykdommene nevnt i tabellene angitt enten i 

 i) nr. 1 i del C i vedlegg IV når det gjelder hov- og klovdyr, unntatt hestedyr, 

eller 

ii) nr. 2 i del C i vedlegg IV når det gjelder hestedyr.  
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b) I løpet av tiden fra de ble sendt fra sitt opprinnelsesanlegg til de ankom Unionen, skal de ikke ha vært losset på noe sted som ikke 

oppfyller kravene fastsatt i tabellene angitt enten i 

 i) nr. 1 og 2 i vedlegg VIII når det gjelder hov- og klovdyr, unntatt hestedyr, 

eller 

ii) nr. 3 og 4 i vedlegg VIII når det gjelder hestedyr. 

2. Når det gjelder infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) og infeksjon med 

Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, skal forsendelser av listeførte arter av hov- og klovdyr bare tillates innført til Unionen 

dersom dyrene i forsendelsen ikke er vaksinert mot disse sykdommene. 

3. Når det gjelder infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24), skal forsendelser av listeførte arter av hov- og klovdyr bare tillates 

innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen ikke er vaksinert med en levende vaksine mot denne sykdommen i løpet av de siste 

60 dagene før datoen for forflytning. 

4. Forsendelser av hov- og klovdyr som er beregnet på innførsel til medlemsstater eller soner i disse med sykdomsfri status eller 

med et godkjent utryddelsesprogram for kategori C-sykdommene nevnt i vedlegg VII som artene av hov- og klovdyr er listeført for, 

skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen ikke er vaksinert mot disse sykdommene. 

5. I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1 skal forsendelser av ukastrerte hanndyr av storfe og hov- og klovdyr av familien Tayassuidae 

bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen oppfyller de relevante særlige kravene som gjelder for infeksjon med 

Brucella fastsatt i vedlegg X. 

6. I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1 skal forsendelser av hestedyr bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

oppfyller de særlige vilkårene angitt i nr. 2 i vedlegg XI, avhengig av helsegruppen, som fastsatt i samsvar med nr. 1 i vedlegg XI, 

som tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse er oppført i på listen. 

Artikkel 25 

Unntak og ytterligere krav ved innførsel til Unionen av hov- og klovdyr beregnet på slakting 

Som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 22 nr. 5 og nr. 6 skal forsendelser av hov- og klovdyr av de artene som er nevnt i disse 

numrene og som ikke oppfyller de nevnte kravene, tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen bare er beregnet på 

slakting. 

Artikkel 26 

Forflytning og håndtering av hov- og klovdyr etter innførsel til Unionen 

Etter innførsel til Unionen skal hov- og klovdyr, unntatt hester som innføres med henblikk på konkurranser, veddeløp og 

hesterelaterte kulturarrangementer, oppholde seg i bestemmelsesanlegget i minst 30 dager etter at de ankom anlegget. 

KAPITTEL 2 

Særlige regler for innførsel til Unionen av holdte hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg 

Artikkel 27 

Krav til dyrehelse som ikke får anvendelse på hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg 

Artikkel 11, 22, 23, 24 og 26 får ikke anvendelse på forsendelser av hov- og klovdyr, unntatt hestedyr, som innføres til Unionen i 

henhold til vilkårene fastsatt i artikkel 28–34.  
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Artikkel 28 

Særlige regler for innførsel av hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg 

1. Forsendelser av hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

oppfyller følgende krav: 

a) De skal komme fra et lukket anlegg som er oppført på en liste over lukkede anlegg som innførsel av hov- og klovdyr til Unionen 

er tillatt fra, og som er utarbeidet i samsvar med artikkel 29. 

b) De skal være sendt direkte fra det lukkede opprinnelsesanlegget til et lukket anlegg i Unionen. 

2. Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal gi særlig tillatelse til innførsel for hver forsendelse av hov- og 

klovdyr nevnt i nr. 1 etter at en vurdering av de mulige risikoene som innførselen av en slik forsendelse kan utgjøre for Unionen, ga 

tilfredsstillende resultat. 

3. Innførsel til Unionen og forflytning av hver forsendelse av hov- og klovdyr nevnt i nr. 1 gjennom andre medlemsstater enn 

bestemmelsesmedlemsstaten skal bare tillates dersom vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom, 

har tillatt det. 

Denne tillatelsen skal bare gis på grunnlag av et tilfredsstillende resultat av en risikovurdering foretatt av vedkommende myndighet i 

de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom, basert på de opplysningene de har fått av medlemsstaten der bestemmelsesstedet i 

Unionen ligger. 

4. Medlemsstaten der bestemmelsesstedet for forsendelsene nevnt i nr. 1 ligger, skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene innenfor rammen av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, og skal underrette hov- og klovdyrenes 

innførselssted i Unionen direkte om tillatelsene som er gitt i henhold til nr. 1 og 2, før en eventuell forflytning gjennom andre 

medlemsstater, og før slike hov- og klovdyr ankommer deres territorium. 

Artikkel 29 

Listeføring av lukkede opprinnelsesanlegg for hov- og klovdyr i tredjeland eller territorier 

1. Medlemsstatene kan utarbeide en liste over lukkede anlegg i tredjeland og territorier som innførsel av hov- og klovdyr til deres 

territorium skal være tillatt fra. 

Denne listen skal angi hvilke arter av hov- og klovdyr som tillates innført til medlemsstatens territorium fra hvert lukket anlegg i 

tredjelandet eller territoriet. 

2. Medlemsstatene kan føre opp lukkede anlegg som allerede er oppført på slike lister i andre medlemsstater, på sin liste over 

lukkede anlegg fastsatt i nr. 1. 

Unntatt som fastsatt i nr. 1 skal medlemsstatene føre opp et lukket anlegg i et tredjeland eller territorium på listen over lukkede anlegg 

fastsatt i nr. 1 først etter at en fullstendig vurdering har gitt tilfredsstillende resultat basert på følgende: 

a) Det lukkede anlegget oppfyller kravet om godkjenning fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opp-

rinnelsesterritoriet, fastsatt i artikkel 30. 

b) Vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet skal ha gitt tilstrekkelig informasjon til å kunne 

garantere at det lukkede anlegget oppfyller kravene om godkjenning av lukkede anlegg, som fastsatt i artikkel 30. 

3. Medlemsstatene skal holde listene over lukkede anlegg fastsatt i nr. 1 oppdatert, idet det særlig tas hensyn til eventuell 

suspensjon eller tilbakekalling av godkjenningen gitt av vedkommende myndighet i et opprinnelsestredjeland eller opprinnelses-

territorium som nevnt i artikkel 30, eller av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat. 

4. Medlemsstatene skal offentliggjøre listene fastsatt i nr. 1 på sine nettsteder.  
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Artikkel 30 

Vilkår for lukkede opprinnelsesanlegg for hov- og klovdyr i tredjeland eller territorier i henhold til artikkel 29 

Medlemsstatene skal bare føre opp et lukket anlegg som ligger i et tredjeland eller territorium, på listen over lukkede anlegg fastsatt i 

artikkel 29, dersom det lukkede anlegget er godkjent av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet og oppfyller følgende 

vilkår: 

a) Det skal være klart avgrenset, og dyrs og menneskers adgang til fasiliteter for dyr skal holdes under kontroll. 

b) Det skal ha tilstrekkelige midler til å fange, stenge inne og isolere dyr og ha tilstrekkelige karantenefasiliteter og godkjente 

standardiserte driftsrutiner for dyr som kommer utenfra. 

c) Husdyrlokalenes områder skal være av egnet standard og bygd slik at 

 i) kontakt med dyr utenfor det lukkede anlegget forhindres, og kontroll og all nødvendig behandling lett kan gjennomføres, 

ii) gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr lett kan rengjøres og desinfiseres. 

d) Når det gjelder tiltak for overvåking og bekjempelse av sykdom, 

 i) skal det innføre et hensiktsmessig program for sykdomsovervåking som skal omfatte egnede bekjempelsestiltak mot 

zoonose, og som skal ajourføres etter hvor mange og hvilke arter av dyr som finnes i det lukkede anlegget, og etter den 

epidemiologiske situasjonen i og rundt det lukkede anlegget når det gjelder listeførte og nye sykdommer, 

 ii) skal det la de hov- og klovdyrene som er mistenkt for å være smittet av sykdomsagens av listeførte sykdommer eller nye 

sykdommer, gjennomgå kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser eller kontroll post mortem, 

iii) skal det utføre, dersom det er relevant, vaksinasjon og behandling av mottakelige hov- og klovdyr mot smittsomme 

sykdommer. 

e) Det skal i et tidsrom på minst tre år føre oppdaterte journaler med opplysninger om 

 i) antall hov- og klovdyr av hver art i det lukkede anlegget og dyrenes identitet (dvs. anslått alder, kjønn, art og eventuelt 

individuell identifikasjon), 

 ii) antall hov- og klovdyr som kommer til eller forlater det lukkede anlegget, og dyrenes identitet (dvs. anslått alder, kjønn, art 

og eventuelt individuell identifikasjonskode) samt opplysninger om dyrenes opprinnelses- eller bestemmelsesanlegg, 

transportmiddel og helsestatus, 

iii) gjennomføringen og resultatene av sykdomsovervåkings- og bekjempelsesprogrammet fastsatt i bokstav d) i), 

 iv) resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem fastsatt i bokstav d) ii), 

 v) nærmere opplysninger om vaksinasjonen og behandlingen fastsatt i bokstav d) iii), 

 vi) eventuelle instruksjoner fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet når det gjelder 

observasjoner som er gjort i en eventuell isolasjons- eller karantenetid. 

f) Det skal sikre destruksjon av døde hov- og klovdyr som dør av sykdom eller avlives. 

g) Det skal ved avtale eller et annet juridisk virkemiddel knytte til seg en veterinær for anlegget som skal ha ansvar for 

 i) tilsynet med virksomheten i anlegget og oppfyllelsen av vilkårene for godkjenning fastsatt i denne artikkelen, 

ii) at programmet for sykdomsovervåking nevnt i bokstav d) i) gjennomgås minst én gang i året. 

h) Som unntak fra artikkel 9 bokstav c), har det enten 

 i) en avtale med et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet, om å foreta 

kontroll post mortem, 

eller 

ii) ett eller flere egnede lokaler der kontroll post mortem kan foretas under myndigheten til anleggets veterinær.  
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Artikkel 31 

Unntak fra kravet om listeføring av tredjelandet eller territoriet og listeføring av det lukkede opprinnelsesanlegget  

for hov- og klovdyr 

1. Som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 28 nr. 1 skal forsendelser av hov- og klovdyr fra anlegg i tredjeland 

eller territorier som ikke oppfyller de nevnte kravene, tillates innført til Unionen dersom de er beregnet på et lukket anlegg og 

forutsatt at 

a) ekstraordinære og uforutsette omstendigheter gjør det umulig å oppfylle disse kravene, 

b) disse forsendelsene oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 32. 

2. Medlemsstaten der bestemmelsesstedet for forsendelsen nevnt i nr. 1 ligger, skal underrette Kommisjonen og medlemsstatene 

innenfor rammen av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, og skal underrette hov- og klovdyrenes innførselssted i 

Unionen direkte om tillatelsene som er gitt i henhold til nr. 1, før en eventuell forflytning gjennom andre medlemsstater, og før slike 

hov- og klovdyr ankommer deres territorium. 

Artikkel 32 

Ytterligere krav som skal oppfylles av opprinnelsesanlegg for hov- og klovdyr beregnet på et lukket anlegg i henhold til 

unntaket fastsatt i artikkel 31 

Vedkommende myndighet i en bestemmelsesmedlemsstat skal bare tillate unntak i henhold til artikkel 31 for forsendelser av hov- og 

klovdyr som oppfyller følgende ytterligere vilkår: 

a) Eieren, eller en fysisk person som representerer denne eieren, har inngitt en tidligere søknad til vedkommende myndighet i 

bestemmelsesmedlemsstaten om et særlig unntak i henhold til artikkel 31, og bestemmelsesmedlemsstaten ga slik tillatelse etter å 

ha foretatt en risikovurdering som har vist at innførsel av en slik forsendelse av hov- og klovdyr ikke ville utgjøre noen risiko for 

dyrehelsen i Unionen. 

b) Hov- og klovdyrene har vært i karantene i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet under tilsyn av vedkommende 

myndighet i så lang tid som kreves for at de skal oppfylle de særlige kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 33 og 34, 

 i) på et sted som er godkjent av vedkommende myndighet i hov- og klovdyrenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelses-

territorium, 

ii) i samsvar med ordningene angitt i tillatelsen nevnt i bokstav a) som må gi minst samme garantier som dem som er fastsatt i 

artikkel 28 nr. 2–4 og i artikkel 33 og 34. 

c) Hov- og klovdyrene skal være i karantene i det lukkede bestemmelsesanlegget i et tidsrom på minst seks måneder regnet fra 

innførselsdatoen til Unionen, og i dette tidsrommet kan vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten treffe tiltakene 

fastsatt i artikkel 138 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, særlig artikkelens nr. 2 bokstav a), d) og k). 

Artikkel 33 

Krav til dyrehelse for lukkede opprinnelsesanlegg for hov- og klovdyr med hensyn til listeførte sykdommer 

Forsendelser av hov- og klovdyr beregnet på et lukket anlegg som ligger i Unionen, skal bare tillates innført til Unionen dersom det 

lukkede opprinnelsesanlegget oppfyller følgende krav med hensyn til listeførte sykdommer: 

a) Når det gjelder det lukkede opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyr, er de listeførte sykdommene nevnt i tabellen i del A i 

vedlegg XII ikke rapportert i de tidsrommene som er angitt for disse listeførte sykdommene i denne tabellen. 

b) Når det gjelder området i og rundt det lukkede anlegget, er de listeførte sykdommene nevnt i tabellen i del B i vedlegg XII ikke 

rapportert i de tidsrommene som er angitt for disse listeførte sykdommene i denne tabellen. 

Artikkel 34 

Krav til dyrehelse for hov- og klovdyr i forsendelsen med hensyn til listeførte sykdommer 

Forsendelser av hov- og klovdyr beregnet på et lukket anlegg som ligger i Unionen, skal bare tillates innført til Unionen dersom 

dyrene i forsendelsen oppfyller følgende ytterligere krav til dyrehelse: 

a) De skal overholde en oppholdsperiode i det lukkede opprinnelsesanlegget i et sammenhengende tidsrom på seks måneder, eller 

siden fødselen dersom de er yngre enn seks måneder.  
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b) De skal ikke ha vært i kontakt med dyr med en lavere helsestatus 

 i) i tidsrommet på 30 dager før datoen for avsendelse til Unionen, eller siden fødselen dersom dyrene er yngre enn 30 dager, 

ii) under transporten fra det lukkede opprinnelsesanlegget til stedet for avsendelse til Unionen. 

c) Når det gjelder sykdommene nevnt i tabellen i del C i vedlegg XII, skal de enten 

 i) komme fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som oppfyller kravene til perioder med sykdomsfravær for de 

relevante sykdommene angitt i denne tabellen, 

eller 

ii) oppfylle de relevante ytterligere kravene fastsatt i del D i vedlegg XII. 

d) De skal ikke ha blitt vaksinert, som nevnt i tabellen i del E i vedlegg XII. 

e) Dersom de er vaksinert mot miltbrann og rabies, skal vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet ha gitt opplysninger om vaksinasjonsdatoen, hvilken vaksine som er brukt, og den eventuelle testen som er foretatt for å 

vise en beskyttende immunrespons. 

f) De skal ha vært behandlet mot ekto- og endoparasitter minst to ganger i løpet av de siste 40 dagene før datoen for avsendelse til 

Unionen. 

Dersom de særlige garantiene nevnt i bokstav c) ii) omfatter en karantenetid i en vektorbeskyttet fasilitet i det lukkede anlegget, skal 

denne fasiliteten oppfylle kravene i del F i vedlegg XII. 

Artikkel 35 

Forflytning og håndtering av hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg etter innførsel 

Etter innførsel til Unionen skal hov- og klovdyr som kommer fra et lukket anlegg i et tredjeland eller territorium, som nevnt i artikkel 

27, oppholde seg på det lukkede bestemmelsesanlegget i et tidsrom på minst seks måneder før de kan flyttes til et annet lukket anlegg 

i Unionen, med mindre de eksporteres fra Unionen eller flyttes med henblikk på slakting. 

AVDELING 3 

KRAV TIL DYREHELSE FOR FJØRFE OG FUGLER I FANGENSKAP 

KAPITTEL 1 

Særlige krav til dyrehelse for fjørfe 

AVSNITT 1 

KRAV TIL DYREHELSE FOR ALLE ARTER OG KATEGORIER AV FJØRFE 

Artikkel 36 

Fjørfe som er importert til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse, før innførsel til Unionen 

1. Følgende forsendelser skal bare tillates innført til Unionen dersom vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet har gitt garantier i samsvar med nr. 2: 

a) Fjørfe som er importert til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse, fra et annet tredjeland eller 

territorium eller en sone i disse. 

b) Daggamle kyllinger fra foreldreflokker som ble importert til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i 

disse, fra et annet tredjeland eller territorium eller en sone i disse.  
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2. Forsendelser av dyr nevnt i nr. 1 skal bare tillates innført til Unionen dersom vedkommende myndighet i fjørfeets opprinnelses-

tredjeland eller opprinnelsesterritorium har gitt garantier for at 

a) det fjørfeet og de foreldreflokkene som er nevnt i det nummeret, ble importert fra et tredjeland eller territorium eller en sone i 

disse som er listeført for innførsel til Unionen av slike forsendelser, 

b) importen av fjørfeet og foreldreflokkene nevnt i nr. 1 til dette tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse skjedde i samsvar 

med krav til dyrehelse som er minst like strenge som dem som gjelder for forsendelser av slike dyr som innføres direkte til 

Unionen. 

Artikkel 37 

Krav til fjørfeets opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse 

Forsendelser av fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser kommer fra et tredjeland eller territorium eller 

en sone i disse som oppfyller følgende krav: 

a) Det/den har hatt et sykdomsovervåkingsprogram for høypatogen aviær influensa i minst seks måneder før datoen for avsendelse 

av forsendelsen til Unionen, og dette overvåkingsprogrammet oppfyller kravene fastsatt i enten 

 i) vedlegg II til denne forordningen, 

eller 

ii) det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. 

b) Det/den anses å være fritt for høypatogen aviær influensa i samsvar med artikkel 38. 

c) Dersom det foretas vaksinasjon mot høypatogen aviær influensa, har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at 

 i) vaksinasjonsprogrammet oppfyller kravene fastsatt i vedlegg XIII, 

 ii) i tillegg til kravene fastsatt i vedlegg II oppfyller overvåkingsprogrammet nevnt i bokstav a) i denne artikkelen kravene 

fastsatt i nr. 2 i vedlegg XIII, 

iii) den har forpliktet seg til å underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i vaksinasjonsprogrammet i tredjelandet eller 

territoriet eller en sone i disse. 

d) Det/den 

 i) anses når det gjelder annet fjørfe enn strutsefugler, som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar med 

artikkel 39, 

ii) anses når det gjelder strutsefugler, 

— som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar med artikkel 39, 

eller 

— ikke som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar med artikkel 39, men vedkommende myndighet i 

opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet har gitt garantier om samsvar med kravene som gjelder infeksjon 

med Newcastle disease-virus med hensyn til isolasjon, overvåking og testing, i samsvar med vedlegg XIV. 

e) Dersom det foretas vaksinasjon mot infeksjon med Newcastle disease-virus, har vedkommende myndighet i tredjelandet eller 

territoriet gitt garantier for at 

 i) vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle 

disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller  
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ii) vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus 

angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og fjørfeet oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg XV for fjørfe og rugeegg som 

kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon med Newcastle 

disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV. 

f) Det/den har etter utbrudd av høypatogen aviær influensa eller utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus forpliktet seg til 

å framlegge følgende opplysninger for Kommisjonen: 

 i) Opplysninger om sykdomssituasjonen innen 24 timer etter at et første utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon 

med Newcastle disease-virus er bekreftet. 

ii) Regelmessige oppdateringer om sykdomssituasjonen. 

g) Det/den har forpliktet seg til å sende virusisolater fra de første utbruddene av høypatogen aviær influensa og infeksjon med 

Newcastle disease-virus til Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease. 

Artikkel 38 

Fravær av høypatogen aviær influensa i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse 

1. Et tredjeland eller territorium eller en sone i disse skal anses som fri(tt) for høypatogen aviær influensa når det/den har gitt 

følgende garantier til Kommisjonen: 

a) Et overvåkingsprogram for høypatogen aviær influensa i samsvar med artikkel 37 bokstav a) har vært gjennomført i et tidsrom på 

minst seks måneder før datoen da den offentlige veterinæren sertifiserte forsendelsen for avsendelse til Unionen. 

b) Det har ikke vært noe utbrudd av høypatogen aviær influensa hos fjørfe i det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller en sone i 

disse i løpet av minst de siste tolv månedene før datoen da den offentlige veterinæren sertifiserte forsendelsen for avsendelse til 

Unionen. 

2. Etter et utbrudd av høypatogen aviær influensa i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som tidligere var ansett som 

fri(tt) for denne sykdommen, som nevnt i nr. 1, skal det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse igjen anses som 

fri(tt) for høypatogen aviær influensa dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er gjennomført utslakting for å bekjempe høypatogen aviær influensa. 

b) Alle tidligere infiserte anlegg er tilstrekkelig rengjort og desinfisert. 

c) I løpet av et tidsrom på minst tre måneder etter at utslaktingen samt rengjøringen og desinfiseringen nevnt i bokstav a) og b) var 

ferdig, har vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet gjennomført et overvåkingsprogram som på bakgrunn av 

negative resultater fra et randomisert, representativt utvalg fra risikopopulasjonene minst gjør det mulig å godtgjøre fravær av 

infeksjon, idet det tas hensyn til de særlige epidemiologiske omstendighetene knyttet til det eller de utbruddene som har 

forekommet. 

Artikkel 39 

Fravær av infeksjon med Newcastle disease-virus i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse 

1. Et tredjeland eller territorium eller en sone i disse skal anses som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus når det ikke 

har vært noe utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus hos fjørfe i det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller en sone i 

disse i løpet av minst de siste tolv månedene før datoen da den offentlige veterinæren sertifiserte forsendelsen for avsendelse til 

Unionen.  
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2. Dersom det oppstår et utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse 

som tidligere var fri(tt) for denne sykdommen, som nevnt i nr. 1, skal det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse 

igjen anses som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er gjennomført utslakting for å bekjempe sykdommen. 

b) Alle tidligere infiserte anlegg er tilstrekkelig rengjort og desinfisert. 

c) I løpet av et tidsrom på minst tre måneder etter at utslaktingen samt rengjøringen og desinfiseringen nevnt i bokstav a) og b) var 

ferdig, har vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet godtgjort fravær av denne sykdommen i tredjelandet eller 

territoriet eller en sone i disse ved grundige undersøkelser, herunder laboratorieundersøkelser, i tilknytning til utbruddet. 

Artikkel 40 

Fjørfeets opprinnelsesanlegg 

1. Forsendelser av avlsfjørfe og produksjonsfjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra 

anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet i samsvar med krav som 

er minst like strenge som kravene fastsatt i artikkel 8 i delegert forordning (EU) 2019/2035, og 

a) hvis godkjenning ikke er suspendert eller tilbakekalt, 

b) der det innenfor en radius på 10 km, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet utbrudd av høypatogen 

aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før lastedatoen for avsendelse til 

Unionen, 

c) det ikke er rapportert noe bekreftet tilfelle av infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus i løpet av minst de siste 21 dagene 

før lastedatoen for avsendelse til Unionen. 

2. Forsendelser av fjørfe beregnet på slakting skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra anlegg 

a) der det innenfor en radius på 10 km, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet utbrudd av høypatogen 

aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før lastedatoen for avsendelse til 

Unionen, 

b) der det ikke er rapportert noe bekreftet tilfelle av infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus i løpet av minst de siste 

21 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen. 

3. Forsendelser av daggamle kyllinger skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

a) er utklekket i anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, i 

samsvar med krav som er minst like strenge som kravene fastsatt i artikkel 7 i delegert forordning (EU) 2019/2035, og 

 i) hvis godkjenning ikke er suspendert eller tilbakekalt, 

ii) der det innenfor en radius på 10 km, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet utbrudd av 

høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før datoen for 

avsendelse til Unionen, 

b) kommer fra flokker som er holdt i anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet, i samsvar med krav som er minst like strenge som kravene fastsatt i artikkel 8 i delegert forordning (EU) 

2019/2035, og 

 i) hvis godkjenning ikke er suspendert eller tilbakekalt på det tidspunktet rugeeggene som de daggamle kyllingene ble utklekket 

fra, ble sendt til rugeriet, 

ii) det ikke er rapportert noe bekreftet tilfelle av infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus i løpet av minst de siste 

21 dagene før innsamlingsdatoen for rugeeggene som de daggamle kyllingene ble utklekket fra.  
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Artikkel 41 

Særlige forebyggende tiltak for containere som fjørfe transporteres i 

Forsendelser av fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er transportert i containere som i tillegg til 

kravene i artikkel 18 oppfyller følgende krav: 

a) De er lukket i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet for å 

hindre at innholdet byttes ut. 

b) De er merket med opplysninger om den bestemte arten og kategorien av fjørfe oppført i vedlegg XVI. 

c) De er, når det gjelder daggamle kyllinger, rene engangscontainere som brukes for første gang. 

Artikkel 42 

Innførsel av fjørfe til medlemsstater med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon 

1. Forsendelser av avlsfjørfe og produksjonsfjørfe som er beregnet på en medlemsstat med status som fri for infeksjon med 

Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen oppfyller følgende krav: 

a) De er ikke vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus. 

b) De er holdt isolert i minst de siste 14 dagene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen i opprinnelsesanlegget eller 

karanteneanlegget under tilsyn av en offentlig veterinær, der 

 i) ingen fjørfe er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 21 dagene før forsendelsens 

lastedato, 

 ii) ingen fugl som ikke utgjør en del av forsendelsen, er tatt inn i anlegget i løpet av tidsrommet nevnt i punkt i), 

iii) ingen vaksinasjon er foretatt. 

c) De har i løpet av minst de siste 14 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen testet negativt på serologiske tester for å 

påvise antistoffer mot Newcastle disease-virus, utført på blodprøver som med et konfidensnivå på 95 % påviser infeksjon ved en 

prevalens på 5 %. 

2. Forsendelser av fjørfe som er beregnet på slakting i en medlemsstat med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-

virus uten vaksinasjon, skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra flokker som 

a) ikke er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, og har i løpet av minst de siste 14 dagene før forsendelsens 

lastedato for avsendelse til Unionen testet negativt på serologiske tester for å påvise antistoffer mot Newcastle disease-virus, 

utført på blodprøver som med et konfidensnivå på 95 % påviser infeksjon ved en prevalens på 5 %, 

eller 

b) er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, men ikke med en levende vaksine, i løpet av minst de siste 30 dagene før 

forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen, og gjennomgikk med negativt resultat en virusisolasjonstest for infeksjon med 

Newcastle disease-virus i løpet av de siste 14 dagene før den datoen på en kloakksvaberprøve eller avføringsprøver tatt fra minst 

60 fugler. 

3. Forsendelser av daggamle kyllinger som er beregnet på en medlemsstat med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-

virus uten vaksinasjon, skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

a) ikke er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

b) kommer fra rugeegg som kommer fra flokker som oppfyller ett av følgende: 

 i) de er ikke vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

eller  
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 ii) de er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus med en inaktivert vaksine, 

eller 

iii) de er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus med en levende vaksine senest 60 dager før datoen da eggene ble 

samlet inn, 

c) kommer fra et rugeri der arbeidsmetodene sikrer at eggene som daggamle kyllinger beregnet på innførsel til Unionen kommer fra, 

ruges ut på helt andre tidspunkter og helt andre steder enn egg som ikke oppfyller kravene fastsatt i bokstav b). 

AVSNITT 2 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR AVLSFJØRFE OG PRODUKSJONSFJØRFE 

Artikkel 43 

Identifikasjon av avls- og produksjonsdyr av strutsefugler 

Forsendelser av avls- og produksjonsdyr av strutsefugler skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

identifiseres individuelt ved hjelp av halsmerker eller en injiserbar signalgiver 

a) med opprinnelsestredjelandets eller opprinnelsesterritoriets kode i form av to bokstaver i samsvar med ISO-standard 3166, 

b) som er i samsvar med ISO-standard 11784 og 11785. 

Artikkel 44 

Særlige krav til dyrehelse for flokken som forsendelser av avlsfjørfe og produksjonsfjørfe kommer fra 

Forsendelser av avlsfjørfe og produksjonsfjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra flokker 

som oppfyller følgende krav: 

a) Flokkene er ikke vaksinert mot høypatogen aviær influensa. 

b) Dersom flokkene er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndigheter i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at vaksinene som 

brukes, er i samsvar med enten 

— de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller 

— de generelle kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og fjørfeet 

oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg XV for fjørfe og rugeegg som kommer fra et tredjeland eller 

territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon med Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar 

med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for forsendelsen. 

c) Flokkene har gjennomgått et sykdomsovervåkingsprogram som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II til delegert forordning (EU) 

2019/2035, og har vist seg ikke å være smittet, og det er heller ikke mistanke om infeksjon med følgende agenser: 

 i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Gallus gallus. 

 ii) Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og 

Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Meleagris gallopavo.  
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iii) Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum når det gjelder Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, 

Perdix perdix, Anas spp.. 

d) Flokkene er holdt i anlegg der det i tilfelle av bekreftelse av infeksjon med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i 

løpet av de siste tolv månedene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen, er truffet følgende tiltak: 

 i) Den smittede flokken er blitt slaktet eller er blitt avlivet og destruert. 

 ii) Anlegget er blitt rengjort og desinfisert etter slaktingen eller avlivingen av den smittede flokken nevnt i punkt i). 

iii) Etter rengjøringen og desinfiseringen nevnt i punkt ii) har alle flokker i anlegget testet negativt for infeksjon med Salmonella 

Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae på to tester utført med et mellomrom på minst 21 dager i samsvar med 

sykdomsovervåkingsprogrammet nevnt i bokstav c). 

e) Flokkene er holdt i anlegg der det i tilfelle av bekreftelse av aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og 

M. meleagridis) i løpet av de siste tolv månedene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen, er truffet følgende tiltak: 

Enten: 

 i) Den smittede flokken har testet negativt for aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) på to 

tester utført i samsvar med sykdomsovervåkingsprogrammet nevnt i bokstav c) på hele flokken med et mellomrom på minst 

60 dager. 

Eller: 

ii) Den smittede flokken er blitt slaktet eller er blitt avlivet og destruert, anlegget er blitt rengjort og desinfisert, og etter 

rengjøringen og desinfiseringen har alle flokker i anlegget testet negativt for aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma 

gallisepticum og M. meleagridis) på to tester utført med et mellomrom på minst 21 dager i samsvar med sykdomsover-

våkingsprogrammet nevnt i bokstav c). 

AVSNITT 3 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR FJØRFE BEREGNET PÅ SLAKTING 

Artikkel 45 

Særlige krav til dyrehelse for flokken som forsendelser av fjørfe beregnet på slakting kommer fra 

Forsendelser av fjørfe beregnet på slakting skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra flokker som 

oppfyller følgende krav: 

a) De er ikke vaksinert mot høypatogen aviær influensa. 

b) Dersom de er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at 

— vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle 

disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller 

— vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus 

angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og fjørfeet oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg XV for fjørfe og rugeegg 

som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon med 

Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV. 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for hver forsendelse.  
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AVSNITT 4 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR DAGGAMLE KYLLINGER 

Artikkel 46 

Særlige krav til dyrehelse for flokkene som forsendelser av daggamle kyllinger kommer fra 

Forsendelser av daggamle kyllinger skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra flokker som 

oppfyller følgende krav: 

a) Dersom flokkene er vaksinert mot høypatogen aviær influensa, har opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt 

garantier for at minstekravene til vaksinasjonsprogrammer og ytterligere overvåking fastsatt i vedlegg XIII er oppfylt. 

b) Dersom flokkene er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at vaksinene som 

brukes, er i samsvar med enten 

— de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller 

— de generelle kriteriene for anerkjente vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og 

fjørfeet og rugeeggene som de daggamle kyllingene kommer fra, oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg 

XV for fjørfe og rugeegg som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes 

mot infeksjon med Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for hver forsendelse. 

c) Flokkene har gjennomgått et sykdomsovervåkingsprogram som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II til delegert forordning (EU) 

2019/2035, og har vist seg ikke å være smittet, og det er heller ikke mistanke om infeksjon med følgende agenser: 

 i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Gallus gallus. 

 ii) Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og 

Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Meleagris gallopavo. 

iii) Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum når det gjelder Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, 

Perdix perdix, Anas spp.. 

d) Flokkene er holdt i anlegg der det i tilfelle av bekreftelse av infeksjon med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i 

løpet av de siste tolv månedene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen, er truffet følgende tiltak: 

 i) Den smittede flokken er blitt slaktet eller er blitt avlivet og destruert. 

 ii) Anlegget er blitt rengjort og desinfisert etter slaktingen eller avlivingen av den smittede flokken nevnt i punkt i). 

iii) Etter rengjøringen og desinfiseringen nevnt i punkt ii) har alle flokker i anlegget testet negativt for infeksjon med Salmonella 

Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae på to tester utført med et mellomrom på minst 21 dager i samsvar med sykdoms-

overvåkingsprogrammet nevnt i bokstav c). 

e) Flokkene er holdt i anlegg der det i tilfelle av bekreftelse av aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og 

M. meleagridis) i løpet av de siste tolv månedene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen, er truffet følgende tiltak: 

Enten: 

 i) Den smittede flokken har testet negativt for aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) på to 

tester utført i samsvar med sykdomsovervåkingsprogrammet nevnt i bokstav c) på hele flokken med et mellomrom på minst 

60 dager. 

Eller:  
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ii) Den smittede flokken er blitt slaktet eller er blitt avlivet og destruert, anlegget er blitt rengjort og desinfisert, og etter 

rengjøringen og desinfiseringen har alle flokker i anlegget testet negativt for aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma 

gallisepticum og M. meleagridis) på to tester utført med et mellomrom på minst 21 dager i samsvar med sykdoms-

overvåkingsprogrammet nevnt i bokstav c). 

Artikkel 47 

Særlige krav til dyrehelse for rugeeggene som forsendelser av daggamle kyllinger kommer fra 

Forsendelser av daggamle kyllinger skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra rugeegg som 

a) oppfyller kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen fastsatt i avdeling 2 i del III, 

b) før de ble sendt til rugeriet, var merket i samsvar med vedkommende myndighets instrukser, 

c) er desinfisert i samsvar med vedkommende myndighets instrukser, 

d) ikke har vært i kontakt med fjørfe eller rugeegg med lavere helsestatus, fugler i fangenskap eller viltlevende fugler, verken under 

transport til rugeriet eller i rugeriet. 

Artikkel 48 

Særlige krav til dyrehelse for daggamle kyllinger 

Forsendelser av daggamle kyllinger skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen ikke er vaksinert mot aviær 

influensa. 

AVSNITT 5 

KRAV TIL DYREHELSE FOR FÆRRE ENN 20 DYR AV FJØRFE 

Artikkel 49 

Unntak for og særlige krav til forsendelser med færre enn 20 dyr av annet fjørfe enn strutsefugler 

Som unntak fra artikkel 14 nr. 3, artikkel 17, 18, 40 og 41 samt artikkel 43–48 skal forsendelser som inneholder færre enn 20 dyr av 

annet fjørfe enn strutsefugler, tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser oppfyller følgende krav: 

a) Fjørfeet kommer fra anlegg der 

 i) det ikke er rapportert noe bekreftet tilfelle av infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus i løpet av minst de siste 

21 dagene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen eller innsamlingsdatoen for rugeeggene som de daggamle 

kyllingene ble utklekket fra, 

ii) det innenfor en radius på 10 km rundt anlegget, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet utbrudd 

av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før 

forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen. 

b) Fjørfeet, eller når det gjelder daggamle kyllinger, flokkene som de daggamle kyllingene kommer fra, har vært isolert i opprinnel-

sesanlegget i minst de siste 21 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen. 

c) Når det gjelder vaksinasjon mot høypatogen aviær influensa, 

 i) er fjørfeet ikke vaksinert mot høypatogen aviær influensa, 

ii) har, dersom foreldreflokkene til de daggamle kyllingene er vaksinert mot høypatogen aviær influensa, opprinnelses-

tredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at minstekravene til vaksinasjonsprogrammer og ytterligere 

overvåking fastsatt i vedlegg XIII er oppfylt.  
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d) Dersom fjørfeet eller foreldreflokken til de daggamle kyllingene er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at vaksinene som 

brukes, er i samsvar med enten 

— de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller 

— de generelle kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og fjørfeet 

oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg XV for fjørfe og rugeegg som kommer fra et tredjeland eller 

territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon med Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar 

med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for hver forsendelse. 

e) Fjørfeet, eller når det gjelder daggamle kyllinger, flokkene som de daggamle kyllingene kommer fra, har vist seg ikke å være 

smittet, og det er heller ikke mistanke om infeksjon med følgende agenser i tester foretatt i samsvar med kravene til testing av 

forsendelser med færre enn 20 dyr av annet fjørfe enn strutsefugler og færre enn 20 rugeegg fra slikt fjørfe, før innførsel til 

Unionen, fastsatt i vedlegg XVII: 

 i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Gallus gallus. 

 ii) Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og 

Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Meleagris gallopavo. 

iii) Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum når det gjelder Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, 

Perdix perdix, Anas spp.. 

AVSNITT 6 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE VED FORFLYTNING OG HÅNDTERING AV FJØRFE ETTER INNFØRSEL TIL UNIONEN 

Artikkel 50 

Forpliktelser for driftsansvarlige i bestemmelsesanlegget etter innførsel til Unionen av forsendelser av fjørfe 

1. Driftsansvarlige i bestemmelsesanleggene skal fra ankomstdatoen holde avlsfjørfe, produksjonsfjørfe, unntatt produksjonsfjørfe 

for gjenoppbygging av fugleviltbestanden, og daggamle kyllinger som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en 

sone i disse, i bestemmelsesanleggene i en sammenhengende periode på minst 

a) seks uker, 

eller 

b) fram til dagen de slaktes, dersom dyrene slaktes i løpet av de seks første ukene etter ankomstdatoen. 

2. Når det gjelder annet fjørfe enn strutsefugler, kan perioden på seks uker fastsatt i nr. 1 bokstav a) reduseres til tre uker, dersom 

det på forespørsel fra den driftsansvarlige er foretatt prøvetaking og testing i samsvar med artikkel 51 bokstav b) med tilfredsstillende 

resultater. 

3. Driftsansvarlige på bestemmelsesanlegget skal sikre at fjørfe nevnt i nr. 1 gjennomgår en klinisk kontroll som foretas av en 

offentlig veterinær på bestemmelsesanlegget senest den dagen da de relevante periodene fastsatt i nevnte nummer utløper. 

4. I løpet av periodene fastsatt i nr. 1 skal driftsansvarlige holde fjørfe som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium 

eller en sone i disse, atskilt fra andre flokker av fjørfe.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/195 

 

 

5. Dersom fjørfe nevnt i nr. 1 plasseres i samme flokk som annet fjørfe som befinner seg i bestemmelsesanlegget, skal periodene 

nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) regnes fra og med den datoen da den siste fuglen kom inn på bestemmelsesanlegget, og ikke noe fjørfe 

som befinner seg der, skal flyttes fra flokken før disse periodene utløper. 

Artikkel 51 

Vedkommende myndigheters forpliktelse med hensyn til prøvetaking og testing av forsendelser av fjørfe  

etter innførsel til Unionen 

Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal sikre at 

a) avlsfjørfe, produksjonsfjørfe, unntatt produksjonsfjørfe for gjenoppbygging av fugleviltbestanden, og daggamle kyllinger som er 

innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse i løpet av periodene fastsatt i artikkel 50 nr. 1, 

gjennomgår en klinisk kontroll som foretas av en offentlig veterinær på bestemmelsesanlegget, senest den dagen da de relevante 

periodene fastsatt i nevnte artikkel utløper, og at det om nødvendig tas prøve av dem for testing med sikte på å overvåke deres 

helsestatus, 

b) når det gjelder annet fjørfe enn strutsefugler, og dersom den driftsansvarlige ber om det, som nevnt i artikkel 50 nr. 2, prøvetaking 

og testing av annet fjørfe enn strutsefugler utføres i samsvar med ved vedlegg XVIII. 

Artikkel 52 

Vedkommende myndigheters forpliktelse med hensyn til prøvetaking og testing etter innførsel til Unionen av  

forsendelser av strutsefugler som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som  

ikke er fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus 

Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal sikre at avlsdyr av strutsefugler, produksjonsdyr av strutsefugler og 

daggamle kyllinger av strutsefugler som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er 

fri(tt)n for infeksjon med Newcastle disease-virus, i løpet av periodene fastsatt i artikkel 50 nr. 1 

a) gjennomgår en viruspåvisningstest for infeksjon med Newcastle disease-virus, foretatt av vedkommende myndighet på en 

kloakksvaberprøve eller avføringsprøve fra hver enkelt strutsefugl, 

b) når det gjelder forsendelser av strutsefugler beregnet på en medlemsstat med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-

virus uten vaksinasjon, fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er fri(tt) for infeksjon med Newcastle 

disease-virus, i tillegg til kravene nevnt i bokstav a) gjennomgår en serologisk test for infeksjon med Newcastle disease-virus, 

foretatt av vedkommende myndighet på hver enkelt strutsefugl, 

c) alle har testet negativt på testene fastsatt i bokstav a) og b) før de slippes ut av isolasjon. 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til dyrehelse for fugler i fangenskap 

AVSNITT 1 

KRAV TIL DYREHELSE FOR FUGLER I FANGENSKAP 

Artikkel 53 

Krav til identifikasjon av fugler i fangenskap 

Forsendelser av fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen er identifisert med et 

individuelt identifikasjonsnummer ved hjelp av en unikt merket, lukket fotring eller en injiserbar signalgiver som inneholder minst 

følgende informasjon: 

a) Opprinnelsestredjelandets eller opprinnelsesterritoriets kode i form av to bokstaver i samsvar med ISO-standard 3166. 

b) Et unikt serienummer.  
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Artikkel 54 

Særlige forebyggende tiltak for containere som fugler i fangenskap transporteres i 

Forsendelser av fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er transportert i containere som i 

tillegg til kravene som gjelder containere, fastsatt i artikkel 18, oppfyller følgende krav: 

a) De er lukket i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet for å 

hindre at innholdet byttes ut. 

b) De er merket med opplysninger om den bestemte arten og kategorien av fugler oppført i vedlegg XVI. 

c) De brukes for første gang. 

Artikkel 55 

Krav til opprinnelsesanlegget for forsendelser av fugler i fangenskap 

Forsendelser av fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra et anlegg som 

oppfyller følgende krav: 

a) Det er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet som å oppfylle de særlige 

kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 56, og denne godkjenningen er ikke suspendert eller tilbakekalt. 

b) Det er tildelt et unikt godkjenningsnummer av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, 

og dette er meldt til Kommisjonen. 

c) Opprinnelsesanleggets navn og godkjenningsnummer står på en liste over anlegg som er utarbeidet og offentliggjort av 

Kommisjonen. 

d) Innenfor en radius på 10 km rundt anlegget, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, har det ikke forekommet utbrudd av 

høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før lastedatoen for 

avsendelse til Unionen. 

e) Når det gjelder fugler av papegøyefamilien, har det enten 

 i) ikke vært noe bekreftet tilfelle av aviær klamydia i anlegget i løpet av minst de siste 60 dagene før lastedatoen for avsendelse 

til Unionen, og dersom aviær klamydia har vært bekreftet i anlegget i løpet av de siste seks månedene før lastedatoen for 

avsendelse til Unionen, er det truffet følgende tiltak: 

— Smittede fugler og fugler som forventes å bli smittet, har fått behandling. 

— Etter avsluttet behandling har de vist seg å være negative ved laboratorieundersøkelser for aviær klamydia. 

— Etter avsluttet behandling er anlegget blitt rengjort og desinfisert. 

— Det har gått minst 60 dager etter at rengjøringen og desinfiseringen nevnt i tredje strekpunkt er avsluttet, 

eller 

ii) dyrene har vært holdt under veterinærkontroll i 45 dager før lastedatoen for avsendelse til Unionen og har fått behandling mot 

aviær klamydia. 

Artikkel 56 

Særlige krav til dyrehelse med hensyn til godkjenning, vedlikehold av godkjenning og suspensjon, tilbakekalling eller 

fornyelse av godkjenning av opprinnelsesanleggene for forsendelser av fugler i fangenskap 

1. Forsendelser av fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra anlegg som 

er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, som nevnt i artikkel 55, og som 

oppfyller følgende krav fastsatt i vedlegg XIX: 

a) I nr. 1 når det gjelder biosikkerhetstiltak.  
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b) I nr. 2 når det gjelder fasiliteter og utstyr. 

c) I nr. 3 når det gjelder journalføring. 

d) I nr. 4 når det gjelder personell. 

e) I nr. 5 når det gjelder helsestatus. 

2. Forsendelser av fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra anlegg som 

er under kontroll av en offentlig veterinær hos vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet, som skal 

a) sikre at vilkårene i denne artikkelen overholdes, 

b) besøke anlegget minst én gang i året, 

c) føre tilsyn med virksomheten til anleggets veterinær og gjennomføringen av det årlige programmet for sykdomsovervåking, 

d) kontrollere at resultatene av kliniske undersøkelser, kontroll post mortem og laboratorieundersøkelser av dyrene ikke har påvist 

forekomst av høypatogen aviær influensa, infeksjon med Newcastle disease-virus eller aviær klamydia. 

3. Godkjenningen av et anlegg for fugler i fangenskap skal suspenderes eller tilbakekalles dersom det aktuelle anlegget ikke lenger 

oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1 og 2, eller en bruksendring har funnet sted slik at det ikke lenger brukes utelukkende til fugler i 

fangenskap. 

4. Godkjenningen av et anlegg for fugler i fangenskap skal suspenderes dersom vedkommende myndighet i tredjelandet eller 

territoriet har fått melding om mistanke om høypatogen aviær influensa, infeksjon med Newcastle disease-virus eller aviær klamydia, 

inntil mistanken er blitt offisielt avkreftet. Etter melding om mistanke skal det treffes nødvendige tiltak for å bekrefte eller avkrefte 

mistanken og for å unngå spredning av sykdommen i samsvar med kravene i delegert forordning (EU) 2020/687. 

5. Dersom et anleggs godkjenning har blitt suspendert eller tilbakekalt, skal anlegget godkjennes på nytt når følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Sykdommen og smittekilden er utryddet. 

b) Tidligere infiserte anlegg er tilstrekkelig rengjort og desinfisert. 

c) Anlegget oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1. 

6. Forsendelser av fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet har forpliktet seg til å underrette Kommisjonen om suspensjon, tilbakekalling eller fornyelse av godkjenning av anlegg. 

Artikkel 57 

Særlige krav til dyrehelse for fugler i fangenskap 

Forsendelser av fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

a) ikke er vaksinert mot høypatogen aviær influensa, 

b) er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, og vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnel-

sesterritoriet har gitt garantier for at vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot 

infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

c) har gjennomgått en viruspåvisningstest for høypatogen aviær influensa og Newcastle disease med negativt resultat i løpet av de 

siste 7–14 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen.  
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Artikkel 58 

Krav ved innførsel av forsendelser av fugler i fangenskap til medlemsstater med status som fri for infeksjon med Newcastle 

disease-virus uten vaksinasjon 

Forsendelser av fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes som er beregnet på en medlemsstat med status som fri for 

infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen 

a) ikke er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

b) er holdt isolert i minst de siste 14 dagene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen i opprinnelsesanlegget eller 

karanteneanlegget i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet under tilsyn av en offentlig veterinær, der 

 i) ingen fugl er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av de siste 21 dagene før datoen for avsendelse av 

forsendelsen, 

 ii) ingen fugl som ikke var beregnet på forsendelsen, er tatt inn i anlegget i løpet av dette tidsrommet, 

iii) det ikke har vært foretatt noen vaksinasjon i anlegget, 

c) i løpet av minst de siste 14 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen har testet negativt på serologiske tester for å påvise 

forekomst av antistoffer mot Newcastle disease-virus, utført på blodprøver som med et konfidensnivå på 95 % påviser infeksjon 

ved en prevalens på 5 %. 

AVSNITT 2 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE VED FORFLYTNING OG HÅNDTERING AV FUGLER I FANGENSKAP ETTER INNFØRSEL TIL UNIONEN 

Artikkel 59 

Krav ved forflytning av fugler i fangenskap etter innførsel til Unionen 

Etter innførsel til Unionen skal forsendelser av fugler i fangenskap transporteres uten opphold direkte til et karanteneanlegg som er 

godkjent i samsvar med artikkel 14 i delegert forordning (EU) 2019/2035, i samsvar med følgende: 

a) Den samlede reisetiden fra innførselsstedet i Unionen til karanteneanlegget skal ikke overstige ni timer. 

b) Kjøretøyene som brukes til transport av forsendelsen til karanteneanlegget, skal være plombert av vedkommende myndighet på 

en slik måte at innholdet ikke kan byttes ut. 

Artikkel 60 

Forpliktelse for driftsansvarlige i karanteneanlegget etter innførsel til Unionen av forsendelser av fugler i fangenskap 

Driftsansvarlige i karanteneanlegget for fugler i fangenskap nevnt i artikkel 59 skal 

a) holde fugler i fangenskap i karantene i minst 30 dager, 

b) dersom kontrollfugler brukes til undersøkelse, prøvetaking og testing, sikre at 

 i) minst ti kontrollfugler brukes i hver enhet i karanteneanlegget, 

 ii) de er minst tre uker gamle og brukes for dette formålet bare én gang, 

iii) de er enten ringmerket av identifikasjonshensyn eller kan identifiseres med en annen form for identifikasjon som ikke kan 

fjernes, 

 iv) de ikke er vaksinert og erklært seronegative for høypatogen aviær influensa og infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet 

av de siste 14 dagene før karantenetiden begynte, 

 v) de plasseres i det godkjente karanteneanlegget før fuglene i fangenskap ankommer, og deler luftrom med og oppholder seg 

så nær fuglene i fangenskap som mulig, slik at det oppstår nærkontakt mellom kontrollfuglene og ekskrementer fra fuglene i 

fangenskap som er i karantene, 

 vi) fuglene i fangenskap frigis fra karantene bare etter skriftlig tillatelse fra en offentlig veterinær.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/199 

 

 

Artikkel 61 

Vedkommende myndigheters forpliktelse etter innførsel til Unionen av forsendelser av fugler i fangenskap 

Etter at fugler i fangenskap har ankommet karanteneanlegget nevnt i artikkel 59, skal vedkommende myndighet 

a) kontrollere karanteneforholdene, herunder en undersøkelse av dødelighetstallet og en klinisk kontroll av fuglene i fangenskap, 

minst ved begynnelsen og slutten av karantenetiden, 

b) la fuglene i fangenskap gjennomgå testing for høypatogen aviær influensa og infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar 

med framgangsmåtene for undersøkelse, prøvetaking og testing angitt i vedlegg XX. 

AVSNITT 3 

UNNTAK FRA KRAVENE TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV FUGLER I FANGENSKAP OG VED FORFLYTNING OG 

HÅNDTERING AV SLIKE FUGLER ETTER INNFØRSEL TIL UNIONEN 

Artikkel 62 

Unntak fra kravene til dyrehelse for fugler i fangenskap som kommer fra visse tredjeland eller territorier 

Som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 3–10 i del I, unntatt artikkel 3 bokstav a) i), artikkel 11–19 og artikkel 53–61, skal 

forsendelser av fugler i fangenskap som ikke oppfyller de nevnte kravene, tillates innført til Unionen dersom de kommer fra 

tredjeland eller territorier som er særlig listeført for innførsel av fugler i fangenskap til Unionen basert på likeverdige garantier. 

AVDELING 4 

KRAV TIL DYREHELSE FOR HONNINGBIER OG HUMLER 

KAPITTEL 1 

Alminnelige krav til dyrehelse for honningbier og humler 

Artikkel 63 

Tillatte kategorier av bier 

Bare forsendelser av de følgende kategoriene av bier skal tillates innført til Unionen: 

a) Honningbidronninger. 

b) Humler. 

Artikkel 64 

Avsendelse til Unionen av honningbier og humler 

Forsendelser av honningbidronninger og humler skal bare tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende krav: 

a) Emballasjematerialet og dronningkubene som brukes til å sende honningbiene og humlene til Unionen, skal 

 i) være nye, 

 ii) ikke ha vært i kontakt med bier og yngeltavler, 

iii) ha vært omfattet av alle forholdsregler for å hindre at de kontamineres med patogener som forårsaker sykdommer hos 

honningbier eller humler. 

b) Fôrvarene som ledsager honningbier og humler, skal være frie for patogener som forårsaker sykdom hos disse dyrene. 

c) Emballasjematerialet og ledsagende produkter skal ha gjennomgått en visuell undersøkelse før avsendelse til Unionen for å sikre 

at de ikke utgjør en risiko for dyrehelsen og ikke inneholder  
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 i) når det gjelder honningbier, Aethina tumida (liten kubebille) og Tropilaelaps-midd i alle livsstadier, 

ii) når det gjelder humler, Aethina tumida (liten kubebille) i alle livsstadier. 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til dyrehelse for honningbidronninger 

Artikkel 65 

Honningbidronningers opprinnelsesbigård 

Forsendelser av honningbidronninger skal bare tillates innført til Unionen dersom honningbiene i forsendelsen kommer fra en bigård 

som ligger i et område 

a) med en radius på minst 100 km, eventuelt innbefattet et nabotredjelands territorium, 

 i) der det ikke er rapportert om infestasjon med Aethina tumida (liten kubebille) eller Tropilaelaps spp., 

ii) der det ikke er innført noen restriksjoner på grunn av mistanke om, tilfelle av eller utbrudd av sykdommene nevnt i punkt i), 

b) med en radius på minst 3 km, eventuelt innbefattet et nabotredjelands territorium, 

 i) der det ikke er rapportert om lukket yngelråte i løpet av minst de siste 30 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen, 

 ii) der det ikke er innført noen restriksjoner på grunn av mistanke om eller bekreftet tilfelle av lukket yngelråte i løpet av 

tidsrommet nevnt i punkt i), 

iii) der, dersom det hadde vært et tidligere bekreftet tilfelle av lukket yngelråte før tidsrommet nevnt i punkt i), alle bikuber 

deretter ble kontrollert av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, og alle infiserte 

bikuber ble behandlet og deretter inspisert med tilfredsstillende resultat i løpet av 30 dager regnet fra datoen for det siste 

registrerte tilfellet av denne sykdommen. 

Artikkel 66 

Honningbidronningers opprinnelsesbikube 

Forsendelser av honningbidronninger skal bare tillates innført til Unionen dersom honningbiene i forsendelsen kommer fra bikuber 

som ved hjelp av prøver fra honningtavlen er testet for lukket yngelråte med negativt resultat i løpet av de siste 30 dagene før 

lastedatoen for avsendelse til Unionen. 

Artikkel 67 

Forsendelse av honningbidronninger 

Forsendelser av honningbidronninger skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er i lukkede kuber som hver har 

én honningbidronning med høyst 20 følgebier. 

Artikkel 68 

Tilleggsgarantier for honningbidronninger beregnet på visse medlemsstater eller soner med hensyn til infestasjon med Varroa 

spp. (varroatose) 

Forsendelser av honningbidronninger som er beregnet på en medlemsstat eller sone med status som sykdomsfri for infestasjon med 

Varroa spp. (varroatose), skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser oppfyller følgende krav: 

a) Honningbiene i forsendelsen skal komme fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for infestasjon med 

Varroa spp. (varroatose). 

b) I opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse har det ikke vært rapportert om infestasjon med Varroa 

spp. (varroatose) i løpet av de siste 30 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen. 

c) Alle forholdsregler er tatt for å unngå at forsendelsen smittes med Varroa spp. under lasting og avsendelse til Unionen.  
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KAPITTEL 3 

Særlige krav til dyrehelse for humler 

Artikkel 69 

Humlenes opprinnelsesanlegg 

Forsendelser av humler skal bare tillates innført til Unionen dersom humlene i forsendelsen 

a) er oppdrettet og holdt i et produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende miljøet, og 

 i) som har fasiliteter som sikrer at produksjonen av humler foregår inne i en bygning som er beskyttet mot flygende insekter, 

 ii) som har fasiliteter og utstyr som sikrer at humlene isoleres ytterligere i separate epidemiologiske enheter og med hver koloni 

i lukkede containere inne i bygningen gjennom hele produksjonen, 

iii) hvor oppbevaringen og håndteringen av pollen i lokalene holdes isolert fra humlene gjennom hele produksjonen av humler 

til de fôres med det, 

 iv) som har standardiserte framgangsmåter for å hindre at liten kubebille kommer inn i anlegget, og for regelmessig å undersøke 

for forekomst av liten kubebille i anlegget, 

b) som i anlegget nevnt i bokstav a) kommer fra en epidemiologisk enhet der infestasjon med Aethina tumida (liten kubebille) ikke 

er påvist. 

Artikkel 70 

Forsendelser av humler 

Forsendelser av humler skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser sendes til Unionen i lukkede containere som 

hver inneholder en koloni med høyst 200 voksne humler, med eller uten dronning. 

KAPITTEL 4 

Særlige krav til dyrehelse ved håndtering etter innførsel av honningbidronninger og humler 

Artikkel 71 

Håndtering etter innførsel av honningbidronninger og humler 

1. Etter innførsel til Unionen skal honningbidronninger ikke føres inn i lokale kolonier, med mindre de overføres fra 

transportkuben til nye kuber i samsvar med nr. 2 med tillatelse fra og eventuelt under direkte tilsyn fra vedkommende myndighet. 

2. Etter overføringen til nye kuber, som nevnt i nr. 1, skal transportkubene, følgebiene og annet materiale som ledsaget 

honningbidronningene fra opprinnelsestredjelandet, leveres til et offisielt laboratorium med sikte på undersøkelse for å avkrefte 

forekomst av Aethina Tumida (liten kubebille), herunder egg og larver, og eventuelle tegn på Tropilaelaps-midd. 

3. Driftsansvarlige som mottar humler, skal destruere containeren og emballasjematerialet som ledsaget dem fra opprinnelses-

tredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, men kan holde dem i containeren som de ble innført til Unionen i, fram til slutten av 

koloniens levetid. 

Artikkel 72 

Særlige forpliktelser for vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten der bestemmelsesstedet for forsendelser av honningbier eller humler ligger, skal 

a) føre tilsyn med overføringen fra transportkuben til de nye kubene nevnt i artikkel 71 nr. 1, 

b) sikre at den driftsansvarlige leverer inn materialene nevnt i artikkel 71 nr. 2,  
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c) sikre at det offisielle laboratoriet nevnt i artikkel 71 nr. 2 har innført ordninger for å destruere kubene, følgebiene og materialet 

etter laboratorieundersøkelsen fastsatt i nevnte bestemmelse. 

AVDELING 5 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV HUNDER, KATTER OG ILDRER 

Artikkel 73 

Avsendelse av hunder, katter og ildrer til Unionen 

1. Forsendelser av hunder, katter og ildrer skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er sendt fra opprinnelses-

anlegget til Unionen uten å ha passert gjennom noe annet anlegg. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan forsendelser av hunder, katter og ildrer som kommer fra mer enn ett opprinnelsesanlegg, tillates innført 

til Unionen dersom dyrene i forsendelsen har gjennomgått én enkelt oppsamling i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet eller en sone i disse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Oppsamlingen fant sted i et anlegg 

 i) som er godkjent av tredjelandets eller territoriets vedkommende myndighet til å foreta oppsamling av hunder, katter og 

ildrer, i samsvar med krav som er minst like strenge som kravene fastsatt i artikkel 10 i delegert forordning (EU) 2019/2035, 

 ii) som har et unikt godkjenningsnummer som er tildelt av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet, 

iii) som er listeført for dette formålet av vedkommende myndighet i avsendertredjelandet eller avsenderterritoriet, herunder 

opplysningene gitt i artikkel 21 i delegert forordning (EU) 2019/2035, 

 iv) der journaler for følgende føres, ajourføres og oppbevares i minst tre år: 

— Dyrenes opprinnelse. 

— Datoene for ankomst til og avsendelse fra oppsamlingssentralen. 

— Dyrenes identifikasjonskode. 

— Registreringsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg. 

— Registreringsnummeret til transportørene og transportmiddelet som leverer eller samler opp forsendelsen av hunder, 

katter og ildrer til og fra denne sentralen. 

b) Oppsamlingen i oppsamlingssentralen tok ikke mer enn seks dager; dette tidsrommet skal anses som en del av tidsrammen for 

prøvetaking for testing før avsendelse fra Unionen, dersom slik prøvetaking kreves i henhold til denne forordningen. 

c) Dyrene skal ha ankommet Unionen i løpet av et tidsrom på ti dager regnet fra avsendelsesdatoen fra opprinnelsesanlegget. 

Artikkel 74 

Identifikasjon av hunder, katter og ildrer 

1. Forsendelser av hunder, katter og ildrer skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen er identifisert 

individuelt ved hjelp av en injiserbar signalgiver som er implantert av en veterinær og oppfyller de tekniske kravene til 

identifikasjonsmerker for dyr fastsatt i gjennomføringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 120 i forordning (EU) 

2016/429. 

2. Dersom den implanterte injiserbare signalgiveren nevnt i nr. 1 ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene nevnt i det nummeret, 

skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for innførsel av forsendelsen til Unionen, framskaffe den leserenheten som til enhver tid 

gjør det mulig å kontrollere dyrets individuelle identifikasjon.  
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Artikkel 75 

Hunders, katters og ildrers opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse 

Forsendelser av hunder, katter og ildrer skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen kommer fra et tredjeland 

eller territorium eller en sone i disse der regler for forebygging og bekjempelse av infeksjon med rabiesvirus er i kraft og 

gjennomføres effektivt for å minimere risikoen for infeksjon hos hunder, katter og ildrer, herunder regler for import av disse artene 

fra andre tredjeland eller territorier. 

Artikkel 76 

Hunder, katter og ildrer 

1. Forsendelser av hunder, katter og ildrer skal bare tillates innført til Unionen dersom dyrene i forsendelsen oppfyller følgende 

krav: 

a) De har fått en vaksine mot infeksjon med rabiesvirus i samsvar med følgende krav: 

 i) Dyrene skal være minst tolv uker gamle når de vaksineres. 

 ii) Vaksinen skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013(21). 

iii) Den dagen forsendelsen sendes til Unionen, skal det ha gått minst 21 dager siden grunnvaksinasjonen mot infeksjon med 

rabiesvirus var gjennomført. 

 iv) En bekreftet kopi av vaksinasjonsopplysningene skal være vedlagt helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i). 

b) De skal ha gjennomgått en gyldig test med rabies-antistofftitrering i samsvar med nr. 1 i vedlegg XXI. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) skal hunder, katter og ildrer som kommer fra tredjeland eller territorier eller en sone i disse som 

er oppført på listen angitt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 (22), tillates innført til Unionen uten å ha 

gjennomgått test med rabies-antistofftitrering. 

3. Forsendelser av hunder skal tillates innført til en medlemsstat med sykdomsfri status for Echinococcus multilocularis eller et 

godkjent utryddelsesprogram mot infestasjon med denne sykdommen, dersom dyrene i forsendelsen er behandlet mot slik infestasjon 

i samsvar med del 2 i vedlegg XXI. 

Artikkel 77 

Unntak for hunder, katter og ildrer beregnet på et lukket anlegg eller et karanteneanlegg 

Som unntak fra artikkel 76 skal forsendelser av hunder, katter og ildrer som ikke oppfyller kravene til vaksinasjon mot rabies og 

kravene med hensyn til infestasjon med Echinococcus multilocularis, tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er beregnet 

på direkte innførsel enten til 

a) et lukket anlegg, 

eller 

b) et godkjent karanteneanlegg i bestemmelsesmedlemsstaten.  

  

(21) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1). 

(22) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 av 28. juni 2013 om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-kommersiell 

forflytning av hunder, katter og ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet til, utformingen av og språket 

i erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 (EUT L 178 av 

28.6.2013, s. 109). 



Nr. 81/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Artikkel 78 

Forflytning og håndtering etter innførsel til Unionen av hunder, katter og ildrer beregnet på et lukket anlegg eller et 

karanteneanlegg 

1. Forsendelser av hunder, katter og ildrer beregnet på et lukket anlegg i Unionen skal holdes i det lukkede bestemmelsesanlegget i 

minst 60 dager etter datoen for innførsel til Unionen. 

2. Forsendelser av hunder, katter og ildrer beregnet på direkte innførsel til et godkjent karanteneanlegg som nevnt i artikkel 77 

bokstav b) skal holdes i dette anlegget i 

a) minst seks måneder fra deres ankomstdato dersom kravene til vaksinasjon mot infeksjon med rabiesvirus fastsatt i artikkel 76  

nr. 1 ikke er oppfylt, 

eller 

b) når det gjelder hunder som ikke oppfyller kravene med hensyn til infestasjon med Echinococcus multilocularis fastsatt i  

artikkel 76 nr. 3, 24 timer etter behandling mot infestasjon med Echinococcus multilocularis i samsvar med nr. 2 i vedlegg XXI. 

DEL III 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV AVLSMATERIALE, SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 OG 5 

AVDELING 1 

KRAV TIL DYREHELSE FOR AVLSMATERIALE FRA HOV- OG KLOVDYR 

KAPITTEL 1 

Alminnelige krav til dyrehelse for avlsmateriale fra hov- og klovdyr 

Artikkel 79 

Opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt 

ut fra dyr som kommer fra tredjeland eller territorier som oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 22. 

Artikkel 80 

Oppholdsperiode for donordyr 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt 

ut fra dyr som 

a) i minst de siste seks månedene før uttaksdatoen oppholdt seg i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført 

for innførsel til Unionen av den bestemte arten og kategorien av avlsmateriale, 

b) i minst de siste 30 dagene før datoen for første uttak av avlsmateriale og i uttaksperioden 

 i) ble holdt i anlegg som ikke ligger i en restriksjonssone som er opprettet på grunn av forekomst hos storfe, svin, sau, geit og 

hestedyr av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for storfe, svin, sau, geit eller hestedyr, 

 ii) ble holdt i ett enkelt anlegg der det ikke er rapportert om noen kategori D-sykdommer som er relevante for storfe, svin, sau, 

geit eller hestedyr,  
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iii) ikke var i kontakt med dyr fra anlegg som ligger i en restriksjonssone nevnt i punkt i), eller fra anlegg nevnt i punkt ii), 

 iv) ikke ble brukt til naturlig bedekning. 

Artikkel 81 

Identifikasjon av donordyr 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt 

ut fra dyr som er identifisert i samsvar med artikkel 21. 

Artikkel 82 

Anlegg for avlsmateriale 

1. Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

er sendt fra godkjente anlegg for avlsmateriale som er listeført av vedkommende myndigheter i listeførte tredjeland eller territorier, 

eller soner i disse. 

2. Forsendelser av avlsmateriale skal bare tillates innført til Unionen fra godkjente anlegg for avlsmateriale nevnt i nr. 1 som 

oppfyller følgende krav fastsatt i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/686: 

a) I del 1 i nevnte vedlegg når det gjelder en sædstasjon. 

b) I del 2 i nevnte vedlegg når det gjelder en embryouttaksgruppe. 

c) I del 3 i nevnte vedlegg når det gjelder en embryoproduksjonsgruppe. 

d) I del 4 i nevnte vedlegg når det gjelder et bearbeidingsanlegg for avlsmateriale. 

e) I del 5 i nevnte vedlegg når det gjelder et lager for avlsmateriale. 

Artikkel 83 

Avlsmateriale 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom dette 

avlsmaterialet oppfyller følgende krav: 

a) Det er merket på en slik måte at følgende opplysninger klart kan fastslås: 

 i) Uttaksdato eller produksjonsdato for dette avlsmaterialet. 

 ii) Art og identifikasjon av donordyret/-dyrene. 

iii) Det unike godkjenningsnummeret, som skal inneholde landkoden på to bokstaver i samsvar med ISO-standard 3166-1 for 

landet der godkjenningen er gitt. 

 iv) Eventuelle andre relevante opplysninger. 

b) Det oppfyller kravene til dyrehelse for uttak, produksjon, bearbeiding og lagring fastsatt i vedlegg III til delegert forordning (EU) 

2020/686. 

Artikkel 84 

Transport av avlsmateriale 

1. Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom 

a) de er plassert i en container som oppfyller følgende krav: 

 i) Den er plombert og nummerert før avsendelse fra det godkjente anlegget for avlsmateriale under en stasjonsveterinærs eller 

gruppeveterinærs ansvar, eller av en offentlig veterinær.  
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 ii) Den er rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før bruk, eller er en engangscontainer. 

iii) Den er fylt med et frysemedium som ikke tidligere er brukt til andre produkter. 

b) bare én type avlsmateriale fra én art er plassert i containeren nevnt i bokstav a). 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan driftsansvarlige plassere sæd, oocytter og embryoer fra samme art i en og samme container, 

forutsatt at 

a) strå eller annen emballasje som avlsmateriale plasseres i, er forsvarlig og hermetisk lukket, 

b) avlsmateriale av forskjellige typer er atskilt fra hverandre med fysiske avdelinger eller ved at de plasseres i doble beskyttelses-

poser. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan driftsansvarlige plassere sæd, oocytter og embryoer fra sau og geit i en og samme container. 

Artikkel 85 

Ytterligere krav ved transport av sæd 

Forsendelser av sæd fra storfe, svin, sau og geit som er tatt ut fra mer enn ett donordyr og plassert i ett enkelt strå eller annen 

emballasje med sikte på innførsel til Unionen, skal bare tillates innført til Unionen dersom 

a) denne sæden er tatt ut på én enkelt sædstasjon og sendt fra den samme sædstasjonen som den er tatt ut på, 

b) det er innført prosedyrer med hensyn til bearbeiding av denne sæden for å sikre at den oppfyller kravene til merking i artikkel 83 

bokstav a). 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til dyrehelse for avlsmateriale fra storfe 

Artikkel 86 

Opprinnelsesanlegg for donordyr av storfe 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra dyr som kommer fra 

anlegg som oppfyller følgende krav, og disse dyrene aldri tidligere har vært holdt i noe anlegg med en lavere helsestatus: 

a) De oppfyller kravene i artikkel 23. 

b) Når det gjelder donordyr for sæd før de ble satt inn i et karantenelokale, var de frie for følgende sykdommer: 

 i) Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis). 

 ii) Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

iii) Enzootisk bovin leukose. 

 iv) Infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt. 

Artikkel 87 

Unntak fra kravene til opprinnelsesanlegg for donordyr av storfe 

1. Som unntak fra artikkel 86 bokstav b) iii) skal forsendelser av sæd fra storfe tillates innført til Unionen dersom et donordyr 

kommer fra et anlegg som ikke er fritt for enzootisk bovin leukose, og 

a) er yngre enn to år og stammer fra et mordyr som med negativt resultat har gjennomgått en serologisk test for enzootisk bovin 

leukose etter at dyret er skilt fra mordyret, 

eller  
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b) har nådd en alder på to år, og har med negativt resultat gjennomgått en serologisk test for enzootisk bovin leukose. 

2. Som unntak fra artikkel 86 bokstav b) iii) skal forsendelser av oocytter og embryoer fra storfe tillates innført til Unionen dersom 

et donordyr kommer fra et anlegg som ikke er fritt for enzootisk bovin leukose, og er yngre enn to år, og forutsatt at den offentlige 

veterinæren som er ansvarlig for opprinnelsesanlegget, har bekreftet at det ikke har vært noe klinisk tilfelle av enzootisk bovin 

leukose i løpet av minst de siste tre årene. 

3. Som unntak fra artikkel 86 bokstav b) iv) skal forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe tillates innført til Unionen 

dersom et donordyr kommer fra et anlegg som ikke er fritt for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt, 

forutsatt at 

a) når det gjelder sæd, dyret har med negativt resultat gjennomgått en test som kreves i samsvar med nr. 1 bokstav b) iv) i kapittel I i 

del 1 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2020/686, 

b) når det gjelder oocytter eller embryoer, den offentlige veterinæren som er ansvarlig for opprinnelsesanlegget, har bekreftet at det 

ikke har vært noe klinisk tilfelle av infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt i løpet av minst de siste tolv 

månedene. 

Artikkel 88 

Særlige krav til dyrehelse for donordyr av storfe 

Forsendelser av sæd, oocytter eller embryoer skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra donordyr av storfe som 

oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i del 1 og kapittel I, II og III i del 5 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2020/686. 

KAPITTEL 3 

Særlige krav til dyrehelse for avlsmateriale fra svin 

Artikkel 89 

Opprinnelsesanlegg for donordyr av svin 

1. Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra svin skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra dyr som kommer 

fra anlegg 

a) som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 23, 

b) når det gjelder donordyr for sæd før de ble satt inn i et karantenelokale, der det ikke er påvist noe klinisk, serologisk, virologisk 

eller patologisk tegn på infeksjon med pseudorabies i løpet av minst de siste tolv månedene. 

2. Forsendelser av sæd fra svin skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra dyr 

a) som før de ble satt inn i et karantenelokale, kom fra anlegg som var fritt for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og 

B. suis i samsvar med kravene fastsatt i kapittel IV i del 5 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2020/686, 

b) som er holdt i et karantenelokale som på den datoen de ble satt inn, hadde vært fritt for infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis i minst de tre siste månedene før denne datoen, 

c) som er holdt på en sædstasjon der det ikke var rapportert noe klinisk, serologisk, virologisk eller patologisk tegn på infeksjon med 

pseudorabies i løpet av minst de siste 30 dagene før den datoen de ble tatt inn, og minst 30 dager umiddelbart før uttaksdatoen, 

d) som er holdt, siden fødselen eller minst tre måneder før datoen for ankomst til karantenelokalet, i et anlegg der ingen dyr ble 

vaksinert mot infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin, og det ikke ble påvist infeksjon med 

reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin i løpet av dette tidsrommet.  
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Artikkel 90 

Særlige krav til dyrehelse for donordyr av svin 

Forsendelser av sæd, oocytter eller embryoer fra svin skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra donordyr av svin 

som 

a) oppfyller de særlige kravene til dyrehelse fastsatt i del 2 og kapittel I, II, III og IV i del 5 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 

2020/686, 

b) ikke er vaksinert mot infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin. 

KAPITTEL 4 

Særlige krav til dyrehelse for avlsmateriale fra sau og geit 

Artikkel 91 

Opprinnelsesanlegg for donordyr av sau og geit 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra sau og geit skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra donordyr som 

a) ikke kom fra et anlegg eller ikke hadde vært i kontakt med dyr fra et anlegg, når det gjelder et holdt donordyr for sæd før det ble 

satt inn i karantenelokalet, som hadde vært omfattet av forflytningsrestriksjoner med hensyn til infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis. Forflytningsrestriksjonene for anlegget oppheves etter et tidsrom på minst 42 dager regnet fra datoen for 

slakting og destruksjon av det siste dyret som var smittet av eller mottakelig for denne sykdommen, 

b) kommer fra et anlegg som var fritt for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, og som aldri tidligere har vært 

holdt i et anlegg med lavere status. 

Artikkel 92 

Særlige krav til dyrehelse for donordyr av sau og geit 

Forsendelser av sæd, oocytter eller embryoer fra sau og geit skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra donordyr som 

oppfyller de særlige kravene til dyrehelse fastsatt i del 3 og kapittel I, II og III i del 5 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 

2020/686. 

KAPITTEL 5 

Særlige krav til dyrehelse for avlsmateriale fra hestedyr 

Artikkel 93 

Opprinnelsesanlegg for donordyr av hestefamilien 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra donordyr som 

kommer fra anlegg som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 23. 

Artikkel 94 

Særlige krav til dyrehelse for donordyr av hestefamilien 

Forsendelser av sæd, oocytter eller embryoer fra hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom donordyrene for dette 

avlsmaterialet oppfyller kravene fastsatt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) ii) og bokstav b) ii) og artikkel 24 nr. 6 i denne forordningen og 

de ytterligere særlige kravene til dyrehelse fastsatt i del 4 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2020/686.  
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KAPITTEL 6 

Særlige regler for avlsmateriale fra hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg 

Artikkel 95 

Avlsmateriale beregnet på lukkede anlegg i Unionen 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hestedyr som sendes fra lukkede anlegg i tredjeland eller 

territorier listeført i samsvar med artikkel 29, skal bare tillates innført til Unionen dersom de sendes til et lukket anlegg i Unionen, og 

forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten har foretatt en vurdering av risikoene i forbindelse med innførselen av 

dette avlsmaterialet til Unionen. 

b) Donordyrene for dette avlsmaterialet kommer fra et lukket anlegg i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en 

sone i disse som er oppført på en liste fastsatt i samsvar med artikkel 29 over lukkede anlegg som innførsel av hov- og klovdyr til 

Unionen kan være tillatt fra. 

c) Avlsmaterialet er beregnet på et lukket anlegg i Unionen som er godkjent i samsvar med artikkel 95 i forordning (EU) 2016/429. 

d) Avlsmaterialet transporteres direkte til det lukkede anlegget nevnt i bokstav c). 

Artikkel 96 

Særlige krav til dyrehelse for donordyr som holdes i lukkede anlegg 

Forsendelser av avlsmaterialet nevnt i artikkel 95 skal bare tillates innført til Unionen dersom det er tatt ut fra donordyr som oppfyller 

følgende krav: 

a) Donordyrene kommer ikke fra, og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra, et anlegg som ligger i en restriksjonssone som er 

opprettet på grunn av forekomst av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for storfe, svin, sau, geit eller 

hestedyr. 

b) Donordyrene kommer fra et anlegg der ingen av kategori D-sykdommene som er relevante for storfe, svin, sau, geit eller 

hestedyr, er rapportert i løpet av minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, oocytter eller embryoer. 

c) Donordyrene har oppholdt seg i ett enkelt lukket opprinnelsesanlegg i minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av sæd, 

oocytter eller embryoer som er beregnet på innførsel til Unionen, og i det tidsrommet uttaket foregikk. 

d) Donordyrene er undersøkt klinisk av anleggets veterinær som er ansvarlig for virksomheten som foretas på det lukkede anlegget, 

og de hadde ingen symptomer på sykdom den dagen sæden, oocyttene eller embryoene ble tatt ut. 

e) Donordyrene ble i så stor grad som mulig ikke brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for første uttak av 

sæd, oocytter eller embryoer som er beregnet på innførsel til Unionen, og i det tidsrommet uttaket foregikk. 

f) Dyrene er identifisert i samsvar med artikkel 21. 

Artikkel 97 

Krav til avlsmateriale som kommer fra lukkede anlegg 

Forsendelser av avlsmateriale nevnt i artikkel 95 skal bare tillates innført til Unionen dersom de er 

a) merket i samsvar med opplysningskravene fastsatt i artikkel 83 bokstav a), 

b) transportert i samsvar med artikkel 84 og 85.  



Nr. 81/210 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

AVDELING 2 

KRAV TIL DYREHELSE FOR RUGEEGG FRA FJØRFE OG FUGLER I FANGENSKAP 

KAPITTEL 1 

Krav til dyrehelse for rugeegg 

Artikkel 98 

Oppholdsperioden 

Forsendelser av rugeegg skal bare tillates innført til Unionen dersom flokken som rugeeggene kommer fra, umiddelbart før 

rugeeggenes lastedato for avsendelse til Unionen i et sammenhengende tidsrom har oppfylt kravene til oppholdsperioder fastsatt i 

vedlegg XXII, og i løpet av dette tidsrommet har flokken 

a) oppholdt seg i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse, 

b) oppholdt seg i opprinnelsesanlegget, og ingen dyr er tatt inn i dette anlegget i løpet av dette tidsrommet før lasting, 

c) ikke vært i kontakt med fjørfe eller rugeegg med lavere helsestatus, eller med fugler i fangenskap eller viltlevende fugler. 

Artikkel 99 

Håndtering av rugeegg under transport til Unionen 

Forsendelser av rugeegg skal bare tillates innført til Unionen dersom avlsmaterialet i forsendelsen oppfyller følgende krav: 

a) Rugeeggene som er beregnet på innførsel til Unionen, skal ikke ha vært i kontakt med fjørfe, fugler i fangenskap eller rugeegg 

som ikke er beregnet på innførsel til Unionen, eller som har en lavere helsestatus, fra det tidspunktet de lastes på 

opprinnelsesanlegget for avsendelse til Unionen, til det tidspunktet de ankommer Unionen. 

b) Rugeeggene kan ikke ha vært transportert i, losset i eller flyttet til et annet transportmiddel ved transport på vei, til sjøs eller med 

luftfartøy gjennom et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er listeført for innførsel av den bestemte arten og 

kategorien av rugeegg til Unionen. 

Artikkel 100 

Unntak og ytterligere krav ved omlasting av rugeegg i tilfelle av en hendelse i transportmiddelet ved transport til sjøs eller 

med luftfartøy 

Som unntak fra artikkel 99 bokstav b) skal forsendelser av rugeegg som har vært omlastet fra det transportmiddelet de ble sendt i, til 

et annet transportmiddel for videre transport i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er listeført for innførsel av 

rugeegg til Unionen, bare tillates innført til Unionen dersom omlastingen fant sted fordi det oppsto et teknisk problem eller en annen 

uforutsett hendelse som forårsaket logistikkproblemer under luft- eller sjøtransport av rugeeggene til Unionen, med sikte på å fullføre 

transporten til innførselsstedet i Unionen, og forutsatt at 

a) innførselen til Unionen av rugeeggene er godkjent av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten og eventuelt andre 

medlemsstater som de passerer gjennom før de ankommer sitt bestemmelsessted i Unionen, 

b) omlastingen foregikk under tilsyn av en offentlig veterinær eller den ansvarlige tolltjenestemannen, og under hele operasjonen 

 i) ble det truffet effektive tiltak for å unngå direkte eller indirekte kontakt mellom rugeeggene som var beregnet på innførsel til 

Unionen, og alle andre rugeegg eller dyr, 

ii) ble rugeeggene uten å forlate lokalene i havnen eller lufthavnen overført direkte og så raskt som mulig til et fartøy eller 

luftfartøy som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 17, for videre transport til Unionen,  
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c) rugeeggene ledsages av en erklæring fra vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet der overføringen fant sted, der 

det gis nødvendige opplysninger om overføringen og attesteres at det ble truffet relevante tiltak for å oppfylle kravene fastsatt i 

bokstav b). 

Artikkel 101 

Transport av rugeegg med fartøy 

1. Forsendelser av rugeegg som transporteres med fartøy, selv om dette bare utgjør en del av reisen, skal bare tillates innført til 

Unionen dersom avlsmaterialet i forsendelsen oppfyller følgende krav: 

a) Rugeeggene 

 i) har vært om bord på fartøyet under hele transporten, 

ii) har ikke vært i kontakt med fugler eller andre rugeegg med lavere helsestatus mens de har vært om bord på fartøyet. 

b) Rugeeggene som transporteres i samsvar med bokstav a), skal ledsages av en erklæring som gir følgende opplysninger: 

 i) Avgangshavnen i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse. 

 ii) Ankomsthavnen i Unionen. 

iii) Anløpshavnene, dersom fartøyet anløp havner utenfor forsendelsens opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium 

eller en sone i disse. 

 iv) En garanti for at rugeeggene under transporten oppfylte kravene fastsatt i bokstav a) og punkt i), ii) og iii) i denne bokstaven. 

2. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen av rugeegg, skal sikre at erklæringen fastsatt i nr. 1 er vedlagt 

helsesertifikatet og undertegnet av skipsføreren i ankomsthavnen på fartøyets ankomstdag. 

Artikkel 102 

Forebyggende tiltak for transportmidler og containere for rugeegg 

Forsendelser av rugeegg skal bare tillates innført til Unionen dersom avlsmaterialet i forsendelsen oppfyller følgende krav: 

a) Rugeeggene skal være transportert i kjøretøyer som 

 i) er konstruert på en slik måte at rugeeggene ikke kan falle ut, 

 ii) er utformet slik at de kan rengjøres og desinfiseres, 

iii) er rengjort og desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelses-

tredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, og er tørket eller får tørke umiddelbart før hver lasting av rugeegg som er beregnet 

på innførsel til Unionen. 

b) Rugeeggene skal være transportert i containere som oppfyller følgende krav: 

 i) Kravene i bokstav a). 

 ii) De inneholder bare rugeegg fra samme art og av samme kategori og type, som kommer fra samme anlegg. 

iii) De er lukket i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet 

for å hindre at innholdet byttes ut. 

 iv) De er 

— rengjort og desinfisert før lasting i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet 

eller opprinnelsesterritoriet, 

eller  
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— de er rene engangscontainere som brukes for første gang. 

 v) De er merket med opplysninger om den bestemte arten og kategorien av rugeegg oppført i vedlegg XVI. 

Artikkel 103 

Forflytning og håndtering av rugeegg etter innførsel 

Etter innførsel til Unionen skal driftsansvarlige, herunder transportører, sikre at forsendelser av rugeegg 

a) transporteres direkte fra innførselsstedet til deres bestemmelsessted i Unionen, 

b) oppfyller kravene til forflytning innenfor Unionen og håndtering etter innførsel til Unionen, som fastsatt for den bestemte arten 

og kategorien av rugeegg i kapittel 5 og 7 i denne avdelingen. 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til dyrehelse for rugeegg fra fjørfe 

Artikkel 104 

Rugeegg fra fjørfe som er importert til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse 

Forsendelser av rugeegg fra fjørfe som kommer fra flokker som ble importert til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet 

eller en sone i disse fra et annet tredjeland eller territorium eller en sone i disse, skal bare tillates innført til Unionen dersom 

vedkommende myndighet i rugeeggenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium har gitt garantier for at 

a) flokkene som rugeeggene kommer fra, ble importert fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for 

innførsel til Unionen av slike flokker, 

b) importen av flokkene som rugeeggene kommer fra, til dette tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse skjedde i samsvar 

med krav til dyrehelse som er minst like strenge som om de ble innført direkte til Unionen. 

Artikkel 105 

Rugeeggenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse 

Forsendelser av rugeegg fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en 

sone i disse som oppfyller følgende krav: 

a) Det/den har hatt et sykdomsovervåkingsprogram for høypatogen aviær influensa i minst seks måneder før datoen for avsendelse 

av forsendelsen til Unionen, og dette overvåkingsprogrammet oppfyller kravene fastsatt i enten 

 i) vedlegg II til denne forordningen, 

eller 

ii) det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. 

b) Det/den anses å være fritt for høypatogen aviær influensa i samsvar med artikkel 38. 

c) Dersom det foretas vaksinasjon mot høypatogen aviær influensa, har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at 

 i) vaksinasjonsprogrammet oppfyller kravene fastsatt i vedlegg XIII, 

 ii) i tillegg til kravene fastsatt i vedlegg II oppfyller overvåkingsprogrammet nevnt i bokstav a) i denne artikkelen kravene 

fastsatt i nr. 2 i vedlegg XIII, 

iii) den har forpliktet seg til å underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i vaksinasjonsprogrammet i tredjelandet eller 

territoriet eller en sone i disse.  
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d) Det/den 

 i) anses når det gjelder rugeegg fra annet fjørfe enn strutsefugler, som fritt for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar 

med artikkel 39, 

ii) anses når det gjelder rugeegg fra strutsefugler, 

— som fritt for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar med artikkel 39, 

eller 

— ikke som fritt for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar med artikkel 39, men vedkommende myndighet i 

opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet har gitt garantier om samsvar med kravene som gjelder infeksjon 

med Newcastle disease-virus med hensyn til isolasjon, overvåking og testing, i samsvar med vedlegg XIV. 

e) Dersom det foretas vaksinasjon mot infeksjon med Newcastle disease-virus, har vedkommende myndighet i tredjelandet eller 

territoriet gitt garantier for at 

 i) vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle 

disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller 

ii) vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus 

angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og fjørfeet oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg XV for fjørfe og rugeegg som 

kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon med Newcastle 

disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV. 

f) Det/den har etter utbrudd av høypatogen aviær influensa eller utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus forpliktet seg til 

å framlegge følgende opplysninger for Kommisjonen: 

 i) Opplysninger om sykdomssituasjonen innen 24 timer etter at et første utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon 

med Newcastle disease-virus er bekreftet. 

ii) Regelmessige oppdateringer om sykdomssituasjonen. 

g) Det/den har forpliktet seg til å sende virusisolater fra de første utbruddene av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med 

Newcastle disease-virus til Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease. 

Artikkel 106 

Opprinnelsesanlegg for rugeegg 

Forsendelser av rugeegg fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra 

a) rugerier som er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, i samsvar med krav 

som er minst like strenge som kravene fastsatt i artikkel 7 i delegert forordning (EU) 2019/2035, og 

 i) hvis godkjenning ikke er suspendert eller tilbakekalt, 

 ii) der det innenfor en radius på 10 km rundt disse rugeriene, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har 

forekommet utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste  

30 dagene før rugeeggenes lastedato for avsendelse til Unionen, 

iii) som er tildelt et unikt godkjenningsnummer av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet, 

b) flokker som er holdt i anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, 

i samsvar med krav som er minst like strenge som kravene fastsatt i artikkel 8 i delegert forordning (EU) 2019/2035, og 

 i) hvis godkjenning ikke er suspendert eller tilbakekalt, 

 ii) der det innenfor en radius på 10 km rundt disse anleggene, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har 

forekommet utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste  

30 dagene før rugeeggenes innsamlingsdato for avsendelse til Unionen,  
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iii) det ikke er rapportert noe bekreftet tilfelle av infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus i disse anleggene i løpet av 

minst de siste 21 dagene før eggenes innsamlingsdato for avsendelse til Unionen. 

Artikkel 107 

Flokken som rugeeggene kommer fra 

Forsendelser av rugeegg fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra flokker som oppfyller følgende krav: 

a) Dersom de er vaksinert mot høypatogen aviær influensa, har opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier 

for at minstekravene til vaksinasjonsprogrammer og ytterligere overvåking fastsatt i vedlegg XIII er oppfylt. 

b) Dersom de er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at vaksinene som 

brukes, er i samsvar med enten 

— de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller 

— de generelle kriteriene for anerkjente vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og 

fjørfeet og rugeeggene som de daggamle kyllingene kommer fra, oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg 

XV for fjørfe og rugeegg som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes 

mot infeksjon med Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for hver forsendelse. 

c) De har gjennomgått et sykdomsovervåkingsprogram som oppfyller kravet fastsatt i vedlegg II til delegert forordning (EU) 

2019/2035, og har vist seg ikke å være smittet, og det er heller ikke mistanke om infeksjon med følgende agenser: 

 i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Gallus gallus. 

 ii) Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og 

Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Meleagris gallopavo. 

iii) Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum når det gjelder Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, 

Perdix perdix, Anas spp.. 

d) De er holdt i anlegg der det i tilfelle av bekreftelse av infeksjon med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i løpet av 

de siste tolv månedene før eggenes innsamlingsdato for avsendelse til Unionen, er truffet følgende tiltak: 

 i) Den smittede flokken er blitt slaktet eller er blitt avlivet og destruert. 

 ii) Anlegget er blitt rengjort og desinfisert etter slaktingen eller avlivingen av den smittede flokken nevnt i punkt i). 

iii) Etter rengjøringen og desinfiseringen nevnt i punkt ii) har alle flokker i anlegget testet negativt for infeksjon med Salmonella 

Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae på to tester utført med et mellomrom på minst 21 dager i samsvar med 

sykdomsovervåkingsprogrammet nevnt i bokstav c). 

e) De er holdt i anlegg der det i tilfelle av bekreftelse av aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og 

M. meleagridis) i løpet av de siste tolv månedene før eggenes innsamlingsdato for avsendelse til Unionen, er truffet følgende 

tiltak: 

Enten: 

 i) Den smittede flokken har testet negativt for aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) på to 

tester utført i samsvar med sykdomsovervåkingsprogrammet nevnt i bokstav c) på hele flokken med et mellomrom på minst 

60 dager. 

Eller:  
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ii) Den smittede flokken er blitt slaktet eller er blitt avlivet og destruert, anlegget er blitt rengjort og desinfisert, og etter 

rengjøringen og desinfiseringen har alle flokker i anlegget testet negativt for aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma 

gallisepticum og M. meleagridis) på to tester utført med et mellomrom på minst 21 dager i samsvar med sykdoms-

overvåkingsprogrammet nevnt i bokstav c). 

f) De har gjennomgått en klinisk kontroll foretatt av en offentlig veterinær i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet 

eller en sone i disse i løpet av de siste 24 timene før lastetidspunktet for forsendelsen med rugeegg for avsendelse til Unionen, 

med henblikk på påvisning av tegn som kan tyde på forekomst av sykdommer, herunder de relevante listeførte sykdommene 

nevnt i vedlegg I og nye sykdommer, og de viste ingen symptomer på sykdom, og det foreligger heller ikke noen mistanke om 

sykdom. 

Artikkel 108 

Rugeeggene i forsendelsen 

Forsendelser av rugeegg fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende krav: 

a) Dersom rugeeggene er vaksinert mot høypatogen aviær influensa, har opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt 

garantier for at minstekravene til vaksinasjonsprogrammer og ytterligere overvåking fastsatt i vedlegg XIII er oppfylt. 

b) Dersom rugeeggene er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at vaksinene som 

brukes, er i samsvar med de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i 

nr. 1 i vedlegg XV, 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for forsendelsen. 

c) Rugeeggene skal være merket 

 i) med trykkfarge, 

 ii) når det gjelder rugeegg fra annet fjørfe enn strutsefugler, med et stempel som viser det unike godkjenningsnummeret for 

opprinnelsesanlegget nevnt i artikkel 106, 

iii) når det gjelder rugeegg fra strutsefugler, med et stempel som viser ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnel-

sesterritoriet og det unike godkjenningsnummeret for opprinnelsesanlegget nevnt i artikkel 106. 

d) Rugeeggene skal være desinfisert i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet. 

Artikkel 109 

Innførsel av rugeegg til medlemsstater med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon 

Forsendelser av rugeegg som er beregnet på en medlemsstat med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten 

vaksinasjon, skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

a) ikke er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

b) kommer fra flokker som oppfyller kravene fastsatt i ett av følgende punkter: 

 i) De er ikke vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus. 

eller 

 ii) De er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus med en inaktivert vaksine. 

eller 

iii) De er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus med en levende vaksine senest i løpet av de siste 60 dagene før 

eggenes innsamlingsdato.  
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KAPITTEL 3 

Særlige krav til dyrehelse for forsendelser med færre enn 20 rugeegg fra annet fjørfe enn strutsefugler 

Artikkel 110 

Unntak for og særlige krav til forsendelser med færre enn 20 rugeegg fra annet fjørfe enn strutsefugler 

Som unntak fra artikkel 101, 102, 106, 107 og 108 skal forsendelser med færre enn 20 rugeegg fra annet fjørfe enn strutsefugler 

tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende krav: 

a) De kommer fra anlegg 

 i) som er registrert av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, 

 ii) der det ikke er rapportert noe bekreftet tilfelle av infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus i løpet av de siste 

21 dagene før rugeeggenes innsamlingsdato, 

iii) der det innenfor en radius på 10 km rundt anleggene, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet 

utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før 

rugeeggenes innsamlingsdato. 

b) Når det gjelder vaksinasjon mot høypatogen aviær influensa, 

 i) er rugeeggene ikke vaksinert mot høypatogen aviær influensa, 

ii) har, dersom flokkene som rugeeggene kommer fra, er vaksinert mot høypatogen aviær influensa, opprinnelsestredjelandet 

eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at minstekravene til vaksinasjonsprogrammer og ytterligere overvåking fastsatt i 

vedlegg XIII er oppfylt. 

c) Når det gjelder vaksinasjon mot Newcastle disease-virus, er rugeeggene ikke vaksinert mot Newcastle disease-virus, og dersom 

flokkene som rugeeggene kommer fra, er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at vaksinene som 

brukes, er i samsvar med enten 

— de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller 

— de generelle kriteriene for anerkjente vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og 

rugeeggene oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i vedlegg XV for fjørfe og rugeegg som kommer fra et 

tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for forsendelsen. 

d) De kommer fra flokker som har gjennomgått en klinisk kontroll foretatt av en offentlig veterinær i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i løpet av de siste 24 timene før lastetidspunktet for forsendelsene med rugeegg for 

avsendelse til Unionen, med henblikk på påvisning av tegn som kan tyde på forekomst av sykdommer, herunder de relevante 

listeførte sykdommene nevnt i vedlegg I og nye sykdommer, og flokkene viste ingen symptomer på sykdom, og det foreligger 

heller ikke noen mistanke om sykdom. 

e) De kommer fra flokker som 

 i) har vært isolert i opprinnelsesanlegget minst de siste 21 dagene før innsamlingen av eggene, 

ii) har vist seg ikke å være smittet, og det er heller ikke mistanke om infeksjon med følgende agenser i tester foretatt i samsvar 

med kravene til testing av forsendelser med færre enn 20 dyr av annet fjørfe enn strutsefugler og færre enn 20 rugeegg fra 

slikt fjørfe, før innførsel til Unionen, fastsatt i vedlegg XVII: 

— Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Gallus gallus. 

— Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og 

Mycoplasma gallisepticum når det gjelder Meleagris gallopavo.  
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— Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum når det gjelder Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix, Anas spp.. 

KAPITTEL 4 

Særlige krav til dyrehelse for egg som er frie for spesifiserte patogener 

Artikkel 111 

Unntak og særlige krav som gjelder egg som er frie for spesifiserte patogener 

Som unntak fra kravene til oppholdsperiode i artikkel 98 og de særlige kravene til dyrehelse i artikkel 105–110 og artikkel 112–114 

skal forsendelser med egg som er frie for spesifiserte patogener som ikke oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i de nevnte 

bestemmelsene, tillates innført til Unionen dersom de i stedet oppfyller følgende krav til dyrehelse: 

a) De kommer fra flokker som 

 i) er frie for spesifiserte patogener som beskrevet i Den europeiske farmakopé, og resultatene av alle tester og kliniske 

undersøkelser som kreves for denne særlige statusen, er tilfredsstillende, herunder negative resultater av tester for 

høypatogen aviær influensa, infeksjon med Newcastle disease-virus og infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus som 

er tatt i løpet av de siste 30 dagene før eggenes innsamlingsdato for avsendelse til Unionen, 

 ii) har gjennomgått klinisk undersøkelse minst én gang i uken, som beskrevet i Den europeiske farmakopé, og det er ikke påvist 

noen symptomer på sykdom, og det foreligger heller ikke noen mistanke om sykdom, 

iii) i minst de siste seks ukene før eggenes innsamlingsdato for avsendelse til Unionen er holdt i anlegg som oppfyller vilkårene 

beskrevet i Den europeiske farmakopé, 

 iv) ikke har hatt noe kontakt med fjørfe som ikke oppfyller kravene i denne artikkelen, eller med viltlevende fugler i løpet av 

minst de siste seks ukene før eggenes innsamlingsdato for avsendelse til Unionen. 

b) De er merket med trykkfarge med et stempel som viser ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet og det 

unike godkjenningsnummeret for opprinnelsesanlegget. 

c) De er desinfisert i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

KAPITTEL 5 

Særlige krav til dyrehelse ved forflytning og håndtering av rugeegg fra fjørfe etter innførsel til Unionen, og av fjørfe som er 

utklekket fra disse eggene 

Artikkel 112 

Forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til håndtering av rugeegg etter innførsel til Unionen, og med hensyn til 

håndtering av fjørfe som er utklekket fra disse rugeeggene 

1. Driftsansvarlige i bestemmelsesanlegget skal plassere rugeegg fra fjørfe som er innført til Unionen fra et tredjeland eller 

territorium eller en sone i disse, i enten 

a) separate klekkeskap, herunder separate klekkeapparater, atskilt fra andre rugeegg, 

eller 

b) klekkeskap, herunder klekkeapparater, der det allerede finnes andre rugeegg, 

2. Driftsansvarlige, som nevnt i nr. 1, skal sikre at avlsfjørfe og produksjonsfjørfe som er utklekket fra rugeegg nevnt i det 

nummeret, holdes sammenhengende 

a) i rugeriet i minst tre uker regnet fra klekkedatoen, 

eller  
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b) i anleggene som fjørfeet er sendt til etter klekking, enten i samme medlemsstat eller en annen medlemsstat, i minst tre uker regnet 

fra klekkedatoen. 

3. I løpet av periodene fastsatt i nr. 2 skal driftsansvarlige holde fjørfe som er utklekket fra rugeegg som er innført til Unionen, 

atskilt fra andre flokker av fjørfe. 

4. Dersom avlsfjørfe og produksjonsfjørfe som er utklekket fra rugeegg som er innført til Unionen fra et tredjeland eller 

territorium eller en sone i disse, er satt inn i lokaler eller avlukker der det finnes annet fjørfe, skal de relevante periodene fastsatt i nr. 

2 regnes fra den datoen da den siste fuglen ble satt inn, og ingen fjørfe skal flyttes fra lokalene eller avlukkene før disse periodene er 

avsluttet. 

5. Dersom rugeegg fra fjørfe som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse, er satt inn i 

klekkeskap, herunder klekkeapparater, der det allerede fantes andre rugeegg, 

a) får bestemmelsene i nr. 2–4 anvendelse på alt fjørfe som er utklekket fra rugeegg i samme klekkeskap, herunder klekkeapparat, 

som rugeeggene som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse 

b) skal de relevante periodene nevnt i nr. 2 regnes fra klekkedatoen for det siste rugeegget som ble innført til Unionen fra et 

tredjeland eller territorium eller en sone i disse. 

Artikkel 113 

Prøvetaking og testing etter innførsel til Unionen 

Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal sikre at avlsfjørfe og produksjonsfjørfe som er utklekket fra rugeegg 

som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse, gjennomgår en klinisk undersøkelse som foretas av 

en offentlig veterinær på bestemmelsesanlegget senest den dagen da de relevante periodene fastsatt i artikkel 112 nr. 2 utløper, og at 

det om nødvendig tas prøve av dem for testing med sikte på å overvåke deres helsetilstand, 

Artikkel 114 

Vedkommende myndigheters forpliktelse med hensyn til prøvetaking og testing av strutsefugler som kommer fra rugeegg 

med opprinnelse i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er fri(tt) for infeksjon med  

Newcastle disease-virus 

Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal sikre at strutsefugler som er utklekket fra rugeegg som er innført til 

Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er fri(tt)n for infeksjon med Newcastle disease-virus, i løpet 

av periodene fastsatt i artikkel 112 nr. 2 

a) gjennomgår en viruspåvisningstest for infeksjon med Newcastle disease-virus, foretatt av vedkommende myndighet på en 

kloakksvaberprøve eller avføringsprøve fra hver enkelt strutsefugl, 

b) når det gjelder strutsefugler beregnet på en medlemsstat med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten 

vaksinasjon, i tillegg til kravene nevnt i bokstav a) gjennomgår en serologisk test for infeksjon med Newcastle disease-virus, 

foretatt av vedkommende myndighet på hver enkelt strutsefugl, 

c) alle har testet negativt på testene fastsatt i bokstav a) og b) før de slippes ut av isolasjon. 

KAPITTEL 6 

Særlige krav til dyrehelse for rugeegg fra fugler i fangenskap 

Artikkel 115 

Rugeeggene i forsendelsen 

Forsendelser av rugeegg fra fugler i fangenskap skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra fugler i fangenskap som 

oppfyller kravene ved innførsel til Unionen fastsatt i artikkel 55–58.  
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KAPITTEL 7 

Særlige krav til dyrehelse ved forflytning og håndtering av rugeegg fra fugler i fangenskap etter innførsel til Unionen, og av 

fugler i fangenskap som er utklekket fra disse eggene 

Artikkel 116 

Håndtering av rugeegg fra fugler i fangenskap etter innførsel til Unionen, og av fugler i fangenskap som er utklekket fra disse 

rugeeggene 

Driftsansvarlige i bestemmelsesanlegget skal 

a) plassere rugeegg fra fugler i fangenskap som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse, i 

separate klekkeskap, herunder klekkeapparater, atskilt fra andre rugeegg, 

b) sikre at fugler i fangenskap som er utklekket fra rugeegg fra fugler i fangenskap nevnt i artikkel 115, holdes i godkjente 

karanteneanlegg i samsvar med kravene i artikkel 59–61. 

AVDELING 3 

KRAV TIL DYREHELSE FOR AVLSMATERIALE FRA ANDRE DYR ENN HOV- OG KLOVDYR OG UNNTATT RUGEEGG FRA 

FJØRFE OG FUGLER I FANGENSKAP BEREGNET PÅ LUKKEDE ANLEGG 

Artikkel 117 

Krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av avlsmateriale fra andre dyr enn dem som er nevnt i artikkel 1 nr. 4 bokstav 

a) og b) og sendes fra lukkede anlegg 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer fra andre dyr enn dem som er nevnt i artikkel 1 nr. 4 bokstav a) og b) og sendes fra 

lukkede anlegg listeført i samsvar med artikkel 29, skal bare tillates innført til Unionen dersom de sendes til et lukket anlegg i 

Unionen, og forutsatt at 

a) vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten har foretatt en vurdering av risikoene som innførselen av dette 

avlsmaterialet kan medføre for Unionen, 

b) donordyrene for dette avlsmaterialet kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som innførsel til Unionen av 

den bestemte arten og kategorien av dyr er tillatt fra, 

c) donordyrene for dette avlsmaterialet kommer fra et lukket anlegg i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en 

sone i disse som er oppført på en liste fastsatt i samsvar med artikkel 29 over lukkede anlegg som innførsel av dyr av bestemte 

arter til Unionen kan være tillatt fra, 

d) avlsmaterialet er beregnet på et lukket anlegg i Unionen som er godkjent i samsvar med artikkel 95 i forordning (EU) 2016/429, 

e) avlsmaterialet transporteres direkte til det lukkede anlegget nevnt i bokstav d). 

Artikkel 118 

Særlige krav til dyrehelse for donordyr 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer nevnt i artikkel 117 skal bare tillates innført til Unionen dersom de er tatt ut fra donordyr 

som oppfyller følgende krav: 

a) De kommer ikke fra, og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra, et anlegg som ligger i en restriksjonssone som er opprettet på 

grunn av forekomst av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom som er relevant for arten som disse holdte landdyrene tilhører. 

b) De kommer fra et anlegg der ingen kategori D-sykdom som er relevant for arten som disse holdte landdyrene tilhører, er 

rapportert i løpet av minst de siste 30 dagene.  
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c) De har oppholdt seg i ett enkelt lukket opprinnelsesanlegg i minst de siste 30 dagene før uttak av sæd, oocytter eller embryoer 

som er beregnet på innførsel til Unionen. 

d) De er undersøkt klinisk av anleggets veterinær som er ansvarlig for virksomheten i det lukkede anlegget, og de hadde ingen 

symptomer på sykdom den dagen sæden, oocyttene eller embryoene ble tatt ut. 

e) De ble i så stor grad som mulig ikke brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for første uttak og i det 

tidsrommet uttaket av sæd, oocytter eller embryoer som er beregnet på innførsel til Unionen, foregikk. 

f) De er identifisert og registrert i samsvar med reglene for dette lukkede anlegget. 

Artikkel 119 

Krav til avlsmateriale 

Forsendelser av sæd, oocytter og embryoer nevnt i artikkel 117 skal bare tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende 

krav: 

a) De er merket på en slik måte at følgende opplysninger klart kan fastslås: 

 i) Uttaksdato eller produksjonsdato for dette avlsmaterialet. 

 ii) Art, om nødvendig underart, og identifikasjon av donordyret/-dyrene. 

iii) Det unike godkjenningsnummeret for det lukkede anlegget, som skal inneholde landkoden på to bokstaver i samsvar med 

ISO-standard 3166-1 for landet der godkjenningen er gitt. 

 iv) Eventuelle andre relevante opplysninger. 

b) De transporteres i en container som 

 i) er plombert og nummerert før avsendelse fra det lukkede anlegget, av anleggets veterinær som er ansvarlig for virksomheten 

i det lukkede anlegget, 

 ii) er rengjort og enten desinfisert eller sterilisert før bruk, eller er en engangscontainer, 

iii) er fylt med et frysemedium som ikke tidligere er brukt til andre produkter. 

DEL IV 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE NEVNT  

I ARTIKKEL 3 OG 5 

AVDELING 1 

ALMINNELIGE KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

Artikkel 120 

Tidsbegrensninger med hensyn til produksjonsdatoen 

Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse skal bare tillates innført til Unionen dersom produktene i forsendelsen ikke er 

framstilt i en periode der 

a) Unionen hadde vedtatt dyrehelserestriksjoner ved innførsel av slike produkter fra opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet eller en sone i disse 

b) tillatelsen til innførsel av slike produkter fra opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse var 

suspendert.  
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Artikkel 121 

Krav til behandling av produkter av animalsk opprinnelse 

1. Forsendelser av andre produkter av animalsk opprinnelse enn ferske eller rå produkter skal bare tillates innført til Unionen 

dersom produktene i forsendelsen er behandlet i samsvar med avdeling 3–6 i denne delen. 

Behandlingen nevnt i første ledd skal 

a) av Unionen på listen spesifikt være fastsatt for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse og for 

arten som produktet av animalsk opprinnelse kommer fra, 

b) anvendes i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til Unionen av den bestemte arten og 

kategorien av produkter av animalsk opprinnelse, 

c) anvendes i samsvar med kravene som gjelder for 

 i) risikoreduserende behandlinger av kjøttprodukter, angitt i vedlegg XXVI, 

 ii) risikoreduserende behandlinger av melkeprodukter, angitt i vedlegg XXVII, 

iii) risikoreduserende behandlinger av eggprodukter, angitt i vedlegg XXVIII. 

2. Etter at behandlingen fastsatt i nr. 1 er fullført skal produkter av animalsk opprinnelse fram til de er emballert, håndteres på en 

måte som hindrer krysskontaminering som kan medføre en dyrehelserisiko. 

Artikkel 122 

Krav som gjelder transportmidler for produkter av animalsk opprinnelse. 

Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser transporteres i et 

transportmiddel som er utformet, konstruert og vedlikeholdt på en slik måte at hygienestatusen til produktene av animalsk 

opprinnelse ikke settes i fare under transporten fra opprinnelsesstedet til Unionen. 

Artikkel 123 

Avsendelse av produkter av animalsk opprinnelse til Unionen 

Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse skal bare tillates innført til Unionen dersom slike forsendelser er sendt til sitt 

bestemmelsessted i Unionen atskilt fra dyr og produkter av animalsk opprinnelse som ikke oppfyller de relevante kravene til 

dyrehelse ved innførsel til Unionen fastsatt i denne forordningen. 

AVDELING 2 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV FERSKT KJØTT 

KAPITTEL 1 

Alminnelige krav til dyrehelse for ferskt kjøtt 

Artikkel 124 

Avsendelse av holdte dyr som det ferske kjøttet kommer fra, til et slakteri 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte dyr, unntatt dyr holdt som oppdrettsvilt som er felt på stedet, skal bare tillates innført til 

Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra holdte dyr som oppfyller følgende krav: 

a) Dyrenes opprinnelsesanlegg ligger enten 

 i) i det samme tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse som slakteriet som det ferske kjøttet kom fra, 

eller  
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ii) i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som på det tidspunktet dyrene ble sendt til slakteriet, var godkjent for 

innførsel av ferskt kjøtt fra den relevante dyrearten til Unionen, 

b) De holdte dyrene ble sendt direkte fra opprinnelsesanlegget til slakteriet. 

c) Under transporten til slakteriet nevnt i bokstav a) har de holdte dyrene 

 i) ikke passert gjennom et tredjeland eller et territorium eller en sone i disse som ikke er listeført for innførsel til Unionen av 

den bestemte arten eller kategorien av ferskt kjøtt, 

ii) ikke kommet i kontakt med dyr med lavere helsestatus. 

d) Transportmidlene og containerne som er brukt til å transportere de holdte dyrene til slakteriet nevnt i bokstav a), oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 17 og 18. 

Artikkel 125 

Avsendelse av skrotter av viltlevende dyr eller dyr holdt som oppdrettsvilt som er felt på stedet 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra viltlevende dyr eller dyr holdt som oppdrettsvilt som er felt på stedet, skal bare tillates innført til 

Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra skrotter som oppfyller følgende krav: 

a) Skrottene ble sendt direkte fra fellingsstedet til et viltbehandlingsanlegg som ligger i samme listeførte tredjeland eller territorium 

eller sone. 

b) Under transporten til viltbehandlingsanlegget nevnt i bokstav a) har skrottene 

 i) ikke passert gjennom et tredjeland eller et territorium eller en sone i disse som ikke er listeført for innførsel til Unionen av 

den bestemte arten eller kategorien av ferskt kjøtt, 

ii) ikke kommet i kontakt med dyr eller skrotter med lavere helsestatus. 

c) Skrottene ble transportert til viltbehandlingsanlegget nevnt i bokstav a) i transportmidler og containere som oppfyller følgende 

krav: 

 i) De er rengjort og desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som er godkjent av vedkommende myndighet i opprinnelseslandet 

eller opprinnelsesterritoriet, før lasting av skrottene for avsendelse til Unionen. 

ii) De er konstruert slik at skrottenes hygienestatus ikke ble satt i fare under transporten. 

Artikkel 126 

Kontroll ante mortem og post mortem 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte og viltlevende dyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen 

kommer fra dyr som har gjennomgått følgende kontroller: 

a) Når det gjelder holdte dyr, 

 i) kontroll ante mortem i løpet av de siste 24 timene før slakting, 

ii) kontroll post mortem utført umiddelbart etter avliving eller slakting. 

b) Når det gjelder viltlevende dyr, kontroll post mortem utført umiddelbart etter felling. 

Kontrollene nevnt i første ledd skal være foretatt av en offentlig veterinær i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller 

en sone i disse med sikte på å utelukke forekomst av de relevante sykdommene nevnt i vedlegg I og nye sykdommer, 

Artikkel 127 

Håndtering av dyr som det ferske kjøttet kommer fra, under avliving eller slakting 

Forsendelser av ferskt kjøtt skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra dyr som ikke 

hadde kontakt med dyr med lavere helsestatus under avliving eller slakting.  
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Artikkel 128 

Håndtering og tilberedning av ferskt kjøtt i dets opprinnelsesanlegg 

Forsendelser av ferskt kjøtt skal holdes strengt atskilt fra ferskt kjøtt som ikke oppfyller de relevante kravene til dyrehelse ved 

innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fastsatt i artikkel 124–146, under slakting, nedskjæring og til 

a) det er emballert for videre lagring eller avsendelse til Unionen, 

eller 

b) det ankommer Unionen, dersom det dreier seg om uemballert ferskt kjøtt. 

KAPITTEL 2 

Krav til dyrehelse for ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr 

AVSNITT 1 

ALMINNELIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR FERSKT KJØTT FRA HOLDTE OG VILTLEVENDE HOV- OG KLOVDYR 

Artikkel 129 

Arter av hov- og klovdyr som det ferske kjøttet kommer fra 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer 

fra følgende arter: 

a) Når det gjelder holdte hov- og klovdyr, fra alle arter av hov- og klovdyr. 

b) Når det gjelder viltlevende hov- og klovdyr og hov- og klovdyr som holdes som oppdrettsvilt, fra alle arter av hov- og klovdyr 

unntatt storfe, sau, geit og dyr av tamsvinraser. 

Artikkel 130 

Forbud med hensyn til innførsel av ferskt blod 

Forsendelser av ferskt blod fra hov- og klovdyr til konsum skal ikke tillates innført til Unionen. 

AVSNITT 2 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR FERSKT KJØTT FRA HOLDTE HOV- OG KLOVDYR 

Artikkel 131 

Oppholdsperiode før slakting eller avliving av holdte hov- og klovdyr som det ferske kjøttet kommer fra 

1. De holdte hov- og klovdyrene som det ferske kjøttet beregnet på innførsel til Unionen kommer fra, skal ikke måtte overholde en 

oppholdsperiode før slakte- eller avlivingsdatoen dersom de ble innført til tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse fra 

a) et annet tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra den samme 

arten av hov- og klovdyr, og de holdte hov- og klovdyrene oppholdt seg der i minst tre måneder før slakting, 

eller 

b) en medlemsstat. 

2. Andre holdte hov- og klovdyr som det ferske kjøttet beregnet på innførsel til Unionen kommer fra enn dyrene som er nevnt i nr. 

1, skal umiddelbart før slakte- eller avlivingsdatoen overholde en oppholdsperiode i et sammenhengende tidsrom i samsvar med 

vedlegg XXIII dersom de 

a) oppholdt seg i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse,  
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b) oppholdt seg i opprinnelsesanlegget, 

c) ikke hadde kontakt med hov- og klovdyr med lavere helsestatus. 

Artikkel 132 

Unntak fra direkte avsendelse av holdte dyr som det ferske kjøttet kommer fra, til et slakteri 

Som unntak fra artikkel 124 bokstav b) skal forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr som ikke oppfyller disse kravene, 

tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra storfe, sau eller geit, og 

a) hov- og klovdyrene passerte gjennom ett enkelt anlegg som foretar oppsamling og oppfyller kravene fastsatt i artikkel 20 bokstav 

b), etter at de forlot sitt opprinnelsesanlegg og før de ankom slakteriet, 

b) vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet har gitt tilleggsgarantier for å sikre at hov- og 

klovdyrenes dyrehelsestatus under forflytningen fra deres opprinnelsesanlegg til deres ankomst på slakteriet ikke er satt i fare, 

c) tredjelandet, territoriet eller en sone i disse nevnt i bokstav b) er godkjent på listen over slike unntak. 

Artikkel 133 

Opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse for ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr 

1. Forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i 

forsendelsen kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som oppfyller kravene til minsteperioder med fravær av 

sykdom angitt i tabellen i del A i vedlegg XXIV, for de nevnte listeførte sykdommene som artene av hov- og klovdyr som det ferske 

kjøttet kommer fra, er listeført for. 

Minsteperiodene nevnt i første ledd kan reduseres for sykdommene oppført i del B i vedlegg XXIV dersom de særlige vilkårene 

fastsatt der er oppfylt; Unionen skal på listen særlig ha fastsatt disse særlige vilkårene for det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller 

en sone i disse, og for de bestemte artene som det ferske kjøttet kommer fra. 

2. Forsendelser av ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen 

kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der det ikke er foretatt vaksinasjon mot listeførte sykdommer nevnt i  

nr. 1, i samsvar med tabellen i del A i vedlegg XXV. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan det ha vært foretatt vaksinasjon mot munn- og klovsyke, forutsatt at de særlige vilkårene som 

vedkommende myndighet skal angi, og som er fastsatt i nr. 1 bokstav b) eller nr. 3.1 bokstav a) i del B i vedlegg XXV, er overholdt, 

og som Unionen på listen særlig skal ha fastsatt for det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse, og for de bestemte 

artene som det ferske kjøttet kommer fra. 

Artikkel 134 

Opprinnelsesanlegg for holdte hov- og klovdyr som det ferske kjøttet kommer fra 

1. Forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i 

forsendelsen kommer fra hov- og klovdyr som kommer fra et anlegg 

a) som ingen av de listeførte sykdommene nevnt i del A i vedlegg XXIV som artene av hov- og klovdyr som det ferske kjøttet 

kommer fra, og som er beregnet på innførsel til Unionen, er listeført for, er rapportert i og rundt, eventuelt innbefattet et 

nabolands territorium, i et område med en radius på 10 km og i de siste 30 dagene før slaktedatoen, eller 

b) som oppfyller de særlige vilkårene som vedkommende myndigheter skal angi dersom det er foretatt vaksinasjon mot munn- og 

klovsyke i tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse, mindre enn tolv måneder før slaktedatoen fastsatt i nr. 1 bokstav b) 

eller nr. 3.1 bokstav a) i del B i vedlegg XXV, og som Kommisjonen på listen særlig skal ha fastsatt for tredjelandet eller 

territoriet eller en sone i disse som er godkjent for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr, og for de bestemte 

artene som det ferske kjøttet kommer fra.  
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2. Forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i 

forsendelsen kommer fra hov- og klovdyr som kommer fra et anlegg 

a) der ingen dyr er vaksinert i samsvar med del A i vedlegg XXV, eller 

b) som ligger i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som oppfyller de særlige vilkårene fastsatt i nr. 1 i del B i vedlegg 

XXIV; Kommisjonen skal på listen særlig skal ha fastsatt disse vilkårene for tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse som 

er listeført for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr, og for de bestemte artene som det ferske kjøttet  

kommer fra. 

Artikkel 135 

Særlige krav for ferskt kjøtt som kommer fra holdte hov- og klovdyr av arten Sus scrofa 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr av arten Sus scrofa skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske 

kjøttet i forsendelsen kommer fra dyr som er holdt atskilt fra viltlevende hov- og klovdyr siden fødselen. 

Artikkel 136 

Opprinnelsesanlegg for ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra holdte hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen 

kommer fra et slakteri eller et viltbehandlingsanlegg som ingen av de listeførte sykdommene nevnt i del A i vedlegg XXIV er 

rapportert i og rundt, i et område med en radius på 10 km, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, i løpet av de siste 30 dagene 

før slakte- eller avlivingsdatoen. 

AVSNITT 3 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR FERSKT KJØTT FRA VILTLEVENDE HOV- OG KLOVDYR 

Artikkel 137 

Opprinnelsesland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse for ferskt kjøtt fra viltlevende hov- og klovdyr 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra viltlevende hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i 

forsendelsen kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 133. 

Artikkel 138 

Viltlevende hov- og klovdyr som det ferske kjøttet kommer fra 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra viltlevende hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i 

forsendelsen kommer fra dyr som oppfyller følgende krav: 

a) De er felt minst 20 km fra grensen til et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som på dette tidspunktet ikke var listeført 

for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra artene av viltlevende hov- og klovdyr. 

b) De er felt i et område med en radius på 20 km der det ikke er rapportert om sykdommene nevnt i del A i vedlegg XXIV i løpet av 

de siste 60 dagene. 

Artikkel 139 

Viltbehandlingsanlegg som ferskt kjøtt fra viltlevende hov- og klovdyr kommer fra 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra viltlevende hov- og klovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i 

forsendelsen kommer fra et viltbehandlingsanlegg som ingen av de listeførte sykdommene nevnt i del A i vedlegg XXIV er rapportert 

i og rundt i et område med en radius på 10 km, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, i løpet av de siste 30 dagene før 

fellingsdatoen.  
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KAPITTEL 3 

Krav til dyrehelse for ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt 

AVSNITT 1 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR FERSKT KJØTT FRA FJØRFE 

Artikkel 140 

Oppholdsperiode for fjørfe 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra fjørfe 

som 

a) siden klekkingen og fram til slaktedatoen er holdt i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse 

eller 

b) ble importert som daggamle kyllinger, avlsfjørfe, produksjonsfjørfe eller fjørfe beregnet på slakting, fra et tredjeland eller 

territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til Unionen av slike varer, eller fra en medlemsstat, og importen 

skjedde i samsvar med krav til dyrehelse som er minst like strenge som de relevante kravene i denne forordningen. 

Artikkel 141 

Opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse for ferskt kjøtt fra fjørfe 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra et 

tredjeland eller territorium eller en sone i disse som oppfyller følgende krav: 

a) Det/den har hatt et sykdomsovervåkingsprogram for høypatogen aviær influensa i minst seks måneder før datoen for avsendelse 

av forsendelsen til Unionen, og dette overvåkingsprogrammet oppfyller kravene fastsatt i enten 

 i) vedlegg II til denne forordningen, 

eller 

ii) det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. 

b) Det/den anses å være fritt for høypatogen aviær influensa i samsvar med artikkel 38. 

c) Dersom det er foretatt vaksinasjon mot høypatogen aviær influensa, har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at 

 i) vaksinasjonsprogrammet oppfyller kravene fastsatt i vedlegg XIII, 

 ii) i tillegg til kravene fastsatt i vedlegg II oppfyller overvåkingsprogrammet nevnt i bokstav a) i denne artikkelen kravene 

fastsatt i nr. 2 i vedlegg XIII, 

iii) den har forpliktet seg til å underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i vaksinasjonsprogrammet i tredjelandet eller 

territoriet eller en sone i disse. 

d) Det/den 

 i) anses når det gjelder ferskt kjøtt fra annet fjørfe enn strutsefugler, som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus i 

samsvar med artikkel 39, 

ii) anses når det gjelder ferskt kjøtt fra strutsefugler, enten 

— som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar med artikkel 39, 

eller  
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— ikke som fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus i samsvar med artikkel 39, men vedkommende myndighet i 

opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet har gitt garantier om samsvar med kravene som gjelder infeksjon 

med Newcastle disease-virus med hensyn til isolasjon, overvåking og testing, i samsvar med vedlegg XIV. 

e) Dersom det foretas vaksinasjon mot infeksjon med Newcastle disease-virus, har vedkommende myndighet i tredjelandet eller 

territoriet gitt garantier for at 

 i) vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle 

disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, eller 

ii) vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus 

angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og fjørfeet som det ferske kjøttet kommer fra, oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 3 i 

vedlegg XV for ferskt kjøtt fra fjørfe som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som 

brukes mot infeksjon med Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV. 

f) Det/den har etter utbrudd av høypatogen aviær influensa eller utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus forpliktet seg til 

å framlegge følgende opplysninger for Kommisjonen: 

 i) Opplysninger om sykdomssituasjonen innen 24 timer etter at et første utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon 

med Newcastle disease-virus er bekreftet. 

ii) Regelmessige oppdateringer om sykdomssituasjonen. 

g) Det/den har forpliktet seg til å sende virusisolater fra de første utbruddene av høypatogen aviær influensa og infeksjon med 

Newcastle disease-virus til Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease. 

Artikkel 142 

Opprinnelsesanlegg for fjørfe 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra fjørfe 

som kommer fra et anlegg 

a) der det innenfor en radius på 10 km rundt anlegget, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet utbrudd 

av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før slaktedatoen, 

b) som når det gjelder ferskt kjøtt fra strutsefugler som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er 

fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus, oppfyller kravene til dyrehelse for strutsefugler, rugeegg fra disse og ferskt kjøtt 

fra strutsefugler som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er fri(tt) for infeksjon med 

Newcastle disease-virus, angitt i nr. 3 bokstav b) og c) i vedlegg XIV. 

Artikkel 143 

Fjørfeet som det ferske kjøttet kommer fra 

1. Forsendelser av ferskt kjøtt fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra 

fjørfe som ikke er vaksinert mot høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus, eller oppfyller følgende 

krav: 

a) Dersom de er vaksinert mot høypatogen aviær influensa, har opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier 

for at minstekravene til vaksinasjonsprogrammer og ytterligere overvåking fastsatt i vedlegg XIII er oppfylt. 

b) Dersom de er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, 

 i) har vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gitt garantier for at vaksinene som 

brukes, er i samsvar med enten 

— de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

eller  
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— de generelle kriteriene for anerkjente vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV, og 

fjørfeet som det ferske kjøttet kommer fra, oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 3 i vedlegg XV for ferskt kjøtt fra 

fjørfe som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon med 

Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1 i vedlegg XV, 

ii) skal opplysningene som er angitt i nr. 4 i vedlegg XV, gis for forsendelsen. 

2. Forsendelser av ferskt kjøtt fra fjørfe som er beregnet på en medlemsstat eller et territorium med status som fri for infeksjon 

med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer 

fra fjørfe som ikke er vaksinert mot Newcastle disease med en levende vaksine i løpet av de siste 30 dagene før slaktedatoen. 

Artikkel 144 

Opprinnelsesanlegg for ferskt kjøtt fra fjørfe 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra et 

slakteri 

a) som på slaktetidspunktet ikke var underlagt restriksjoner på grunn av et utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon 

med Newcastle disease-virus eller offentlige restriksjoner i henhold til nasjonal lovgivning av dyrehelsemessige årsaker, 

b) der det innenfor en radius på 10 km, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet utbrudd av høypatogen 

aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før slaktedatoen. 

AVSNITT 2 

SÆRLIGE KRAV TIL DYREHELSE FOR FERSKT KJØTT FRA FUGLEVILT 

Artikkel 145 

Opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse for ferskt kjøtt fra fuglevilt 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra fuglevilt skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra et 

tredjeland eller territorium eller en sone i disse som oppfyller følgende krav: 

a) Det/den har hatt et sykdomsovervåkingsprogram for høypatogen aviær influensa i minst seks måneder før datoen for avsendelse 

av forsendelsen til Unionen, og dette overvåkingsprogrammet oppfyller kravene fastsatt i enten 

 i) vedlegg II til denne forordningen, 

eller 

ii) det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. 

b) Det har ikke vært noen dyrehelserestriksjoner på grunn av et utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med 

Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før fellingstidspunktet. 

Artikkel 146 

Opprinnelsesanlegg for ferskt kjøtt fra fuglevilt 

Forsendelser av ferskt kjøtt fra fuglevilt skal bare tillates innført til Unionen dersom det ferske kjøttet i forsendelsen kommer fra et 

viltbehandlingsanlegg 

a) som på tidspunktet for slaktebehandling ikke var underlagt restriksjoner på grunn av et utbrudd av høypatogen aviær influensa 

eller infeksjon med Newcastle disease-virus eller offentlige restriksjoner av dyrehelsemessige årsaker, 

b) der det innenfor en radius på 10 km rundt viltbehandlingsanlegget, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har 

forekommet utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 

dagene før datoen for mottak av skrottene.  
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AVDELING 3 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV KJØTTPRODUKTER OG DYRETARMER 

Artikkel 147 

Behandling av kjøttprodukter 

Forsendelser av kjøttprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom kjøttproduktene i forsendelsen er behandlet i samsvar med 

artikkel 121, som fastsatt i artikkel 148 eller 149. 

Artikkel 148 

Kjøttprodukter som ikke er omfattet av risikoreduserende behandling 

Forsendelser av kjøttprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom kjøttproduktene i forsendelsen ikke har gjennomgått 

risikoreduserende behandling i samsvar med vedlegg XXVI og 

a) tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse er listeført for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra de relevante artene, og de 

særlige vilkårene fastsatt i del IV avdeling 1 kapittel 1 og 2 ikke er påkrevd ved innførsel til Unionen av slikt ferskt kjøtt, 

b) det ferske kjøttet som brukes til foredling av kjøttproduktet, oppfylte alle krav som gjelder ved innførsel til Unionen av ferskt 

kjøtt, og oppfylte derfor kravene til innførsel til Unionen, og det kom fra 

 i) tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse der kjøttproduktet ble foredlet, 

 ii) et tredjeland eller et territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra de relevante 

artene, 

iii) en medlemsstat. 

Artikkel 149 

Kjøttprodukter som er omfattet av risikoreduserende behandling 

1. Forsendelser av kjøttprodukter som ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 148, skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

har gjennomgått minst den risikoreduserende behandlingen angitt i vedlegg XXVI som Unionen på listen særlig har fastsatt for 

tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse som kjøttproduktet kommer fra, i samsvar med artikkel 121, dersom det ferske kjøttet 

som er brukt til foredling av kjøttproduktene, kommer fra 

a) tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse der kjøttproduktet er foredlet, 

b) et listeført tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er godkjent for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra de relevante 

artene, 

c) en medlemsstat. 

2. Forsendelser av kjøttprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom de har gjennomgått minst den risikoreduserende 

behandlingen «B» i samsvar med vedlegg XXVI, dersom det ferske kjøttet som er brukt til foredling av kjøttproduktene, kommer fra 

et tredjeland eller territorium eller en sone i disse 

a) unntatt tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse der kjøttproduktet ble framstilt, 

b) som også er listeført for innførsel til Unionen av kjøttprodukter fra de relevante artene, og har gjennomgått en risikoreduserende 

behandling som Unionen på listen har særlig fastsatt for det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse, og for de 

relevante artene, i samsvar med artikkel 121. 

3. Forsendelser av kjøttprodukter som er foredlet av ferskt kjøtt fra fjørfe, skal bare tillates innført til Unionen dersom de har 

gjennomgått minst den risikoreduserende behandlingen «D» i samsvar med vedlegg XXVI, dersom det ferske kjøttet som er brukt til 

foredling av kjøttproduktene, kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse 

a) som er listeført for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra fjørfe,  
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b) der det har vært et tilfelle eller utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus. 

4. Forsendelser av kjøttprodukter som er foredlet av ferskt kjøtt fra mer enn én dyreart fra det tredjelandet eller territoriet eller en 

sone i disse der kjøttproduktet er foredlet, skal bare tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende krav: 

a) Kjøttproduktene skal ha gjennomgått den strengeste av de risikoreduserende behandlingene som på listen er fastsatt for 

tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse i samsvar med artikkel 121, for de forskjellige opprinnelsesdyreartene, dersom det 

ferske kjøttet blandes før den endelige foredlingen av kjøttproduktet finner sted, eller: 

b) Kjøttproduktene skal ha gjennomgått den risikoreduserende behandlingen som på listen er fastsatt for tredjelandet eller territoriet 

eller en sone i disse i samsvar med artikkel 121, for hver enkelt opprinnelsesdyreart, dersom blandingen av kjøttproduktene har 

funnet sted etter foredling av hver ingrediens i kjøttproduktet. 

5. Forsendelser av kjøttprodukter som er foredlet av ferskt kjøtt fra mer enn én dyreart fra et annet tredjeland eller territorium eller 

en sone i disse enn det tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse der kjøttproduktet er foredlet, skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de har gjennomgått en risikoreduserende behandling i samsvar med nr. 1 eller 2. 

Artikkel 150 

Opprinnelsesanlegg for dyr som det ferske kjøttet kommer fra 

Forsendelser av kjøttprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom de er foredlet av ferskt kjøtt fra dyr som kommer fra et 

anlegg, eller når det gjelder viltlevende dyr, fra et sted som ingen av de listeførte sykdommene som er relevante for arten som 

kjøttproduktene kommer fra, i samsvar med vedlegg I, er rapportert i og rundt, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, i et 

område med en radius på 10 km og i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse av forsendelsen til Unionen. 

Artikkel 151 

Innførsel til medlemsstater med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon 

Forsendelser av kjøttprodukter fra fjørfe som er beregnet på en medlemsstat, eller et territorium i denne, med status som fri(tt) for 

infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, skal bare tillates innført til Unionen dersom de stammer fra fjørfe som ikke 

er vaksinert med en levende vaksine mot Newcastle disease i løpet av de siste 30 dagene før slaktedatoen. 

Artikkel 152 

Særlige krav ved innførsel av dyretarmer til Unionen 

Forsendelser av dyretarmer som ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 148, skal bare tillates innført til Unionen dersom de har 

gjennomgått følgende risikoreduserende behandlinger angitt i del 2 i vedlegg XXVI: 

a) Behandlingene «Dyretarm 1» eller «Dyretarm 2» dersom blærene og tarmene som brukes til foredling av dyretarmer, kommer fra 

storfe, sau, geit og holdte svin. 

b) Behandlingene «Dyretarm 3, «Dyretarm 4» eller «Dyretarm 5» dersom blærene og tarmene som brukes til foredling av 

dyretarmer, kommer fra dyr av andre arter enn dem som er nevnt i bokstav a).  
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AVDELING 4 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV MELK, MELKEPRODUKTER, RÅMELK OG RÅMELKBASERTE 

PRODUKTER 

KAPITTEL 1 

Særlige krav til dyrehelse for rå melk, råmelk og råmelkbaserte produkter 

Artikkel 153 

Opprinnelsesland for rå melk, råmelk og råmelkbaserte produkter 

Forsendelser av rå melk, råmelk og råmelkbaserte produkter skal bare tillates innført til Unionen dersom den rå melken, råmelken og 

de råmelkbaserte produktene i forsendelsen kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som har vært fri(tt) for 

munn- og klovsyke og infeksjon med kvegpestvirus i minst de siste tolv månedene før datoen for melking, og det i løpet av denne 

perioden ikke er foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene. 

Artikkel 154 

Dyr som rå melk, råmelk og råmelkbaserte produkter kommer fra 

1. Forsendelser av rå melk, råmelk eller råmelkbaserte produkter skal bare tillates innført til Unionen dersom den rå melken, 

råmelken og de råmelkbaserte produktene i forsendelsen kommer fra dyr av artene Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus 

bubalis eller Camelus dromedarius. 

2. Forsendelser av rå melk, råmelk og råmelkbaserte produkter skal bare tillates innført til Unionen dersom den rå melken, 

råmelken og de råmelkbaserte produktene i forsendelsen kommer fra dyr som overholdt en sammenhengende oppholdsperiode på 

minst tre måneder før datoen for melking i tredjelandet eller territoriet der melkingen skjedde eller en sone i disse. 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til dyrehelse for melkeprodukter 

Artikkel 155 

Behandling av melkeprodukter 

Forsendelser av melkeprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom melkeproduktene i forsendelsen er behandlet i samsvar 

med artikkel 156 eller 157. 

Artikkel 156 

Melkeprodukter som ikke er omfattet av risikoreduserende behandling 

Forsendelser av melkeprodukter som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til 

Unionen av rå melk, skal tillates innført til Unionen uten å ha gjennomgått en særlig risikoreduserende behandling dersom 

melkeproduktene i forsendelsen oppfyller følgende krav: 

a) Den rå melken de ble foredlet av, kom fra dyr av artene Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis og Camelus 

dromedarius. 

b) Den rå melken som ble brukt til foredling av melkeproduktene, oppfylte de relevante alminnelige kravene ved innførsel til 

Unionen fastsatt i artikkel 3–10 og de særlige kravene ved innførsel til Unionen av rå melk fastsatt i artikkel 153 og 154, og 

oppfylte derfor kravene ved innførsel til Unionen, og den kommer fra ett av følgende:  
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 i) Det listeførte tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse der melkeproduktene ble foredlet. 

 ii) Et annet tredjeland eller territorium eller en sone i disse enn det listeførte tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse der 

melkeproduktene ble foredlet, og som er godkjent for innførsel til Unionen av rå melk. 

iii) En medlemsstat. 

Artikkel 157 

Melkeprodukter som er omfattet av risikoreduserende behandling 

1. Forsendelser av melkeprodukter som ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 156, skal bare tillates innført til Unionen dersom 

melkeproduktene i forsendelsen har gjennomgått minst én av de risikoreduserende behandlingene fastsatt i kolonne A i vedlegg 

XXVII, dersom 

a) de er foredlet av melk som kommer fra Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis eller Camelus dromedarius, 

b) tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse ikke har vært fri(tt) for munn- og klovsyke og infeksjon med kvegpestvirus i 

minst de siste tolv månedene før datoen for melking, eller dersom det i løpet av denne perioden er foretatt vaksinasjon mot disse 

sykdommene. 

2. Forsendelser av melkeprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom melkeproduktene i forsendelsen har gjennomgått 

minst én av de risikoreduserende behandlingene fastsatt i kolonne B i vedlegg XXVII, hvor de ble foredlet av melk som kommer fra 

andre dyrearter enn dem som er nevnt i nr. 1 bokstav a). 

3. Forsendelser av melkeprodukter som er foredlet av rå melk eller av melkeprodukter fra mer enn én dyreart, skal bare tillates 

innført til Unionen dersom disse melkeproduktene har gjennomgått enten 

a) minst den strengeste av de risikoreduserende behandlingene som er fastsatt for hver enkelt opprinnelsesdyreart, dersom 

blandingen av rå melk eller melkeprodukter finner sted før den endelige foredlingen av produktet, eller 

b) den risikoreduserende behandlingen som er fastsatt for hver enkelt opprinnelsesart, dersom blandingen av produktene finner sted 

etter foredling av hver ingrediens i melkeproduktet. 

AVDELING 5 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV EGG OG EGGPRODUKTER 

KAPITTEL 1 

Særlige krav til dyrehelse for egg 

Artikkel 158 

Eggenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse 

Forsendelser av egg skal bare tillates innført til Unionen dersom eggene i forsendelsen kommer fra et tredjeland eller territorium eller 

en sone i disse som bruker et sykdomsovervåkingsprogram for høypatogen aviær influensa som oppfyller kravene fastsatt i enten 

a) vedlegg II til denne forordningen, 

eller 

b) det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr.  
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Artikkel 159 

Eggenes opprinnelsesanlegg 

Forsendelser av egg skal bare tillates innført til Unionen dersom eggene i forsendelsen kommer fra et anlegg som oppfyller følgende 

krav: 

a) I løpet av de siste 30 dagene før eggenes innsamlingsdato og fram til utstedelsesdatoen for sertifikatet som skal brukes ved 

innførsel til Unionen, har det ikke forekommet utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-

virus. 

b) Innenfor en radius på 10 km rundt dette anlegget, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, har det ikke forekommet utbrudd 

av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før eggenes 

innsamlingsdato og fram til utstedelsesdatoen for sertifikatet som skal brukes ved innførsel til Unionen. 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til dyrehelse for eggprodukter 

Artikkel 160 

Eggproduktenes opprinnelsestredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone i disse 

Forsendelser av eggprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom eggproduktene i forsendelsen kommer fra et tredjeland 

eller territorium eller en sone i disse som bruker et sykdomsovervåkingsprogram for høypatogen aviær influensa som oppfyller 

kravene fastsatt i enten 

a) vedlegg II til denne forordningen, 

eller 

b) det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. 

Artikkel 161 

Eggenes opprinnelsesanlegg 

Forsendelser av eggprodukter skal bare tillates innført til Unionen dersom eggproduktene i forsendelsen er foredlet av egg som 

kommer fra et anlegg 

a) der det i løpet av de siste 30 dagene før eggenes innsamlingsdato ikke har forekommet utbrudd av høypatogen aviær influensa 

eller infeksjon med Newcastle disease-virus, 

b) der det innenfor en radius på 10 km rundt anlegget, eventuelt innbefattet en nabostats territorium, ikke har forekommet verken 

 i) utbrudd av høypatogen aviær influensa i løpet av minst de siste 30 dagene før eggenes innsamlingsdato, eller 

ii) utbrudd av høypatogen aviær influensa i løpet av de siste 30 dagene før eggenes innsamlingsdato, og eggproduktet har 

gjennomgått en av de risikoreduserende behandlingene av eggprodukter angitt i nr. 1 i vedlegg XXVIII, 

c) der det innenfor en radius på 10 km rundt anleggene, eventuelt innbefattet en nabostats territorium, ikke har forekommet verken 

 i) utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før eggenes innsamlingsdato, eller 

ii) utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av de siste 30 dagene før eggenes innsamlingsdato, og eggproduktet 

har gjennomgått en av de risikoreduserende behandlingene av eggprodukter angitt i nr. 2 i vedlegg XXVIII.  
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AVDELING 6 

ALMINNELIGE KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV FOREDLEDE PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE SOM INNGÅR I SAMMENSATTE PRODUKTER 

Artikkel 162 

Sammensatte produkter som inneholder kjøttprodukter, og ikke-langtidsholdbare sammensatte produkter som inneholder 

melkeprodukter og/eller eggprodukter 

1. Forsendelser av følgende sammensatte produkter skal bare tillates innført til Unionen dersom de sammensatte produktene i 

forsendelsen kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til Unionen av det bestemte 

produktet av animalsk opprinnelse som inngår i disse sammensatte produktene: 

a) Sammensatte produkter som inneholder kjøttprodukter. 

b) Sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter eller eggprodukter som ikke er foredlet for å bli langtidsholdbare. 

2. Forsendelser av sammensatte produkter skal bare tillates innført til Unionen dersom de sammensatte produktene av animalsk 

opprinnelse som inngår i de sammensatte produktene nevnt i nr. 1, 

a) oppfyller 

 i) de relevante alminnelige kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse fastsatt i del 1 i 

denne forordningen, 

ii) kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av det bestemte produktet av animalsk opprinnelse, som fastsatt i avdeling 3–5 

i denne delen, 

b) er framstilt enten 

 i) i det samme listeførte opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse som det sammensatte 

produktet, 

 ii) i Unionen, eller 

iii) i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for innførsel til Unionen av disse produktene, uten å 

gjennomgå en bestemt risikoreduserende behandling i samsvar med artikkel 148 og 156, dersom tredjelandet eller territoriet 

eller en sone i disse der det sammensatte produktet er produsert, også er listeført for innførsel til Unionen av disse 

produktene uten forpliktelse om å anvende en bestemt risikoreduserende behandling. 

Artikkel 163 

Langtidsholdbare sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter og/eller eggprodukter 

Forsendelser av sammensatte produkter som inneholder kun melkeprodukter eller eggprodukter, skal bare tillates innført til Unionen 

dersom melkeproduktene og eggproduktene som inngår i de sammensatte produktene, er behandlet for å bli langtidsholdbare ved 

omgivelsestemperatur, og de 

a) har gjennomgått en behandling som minst tilsvarer følgende behandlinger: 

 i) Risikoreduserende behandlinger av melkeprodukter, angitt i kolonne B i vedlegg XXVII. 

ii) Risikoreduserende behandlinger av eggprodukter, angitt i vedlegg XXVIII, 

b) som unntak fra nr. 1 bokstav c) i) i artikkel 3 ledsages av en erklæring fra den driftsansvarlige i tredjelandet eller territoriet som 

de sammensatte produktene kommer fra, hvor det attesteres at melkeproduktene og eggproduktene som inngår i de sammensatte 

produktene, har gjennomgått minst den risikoreduserende behandlingen som er fastsatt i bokstav a).  
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AVDELING 7 

SÆRLIGE REGLER FOR INNFØRSEL TIL UNIONEN AV PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE BEREGNET PÅ 

PERSONLIG BRUK 

Artikkel 164 

Unntak fra kravene til dyrehelse og ytterligere krav ved innførsel av morsmelkerstatning, spedbarnsmat og spesielle 

næringsmidler beregnet på personlig bruk 

Som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 3–10 i del I og artikkel 120–163 skal forsendelser av morsmelkerstatning i pulverform, 

spedbarnsmat og spesielle næringsmidler som kreves av medisinske årsaker, som inneholder produkter av animalsk opprinnelse som 

ikke oppfyller disse kravene, tillates innført til Unionen dersom disse produktene 

a) er beregnet på personlig bruk, 

b) ikke overstiger en samlet mengde på mer enn 2 kg per person, 

c) ikke må kjøles før de åpnes, 

d) er emballerte merkevarer beregnet på direkte salg til sluttforbrukeren, 

e) har ubrutt emballasje, med mindre produktet er i bruk. 

Artikkel 165 

Unntak fra kravene til dyrehelse for produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på personlig bruk og kommer fra 

visse tredjeland eller territorier eller soner i disse 

1. Som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 3–10 i del I, unntatt artikkel 3 bokstav a) i) og artikkel 120–163, skal forsendelser av 

produkter av animalsk opprinnelse som ikke oppfyller de nevnte kravene, tillates innført til Unionen dersom disse produktene er 

beregnet på personlig bruk og kommer fra tredjeland eller territorier som er listeført for innførsel til Unionen av bestemte mengder av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på personlig bruk, basert på særlige avtaler med Unionen om handel med landbruks-

produkter. 

2. Den bestemte samlede tillatte mengden som en person skal kunne ha med seg og innføre til Unionen, skal ikke overstige den 

maksimumsmengden som er angitt for det aktuelle tredjelandet eller territoriet på listen. 

DEL V 

KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN, SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 OG 5, AV AKVATISKE DYR AV 

LISTEFØRTE ARTER OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA SLIKE DYR, OG VED FORFLYTNING OG 

HÅNDTERING AV DEM ETTER INNFØRSEL 

AVDELING 1 

ALMINNELIGE KRAV TIL DYREHELSE VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV AKVATISKE DYR, SOM NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 

6, OG PRODUKTER FRA SLIKE DYR 

Artikkel 166 

Undersøkelse av akvatiske dyr før avsendelse 

Forsendelser av andre akvatiske dyr enn dem som er nevnt i artikkel 172 bokstav d), e) og f), skal bare tillates innført til Unionen 

dersom disse akvatiske dyrene har gjennomgått en klinisk undersøkelse av en offentlig veterinær i eksporttredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en sone eller et segment i disse i løpet av de siste 72 timene før lastetidspunktet for avsendelse av 

forsendelsen til Unionen, med sikte på å påvise sykdomssymptomer og unormal dødelighet.  
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Artikkel 167 

Avsendelse til Unionen av akvatiske dyr 

Forsendelser av akvatiske dyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de akvatiske dyrene i forsendelsen oppfyller følgende krav: 

a) De er sendt direkte fra opprinnelsesanlegget til Unionen. 

b) De er ikke omlastet, flyttet til et annet transportmiddel eller losset fra sin container ved transport med luftfartøy, til sjøs, på 

jernbane eller på vei, og vannet de ble transportert, i ble ikke skiftet i et tredjeland eller et territorium, en sone eller et segment 

som ikke er listeført for innførsel av den bestemte arten og kategorien av akvatiske dyr til Unionen. 

c) De er ikke transportert under forhold som har satt deres helsestatus i fare, særlig 

 i) skal de, dersom relevant, være lastet og transportert i vann som ikke endrer deres helsestatus, 

 ii) skal transportmidlene og containerne være konstruert slik at de akvatiske dyrenes helsestatus ikke ble satt i fare under 

transporten, 

iii) skal containeren eller brønnbåten være rengjort og desinfisert i samsvar med en protokoll og med produkter som er godkjent 

av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet, før lasting for avsendelse til Unionen, 

og som sikrer at de akvatiske dyrenes helsestatus ikke settes i fare under transporten. 

d) Fra lastetidspunktet i opprinnelsesanlegget og fram til ankomst til Unionen skal de ikke være transportert i samme vann, container 

eller brønnbåt som akvatiske dyr med lavere helsestatus eller som ikke var beregnet på innførsel til Unionen. 

e) Dersom vannutskifting er nødvendig i et tredjeland, et territorium, en sone eller et segment som ikke er listeført for innførsel av 

den aktuelle arten eller kategorien av akvatiske dyr til Unionen, skal dette ikke ha satt helsestatusen til dyrene som transporteres, i 

fare, og det skal bare ha forekommet, 

 i) når det gjelder transport på land, på et sted for vannutskifting som er godkjent av vedkommende myndighet i tredjelandet 

eller territoriet der vannutskiftingen skjer, 

ii) når det gjelder transport med brønnbåt, minst 10 km fra alle akvakulturanlegg som ligger på ruten mellom opprinnelsesstedet 

og bestemmelsesstedet i Unionen. 

Artikkel 168 

Transport av akvatiske dyr med fartøy 

Dersom avsendelse til Unionen av forsendelser av akvatiske dyr omfatter transport med fartøy eller med brønnbåt, selv om dette bare 

utgjør en del av reisen, skal disse forsendelsene med akvatiske dyr som transporteres i samsvar med artikkel 167, bare tillates innført 

til Unionen dersom de akvatiske dyrene ledsages av en erklæring som er vedlagt helsesertifikatet og er undertegnet av skipsføreren 

den dagen fartøyet ankommer sin bestemmelseshavn, og der følgende opplysninger gis: 

a) Avgangshavnen i tredjelandet eller territoriet. 

b) Ankomsthavnen i Unionen. 

c) Anløpshavnene, dersom fartøyet anløp havner utenfor opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse. 

d) Bekreftelse av at forsendelsen med akvatiske dyr oppfyller de relevante kravene fastsatt i artikkel 167 under hele reisen fra 

avgangshavnen i tredjelandet eller territoriet til ankomsthavnen i Unionen.  
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Artikkel 169 

Særlige krav til transport og merking 

1. Forsendelser av akvatiske dyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de akvatiske dyrene i forsendelsen kan identifiseres 

ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, med en angivelse i skipsmanifestet som 

viser til helsesertifikatet som er utstedt for den aktuelle forsendelsen. 

2. Den leselige etiketten nevnt i nr. 1 skal også minst inneholde følgende opplysninger: 

a) Antall containere i forsendelsen. 

b) Navnet på artene i hver container. 

c) Antall dyr av hver art i hver container. 

d) Hvilket formål de er beregnet på. 

3. Produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr som er beregnet på innførsel til Unionen, 

skal oppfylle følgende krav: 

a) De skal identifiseres ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren som viser til sertifikatet som er utstedt for den 

aktuelle forsendelsen. 

b) Den leselige etiketten nevnt i bokstav a) skal også inneholde følgende opplysninger, etter hva som er relevant: 

 i) Fisk beregnet på konsum i Den europeiske union. 

 ii) Bløtdyr beregnet på konsum i Den europeiske union. 

iii) Krepsdyr beregnet på konsum i Den europeiske union. 

Artikkel 170 

Krav til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone eller et segment i disse, og til opprinnelsesanlegget 

1. Forsendelser av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr skal bare 

tillates innført til Unionen dersom de akvatiske dyrene og produktene av animalsk opprinnelse i forsendelsen kommer fra et 

tredjeland eller territorium eller en sone eller et segment i disse som oppfyller følgende krav: 

a) Det skal være fritt for følgende listeførte sykdommer: 

 i) Kategori A- og B-sykdommer hos akvatiske dyr. 

 ii) Relevante kategori C-sykdommer dersom de akvatiske dyrene eller produktene av animalsk opprinnelse er beregnet på 

medlemsstater, soner eller segmenter som har sykdomsfri status eller et godkjent utryddelsesprogram for de aktuelle 

sykdommene. 

iii) Kategori C-sykdommer i alle tilfeller der de akvatiske dyrene er beregnet på utsetting i naturen. 

 iv) Dersom bestemmelsesmedlemsstatene har truffet nasjonale tiltak nevnt i artikkel 176 i denne forordningen, skal akvatiske 

dyr av de artene som er oppført i vedlegg XXIX, også komme fra tredjeland, territorier, soner eller segmenter som er frie for 

sykdommene nevnt i det vedlegget. 

b) All innførsel av akvatiske dyr av listeførte arter til tredjelandet, territoriet, sonen eller segmentet som eksporterer til Unionen, skal 

komme fra et annet tredjeland eller territorium eller en sone eller et segment i disse som er fri(tt) for sykdommene nevnt i bokstav 

a). 

c) Det er ikke foretatt vaksinasjon av akvatiske dyr av listeførte arter mot kategori A-sykdommer, kategori B-sykdommer eller 

eventuelt kategori C-sykdommer i opprinnelsestredjelandet eller territoriet.  
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2. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr skal 

bare tillates innført til Unionen dersom akvakulturdyrene og produktene av animalsk opprinnelse i forsendelsen kommer fra et anlegg 

som er 

a) registrert i samsvar med krav som er minst like strenge som kravene fastsatt i del IV avdeling II kapittel 1 avsnitt 1 i forordning 

(EU) 2016/429, 

eller 

b) godkjent i samsvar med krav som er minst like strenge som kravene fastsatt i del IV avdeling II kapittel 1 avsnitt 2 i forordning 

(EU) 2016/429 og del II avdeling I i delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/691(23). 

Artikkel 171 

Vektorarter 

1. Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal 

bare anses som vektorer for disse sykdommene i henhold til vilkårene angitt i vedlegg XXX. 

2. Produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal ikke anses som vektorer for sykdommene oppført i nevnte 

vedlegg når de innføres til Unionen. 

Artikkel 172 

Unntak for visse kategorier av akvatiske dyr av listeførte arter 

Som unntak fra artikkel 170 skal kravene fastsatt i nevnte artikkel ikke få anvendelse på følgende kategorier av akvatiske dyr: 

a) Akvatiske dyr som er beregnet på et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr der 

de skal foredles for konsum. 

b) Akvatiske dyr beregnet på forskningsformål som er beregnet på lukkede anlegg som er godkjent for dette formålet av 

vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten. 

c) Viltlevende akvatiske dyr, unntatt dem som er nevnt i bokstav b) i denne artikkelen, forutsatt at de har vært i karantene i et 

karanteneanlegg som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet i 

 i) opprinnelsestredjelandet eller 

ii) Unionen. 

d) Bløtdyr eller krepsdyr som er emballert og merket for konsum i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, og som ikke lenger 

vil kunne overleve som levende dyr dersom de gjenutsettes i vannmiljøet. 

e) Bløtdyr eller krepsdyr som er emballert og merket for konsum i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, og som er beregnet 

på videreforedling uten midlertidig lagring på foredlingsstedet. 

f) Levende muslinger eller krepsdyr som er beregnet på konsum uten videreforedling, forutsatt at de er emballert for detaljsalg i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(23) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/691 av 30. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til regler for akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 345). 
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Artikkel 173 

Unntak for visse produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr 

Som unntak fra artikkel 170 nr. 1 skal kravene fastsatt i nevnte artikkel ikke få anvendelse på følgende produkter av animalsk 

opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr som er beregnet på et næringsmiddelforetak 

som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr der de skal foredles for konsum. 

b) Fisk beregnet på konsum som er slaktet og sløyd før avsendelse til Unionen. 

Artikkel 174 

Håndtering av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr etter 

innførsel til Unionen 

1. Etter innførsel til Unionen skal forsendelser av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn 

levende akvatiske dyr 

a) transporteres direkte til bestemmelsesstedet i Unionen, 

b) håndteres på en forsvarlig måte for å sikre at naturlige vannmasser ikke forurenses. 

2. Akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr som er innført til 

Unionen, skal ikke settes ut av den driftsansvarlige eller på annen måte senkes ned i naturlige vannmasser i Unionen, med mindre 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der utsettingen eller nedsenkingen skjer, tillater det. 

3. Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bare gi tillatelsen nevnt i nr. 2 i denne artikkelen dersom utsettingen eller 

nedsenkingen i naturlige vannmasser ikke setter helsestatusen til de akvatiske dyrene på utsettingsstedet i fare, og i alle tilfeller skal 

utsetting i naturen skje i samsvar med artikkel 170 bokstav a) iii). 

4. Transportvann fra forsendelser av akvatiske dyr skal håndteres på en forsvarlig måte av den driftsansvarlige for å unngå 

forurensning av naturlige vannmasser i Unionen. 

AVDELING 2 

KRAV TIL DYREHELSE FOR Å BEGRENSE VIRKNINGEN AV VISSE IKKE-LISTEFØRTE SYKDOMMER 

Artikkel 175 

Ytterligere krav til dyrehelse for å begrense virkningen av ikke-listeførte sykdommer som medlemsstatene har truffet 

nasjonale tiltak for 

1. Vedkommende myndighet i medlemsstater som har truffet nasjonale tiltak mot andre sykdommer enn listeførte sykdommer, 

som fastsatt i artikkel 226 i forordning (EU) 2016/429, skal treffe tiltak for å hindre innførsel av disse ikke-listeførte sykdommene 

ved å anvende ytterligere krav til dyrehelse ved innførsel av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske 

dyr enn levende akvatiske dyr til disse medlemsstatene, sonene eller segmentene i Unionen. 

2. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal bare tillate innførsel til sin medlemsstat av forsendelser av akvatiske dyr av arter 

som er mottakelige for sykdommene nevnt i nr. 1, dersom det ikke er foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i opprinnelses-

tredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

3. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal sikre at akvatiske dyr av artene nevnt i nr. 2 som innføres til et opprinnelses-

tredjeland eller opprinnelsesterritorium eller en sone eller et segment i dette, skal komme fra et annet tredjeland, en annen sone eller 

et annet segment som også er fri(tt) for den relevante sykdommen.  
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4. Unntakene fastsatt i artikkel 172 og 173 skal få anvendelse på de akvatiske dyrene og produktene av animalsk opprinnelse fra 

akvatiske dyr som er nevnt i nr. 2, og som er beregnet på medlemsstater som har truffet nasjonale tiltak mot sykdommene nevnt i  

nr. 1 i denne artikkelen. 

5. Håndtering etter innførsel til Unionen av de akvatiske dyrene nevnt i nr. 2 i denne artikkelen og produkter fra disse dyrene skal 

oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 174. 

DEL VI 

SÆRLIGE REGLER VED INNFØRSEL AV VISSE VARER, SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 OG 5, SOM UNIONEN IKKE ER ENDELIG 

BESTEMMELSESSTED FOR, OG VED INNFØRSEL AV VISSE VARER SOM HAR SIN OPPRINNELSE I OG SENDES TILBAKE TIL 

UNIONEN 

Artikkel 176 

Krav til transitt gjennom Unionen 

1. Forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som hører inn under denne forordningens virkeområde, 

og som ikke har sin opprinnelse i, men som er i transitt gjennom Unionen og skal til et bestemmelsessted utenfor Unionen, skal bare 

tillates transitt gjennom Unionen dersom 

a) de oppfyller alle relevante krav ved innførsel til Unionen med hensyn til den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale 

eller produkter av animalsk opprinnelse fastsatt i del I–V, eller 

b) de hører inn under virkeområdet for de særlige vilkårene som Unionen på listen spesifikt har fastsatt for det listeførte opprinnel-

sestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse og for den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale og 

produkter av animalsk opprinnelse for å redusere en eventuell dyrehelserisiko i forbindelse med slike forflytninger. 

2. Forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som hører inn under denne forordningens virkeområde, 

og som har opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha vært i transitt gjennom et tredjeland eller territorium eller en sone i 

disse skal bare tillates gjeninnført til Unionen dersom de oppfyller alle relevante krav for den bestemte kategorien av dyr, 

avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse ved innførsel til Unionen fastsatt i del I–V, med mindre de hører inn under 

virkeområdet for enten 

a) de ytterligere kravene fastsatt i artikkel 177–182, 

eller 

b) de særlige vilkårene som Unionen på listen spesifikt har fastsatt for det listeførte transittredjelandet eller transitterritoriet eller en 

sone i disse og for den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse for å redusere en 

eventuell dyrehelserisiko i forbindelse med slike forflytninger. 

3. De særlige vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav b) skal angis og fastsettes for tredjelandet eller territoriet eller en 

sone i disse basert på en risikovurdering, og idet det tas hensyn til følgende: 

a) Kriteriene fastsatt i artikkel 230 i forordning (EU) 2016/429. 

b) Den bestemte arten og kategorien av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på transitt og den 

tilknyttede dyrehelserisikoen. 

c) Geografiske begrensninger. 

d) Etablerte handelsveier. 

e) Andre relevante faktorer.  
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Artikkel 177 

Ytterligere krav ved innførsel av registrerte hester som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter midlertidig 

eksport til et tredjeland eller territorium eller en sone i disse for å delta i konkurranser, veddeløp eller hesterelaterte 

kulturarrangementer 

1. Forsendelser av registrerte hester som er midlertidig eksportert fra en medlemsstat til tredjeland eller territorier eller soner i 

disse som er listeført for innførsel av hestedyr til Unionen, skal tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende ytterligere 

krav: 

a) De har vært utenfor Unionen i et tidsrom som er angitt av Kommisjonen for de forskjellige formålene, i høyst 90 dager. 

b) De har vært holdt isolert i tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse unntatt under veddeløp, konkurranser eller kultur-

arrangementer samt de tilhørende aktivitetene (herunder trening, oppvarming og defilering). 

c) De har vært holdt bare i tredjeland eller territorier eller soner i disse som tilhører samme helsegruppe som tredjelandet eller 

territoriet for avsendelse til Unionen er oppført i, i samsvar med de særlige kravene i del B i vedlegg XI, og de ble flyttet til 

tredjelandet eller territoriet eller direkte til avsendersonen på vilkår som er minst like strenge som om de ble flyttet direkte til 

Unionen. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav c) skal innførsel til Unionen av registrerte hester etter midlertidig eksport til tredjeland eller 

territorier eller soner i disse som tilhører mer enn én helsegruppe, tillates for registrerte hester som har deltatt utelukkende i bestemte 

konkurranser eller veddeløp på høyt nivå. 

Artikkel 178 

Særlige krav ved innførsel av hov- og klovdyr, fjørfe og akvatiske dyr som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen 

etter å ha blitt nektet innførsel av et tredjeland 

1. Forsendelser av hov- og klovdyr, fjørfe og akvatiske dyr som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt 

nektet innførsel av vedkommende myndighet i et tredjeland eller territorium, skal bare tillates gjeninnført til Unionen dersom 

følgende krav er oppfylt: 

a) Tredjelandet eller territoriet som nekter innførsel, er et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er listeført for 

innførsel til Unionen av den arten og kategorien av dyr som sendes tilbake. 

b) Dyrene nevnt i bokstav a) er ikke ført i transitt gjennom andre tredjeland eller territorier eller soner i disse enn dem som er nevnt i 

bokstav a). 

c) Dyrene ledsages av følgende dokumenter: 

 i) Originaleksemplaret av helsesertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i medlemsstaten, den elektroniske versjonen av 

det som er sendt inn via IMSOC, eller en attestert kopi av det offisielle helsesertifikatet fra vedkommende myndighet i 

opprinnelsesmedlemsstaten. 

 ii) En av følgende: 

— En offentlig erklæring fra vedkommende myndighet eller annen offentlig myndighet i tredjelandet eller territoriet som 

angir årsaken til avvisningen, og som eventuelt bekrefter at kravene i bokstav d) er oppfylt. 

eller 

— Når det gjelder plomberte forsendelser med en intakt originalforsegling, en erklæring fra den driftsansvarlige som har 

ansvaret for forsendelsen, som bekrefter at transporten har funnet sted i samsvar med bokstav d) ii) og eventuelt bokstav 

d)  

iii) En erklæring fra vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om at den godtar å motta forsendelsen og som angir 

bestemmelsesstedet den skal sendes tilbake til. 

d) Dersom de har vært losset i tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse skal vedkommende myndighet i tredjelandet eller 

territoriet bekrefte følgende: 

 i) Den ga tillatelse til og førte tilsyn med lossingen av dyrene direkte til fasiliteter som er egnet for isolasjon, og midlertidig 

håndtering av dem i lokalene til grensekontrollstasjonen i tredjelandet eller territoriet.  
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 ii) Det ble truffet effektive tiltak for å unngå direkte og indirekte kontakt mellom dyrene i forsendelsen og alle andre dyr. 

iii) Ved behov ble det gitt effektiv beskyttelse mot vektorer for relevante dyresykdommer. 

2. Transporten til og ankomsten på forsendelsens bestemmelsessted skal overvåkes i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert 

forordning (EU) 2019/1666. 

Artikkel 179 

Særlige krav ved innførsel av andre dyr enn hov- og klovdyr, fjørfe og akvatiske dyr som har sin opprinnelse i og sendes 

tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innførsel av et tredjeland eller territorium 

1. Forsendelser av andre dyr enn hov- og klovdyr, fjørfe og akvatiske dyr som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen 

etter å ha blitt nektet innførsel av vedkommende myndighet i et tredjeland eller territorium, skal bare tillates gjeninnført til Unionen 

dersom dyrene i forsendelsen ledsages av følgende dokumenter: 

a) Originaleksemplaret av helsesertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, den elektroniske 

versjonen av det som er sendt inn via IMSOC, eller en attestert kopi av det offisielle helsesertifikatet fra vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten. 

b) En av følgende: 

 i) En offentlig erklæring fra vedkommende myndighet eller annen offentlig myndighet i tredjelandet eller territoriet med 

angivelse av årsaken til avvisningen. 

eller 

ii) Når det gjelder plomberte forsendelser eller uåpnede containere, en erklæring fra den driftsansvarlige som har ansvaret for 

forsendelsen med angivelse av årsaken til avvisningen. 

c) En erklæring fra vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om at den godtar å motta forsendelsen og som angir 

bestemmelsesstedet den skal sendes tilbake til. 

2. Transporten til og ankomsten på forsendelsens bestemmelsessted skal overvåkes i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert 

forordning (EU) 2019/1666. 

Artikkel 180 

Særlige krav ved innførsel av avlsmateriale og emballerte produkter av animalsk opprinnelse som har sin opprinnelse i og 

sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innførsel av et tredjeland eller territorium 

1. Forsendelser av avlsmateriale og emballerte produkter av animalsk opprinnelse som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innførsel av vedkommende myndighet i et tredjeland eller territorium, skal bare tillates gjeninnført til 

Unionen dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Avlsmaterialet forblir i originalcontaineren, og emballasjen til produktene av animalsk opprinnelse er intakt. 

b) Avlsmaterialet og produktene av animalsk opprinnelse ledsages av 

 i) originaleksemplaret av helsesertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, den elektroniske 

versjonen av det som er sendt inn via IMSOC, eller en attestert kopi av det offisielle helsesertifikatet fra vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, 

 ii) ett av følgende dokumenter som angir årsaken til avvisningen og eventuelt sted og dato for lossing, lagring og omlasting i 

tredjelandet eller territoriet, og som bekrefter at kravene i bokstav c) er oppfylt: 

— En erklæring fra vedkommende myndighet eller annen offentlig myndighet i tredjelandet eller territoriet. 

— Når det gjelder containere med en intakt originalforsegling, en erklæring fra den driftsansvarlige som har ansvaret for 

forsendelsen, 

iii) en erklæring fra vedkommende myndighet i en medlemsstat om at den godtar å motta forsendelsen og som angir 

bestemmelsesstedet den skal sendes tilbake til.  
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c) Dersom avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse nevnt i bokstav a) og b) har vært losset i tredjelandet eller 

territoriet, skal vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet bekrefte følgende: 

 i) Avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse har ikke gjennomgått noen annen behandling enn lossing, lagring og 

omlasting. 

ii) Det er innført effektive tiltak for å unngå at containeren der avlsmaterialet er plassert eller emballasjen til produktene av 

animalsk opprinnelse forurenses med patogener for listeførte sykdommer under lossing, lagring og omlasting. 

2. Transporten til og ankomsten på forsendelsens bestemmelsessted skal overvåkes i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert 

forordning (EU) 2019/1666. 

Artikkel 181 

Særlige krav ved innførsel av produkter av animalsk opprinnelse som er uemballert eller i bulk, som har sin opprinnelse i og 

sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innførsel av et listeført tredjeland eller territorium 

1. Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse som er uemballert eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innførsel av vedkommende myndighet i et listeført tredjeland eller territorium, skal bare tillates 

gjeninnført til Unionen dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Tredjelandet eller territoriet som nekter innførsel, er listeført for innførsel til Unionen av den bestemte arten og kategorien av 

produkter av animalsk opprinnelse som sendes tilbake til Unionen. 

b) Produktene av animalsk opprinnelse ledsages av 

 i) originaleksemplaret av helsesertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, den elektroniske 

versjonen av det som er sendt inn via IMSOC, eller en attestert kopi av det offisielle sertifikatet fra vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, 

 ii) en av følgende: 

— En offentlig erklæring fra vedkommende myndighet eller annen offentlig myndighet i tredjelandet eller territoriet som 

angir årsaken til avvisningen, og som bekrefter at plomben på kjøretøyet eller containeren for forsendelsen bare ble 

åpnet for offisielle formål, og at produktene ble håndtert i så liten grad som nødvendig for disse formålene, særlig uten å 

losse dem, og kjøretøyet eller containeren ble plombert på nytt umiddelbart deretter. 

— Når det gjelder plomberte forsendelser, en erklæring fra den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen med 

angivelse av årsaken til avvisningen, 

iii) en erklæring fra vedkommende myndighet i en medlemsstat om at den godtar å motta forsendelsen og som angir 

bestemmelsesstedet den skal sendes tilbake til. 

2. Transporten til og ankomsten på forsendelsens bestemmelsessted skal overvåkes i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert 

forordning (EU) 2019/1666. 

Artikkel 182 

Særlige krav ved innførsel av produkter av animalsk opprinnelse som er uemballert eller i bulk, som har sin opprinnelse i og 

sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innførsel av et ikke-listeført tredjeland 

1. Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse som er uemballert eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innførsel av vedkommende myndighet i et tredjeland eller territorium som ikke er listeført for innførsel 

til Unionen av den særlige arten og kategorien av produkter av animalsk opprinnelse som sendes tilbake, skal bare tillates gjeninnført 

til Unionen dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Forsendelsen er plombert med en intakt originalforsegling. 
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b) Produktene av animalsk opprinnelse ledsages av 

 i) originaleksemplaret av helsesertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, den elektroniske 

versjonen av det som er sendt inn via IMSOC, eller en attestert kopi av det offisielle helsesertifikatet fra vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, 

 ii) en av følgende: 

— En offentlig erklæring fra vedkommende myndighet eller annen offentlig myndighet i tredjelandet eller territoriet med 

angivelse av årsaken til avvisningen. 

— En erklæring fra den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen med angivelse av årsaken til avvisningen, 

iii) en erklæring fra vedkommende myndighet i en medlemsstat om at de godtar å motta forsendelsen og som angir 

bestemmelsesstedet den skal sendes tilbake til. 

2. Transporten til og ankomsten på forsendelsens bestemmelsessted skal overvåkes i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert 

forordning (EU) 2019/1666. 

DEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 183 

Oppheving 

Følgende rettsakter oppheves med virkning fra 21. april 2021: 

— Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010. 

— Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013. 

— Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010. 

— Kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008. 

— Kommisjonsvedtak 2007/777/EF. 

— Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009. 

— Kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012. 

— Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759. 

Artikkel 184 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 30. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER MELDINGSPLIKTIGE OG RAPPORTERINGSPLIKTIGE SYKDOMMER I EKSPORTTREDJELANDET ELLER 

EKSPORTTERRITORIET 

1. LANDDYR 

Alle de listeførte sykdommene som er nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) 2016/429 og oppført i forordningens vedlegg II, for 

de listeførte artene av landdyr i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

2. AVLSMATERIALE 

2.1. Fra hov- og klovdyr 

— Munn- og klovsyke 

— Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

— Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis) 

— Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) 

— Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 

— Infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt 

— Bovin virusdiaré 

— Bovin genital campylobakteriose 

— Trichomoniasis 

— Enzootisk bovin leukose 

— Epididymitt hos sau (Brucella ovis) 

— Infeksjon med arterittvirus hos hest 

— Infeksiøs anemi hos hest 

— Smittsom metritt hos hoppe 

 — Klassisk svinepest 

— Infeksjon med pseudorabiesvirus 

— Infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin 

2.2. Fra fjørfe og andre fugler i fangenskap 

Alle de listeførte sykdommene som er nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) 2016/429 og oppført i forordningens vedlegg II, som 

er relevante for de listeførte artene av fjørfe og fugler i fangenskap i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/1882, som avlsmaterialet som er godkjent for innførsel til Unionen, stammer fra. 

3. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA HOV- OG KLOVDYR, FJØRFE OG VILTLEVENDE FUGLEVILT 

3.1. Ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr 

— Munn- og klovsyke 

— Infeksjon med kvegpestvirus 

— Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 

— Saue- og geitekopper 
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— Småfepest 

— Klassisk svinepest 

— Afrikansk svinepest 

3.2. Ferskt kjøtt fra fjørfe og viltlevende fuglevilt 

— Høypatogen aviær influensa 

— Infeksjon med Newcastle disease-virus 

3.3. Kjøttprodukter fra hov- og klovdyr 

— Munn- og klovsyke 

— Infeksjon med kvegpestvirus 

— Klassisk svinepest 

— Afrikansk svinepest 

3.4. Kjøttprodukter fra fjørfe og viltlevende fuglevilt 

— Høypatogen aviær influensa 

— Infeksjon med Newcastle disease-virus 

3.5. Melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter 

— Munn- og klovsyke 

— Infeksjon med kvegpestvirus 

4. AKVATISKE DYR OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA AKVATISKE DYR 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose 

— Hemoragisk virusseptikemi 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

— Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

— Koiherpesvirus 

— Infeksjon med Microcytos mackini 

— Infeksjon med Perkinsus marinus 

— Infeksjon med Bonamia ostreae 

— Infeksjon med Bonamia exitiosa 

— Infeksjon med Marteilia refringens 

— Infeksjon med Taura-syndromvirus 

— Infeksjon med Yellow head disease-virus 

— Infeksjon med hvitflekksyndromvirus 

 _____   
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VEDLEGG II 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER OM SYKDOMSOVERVÅKINGSPROGRAMMER 

(nevnt i artikkel 10) 

Følgende opplysninger skal som et minimum være med ved framlegging av et sykdomsovervåkingsprogram: 

a) En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen med hensyn til sykdommen før startdatoen for gjennomføring av overvåkings-

programmet samt data om sykdommens epidemiologiske utvikling. 

b) Målpopulasjon, epidemiologiske enheter og soner i overvåkingsprogrammet. 

c) En beskrivelse av 

 i) vedkommende myndigheters organisering, 

 ii) hvordan det føres tilsyn med gjennomføringen av overvåkingsprogrammet, 

iii) de offentlige kontrollene som skal benyttes ved gjennomføringen av programmet, 

 iv) rollen til alle berørte driftsansvarlige, fagpersoner innen dyrehelse, veterinærer, dyrehelselaboratorier og andre fysiske eller 

juridiske personer. 

d) En beskrivelse og avgrensning av de geografiske og administrative områdene der overvåkingsprogrammet skal gjennomføres. 

e) Indikatorer for måling av framskrittene i programmet. 

f) Diagnostiske metoder som skal benyttes, antallet prøver som skal testes, samt hyppigheten av tester og prøvetakingsmønstre. 

g) Risikofaktorer som skal tas i betraktning ved utforming av en målrettet risikobasert overvåking. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Tabell 1 

Krav som gjelder oppholdsperiodene for hov- og klovdyr, honningbier og humler før innførsel til Unionen 

Art og kategori av dyr 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en 

sone i disse, som nevnt i artikkel 11 

bokstav b) i) 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsesanlegget, som nevnt i 

artikkel 11 bokstav b) ii) 

Minsteperiode uten kontakt med 

dyr med lavere helsestatus, som 

nevnt i artikkel 11 bokstav b) iii) 

Storfe, sau, geit og svin 6 måneder, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

6 måneder 

40 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

40 dager 

30 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn 

30 dager 

Storfe, sau, geit og svin 

beregnet på slakting 

3 måneder, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

3 måneder 

40 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

40 dager 

30 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn 

30 dager 

Hestedyr, unntatt registrerte 

hestedyr 

3 måneder, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

3 måneder 

30 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

30 dager, bortsett fra når det gjelder 

risikoområder for afrikansk 

hestepest, der perioden skal være  

40 dager 

15 dager 

Registrerte hestedyr 40 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

40 dager 

30 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

30 dager, bortsett fra når det gjelder 

risikoområder for afrikansk 

hestepest, der perioden skal være  

40 dager 

15 dager 

Registrerte hester som 

gjeninnføres etter midlertidig 

eksport i forbindelse med 

konkurranser, veddeløp eller 

kulturarrangementer 

Inntil 30 dager, eller inntil  

90 dager i forbindelse med 

bestemte konkurranser, 

veddeløp eller 

kulturarrangementer 

Ikke fastsatt Under hele den midlertidige 

eksporten 

Andre hov- og klovdyr enn 

storfe, sau, geit, svin og 

hestedyr 

6 måneder, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn 6 

måneder 

40 dager, eller siden fødselen 

dersom dyrene er yngre enn  

40 dager 

6 måneder, eller siden 

fødselen dersom dyrene er 

yngre enn 6 måneder 

Honningbier og humler Siden klekking Siden klekking Siden klekking 

Tabell 2 

Krav som gjelder oppholdsperiodene for fjørfe og fugler i fangenskap før innførsel til Unionen 

Kategori av fugler 

Oppholds-

perioden 

gjelder 

for 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en sone i 

disse, som nevnt i artikkel 11 bokstav 

b) i) 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsesanlegget, som 

nevnt i artikkel 11 bokstav b) 

ii) 

Minsteperiode uten kontakt med 

dyr med lavere helsestatus, som 

nevnt i artikkel 11 bokstav b) iii) 

Avlsfjørfe AC 3 måneder, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre enn  

3 måneder 

6 uker, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre 

enn 6 uker 

6 uker, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre enn  

6 uker 

Produksjonsfjørfe for 

produksjon av kjøtt og egg 

til konsum 

AC 3 måneder, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre enn  

3 måneder 

6 uker, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre 

enn 6 uker 

6 uker, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre enn  

6 uker 
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Kategori av fugler 

Oppholds-

perioden 

gjelder 

for 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en sone i 

disse, som nevnt i artikkel 11 bokstav 

b) i) 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsesanlegget, som 

nevnt i artikkel 11 bokstav b) 

ii) 

Minsteperiode uten kontakt med 

dyr med lavere helsestatus, som 

nevnt i artikkel 11 bokstav b) iii) 

Produksjonsfjørfe for 

gjenoppbygging av 

fugleviltbestand 

AC 6 uker, eller siden klekking dersom 

dyrene er yngre enn 6 uker 

30 dager, eller siden 

klekking 

30 dager, eller siden klekking 

Fjørfe beregnet på slakting AC 6 uker, eller siden klekking dersom 

dyrene er yngre enn 6 uker 

30 dager, eller siden 

klekking 

30 dager, eller siden klekking 

Daggamle kyllinger AC Siden klekking Siden klekking Siden klekking 

FO 3 måneder 6 uker — 

Mindre enn 20 avlsfjørfe, 

produksjonsfjørfe og 

fjørfe beregnet på 

slakting, unntatt str-

utsefugler 

AC 3 måneder, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre enn  

3 måneder 

3 uker, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre 

enn 3 uker 

3 uker, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre enn  

3 uker 

Mindre enn 20 daggamle 

kyllinger, unntatt str-

utsefugler 

AC Siden klekking Siden klekking Siden klekking 

FO 3 måneder 3 uker 3 uker før innsamlingsdatoen 

for eggene som de daggamle 

kyllingene er utklekket fra 

Fugler i fangenskap AC NA 3 uker, eller siden klekking 3 uker, eller siden klekking 

dersom dyrene er yngre enn  

3 uker 

AC  = Dyr i forsendelsen. 

FO  = Opprinnelsesflokk. 

NA  = Ikke relevant. 
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VEDLEGG IV 

DEL A 

1. Minsteperioder med fravær av sykdom i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i samsvar med artikkel 22 nr. 1 for hov- og klovdyr, unntatt hestedyr: 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr 

enn dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6(*) 

Munn- og klovsyke 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 

Infeksjon med kvegpestvirus 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 12 måneder 12 måneder 12 måneder NA 12 måneder 12 måneder 12 måneder 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. 

mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

12 måneder NA NA NA NA NA 12 måneder 

Infeksjon med småfepestvirus NA 12 måneder 12 måneder NA 12 måneder 12 måneder NA 

Saue- og geitekopper NA 12 måneder 12 måneder NA NA NA NA 

Ondartet lungesyke hos geit NA 12 måneder 12 måneder NA NA NA 12 måneder 

Afrikansk svinepest NA NA NA 12 måneder NA NA NA 

Klassisk svinepest NA NA NA 12 måneder(**) NA NA 12 måneder 

Infeksjon med lumpy skin disease 12 måneder NA NA NA NA NA NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) Eller vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet har fastsatt særlige vilkår i samsvar med del B, som fastsatt i artikkel 22 nr. 3. 

NA = Ikke relevant. 
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2. Minsteperioder med fravær av sykdom i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i samsvar med 

artikkel 22 nr. 2 bokstav a), for hestedyr: 

Afrikansk hestepest 24 måneder 

3. Minsteperioder da det ikke har vært rapportert om sykdom i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i 

disse i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav b) for hestedyr: 

Venezuelansk encefalomyelitt hos hest 24 måneder 

Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 36 måneder(**) 

Ondartet beskjelersyke 24 måneder(**) 

Surra (Trypanosoma evansi) 24 måneder(**) 

(**) Eller vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet har fastsatt særlige vilkår i samsvar med del B, som fastsatt i artikkel 22 nr. 3. 

DEL B 

Særlige vilkår som skal fastsettes av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet dersom tredjelandet eller territoriet eller 

en sone i disse har vært fri(tt) for visse sykdommer i kortere tid enn tidsrommet angitt i tabellen i del A i dette vedlegget, som nevnt i 

artikkel 22 nr. 3. 

Munn- og klovsyke Tilleggsopplysninger for å fastsette fra hvilken dato tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse 

anses som fri(tt) for munn- og klovsyke. 

Klassisk svinepest a) Tilleggsopplysninger for å fastsette fra hvilken dato tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse 

anses som fri(tt) for klassisk svinepest. 

b) Dyrene som er beregnet på innførsel til Unionen, har reagert negativt på en test for påvisning av 

klassisk svinepest som er utført i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen. 

Infeksjon med Burkholderia 

mallei (snive) 

a) Sykdommen er ikke rapportert i opprinnelsesanlegget i løpet av minst de siste seks månedene før 

datoen for avsendelse til Unionen. 

b) Kommisjonen har anerkjent overvåkingsprogrammet som er gjennomført hos avlsdyr av hest i 

opprinnelsesanlegget for å dokumentere fravær av infeksjon i løpet av dette tidsrommet på seks 

måneder. 

Ondartet beskjelersyke a) Sykdommen er ikke rapportert i opprinnelsesanlegget i løpet av minst de siste seks månedene før 

datoen for avsendelse til Unionen. 

b) Kommisjonen har anerkjent overvåkingsprogrammet som er gjennomført for å dokumentere fravær 

av infeksjon i opprinnelsesanlegget i løpet av dette tidsrommet på seks måneder. 

Surra (Trypanosoma evansi) a) Sykdommen er ikke rapportert i opprinnelsesanlegget i løpet av de siste seks månedene før datoen 

for avsendelse til Unionen. 

b) Kommisjonen har anerkjent overvåkingsprogrammet som er gjennomført for å dokumentere fravær 

av infeksjon i opprinnelsesanlegget i løpet av dette tidsrommet på seks måneder. 
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DEL C 

1. Krav med hensyn til at det ikke er foretatt vaksinasjon i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse når det gjelder hov- og klovdyr, unntatt hestedyr, som nevnt i 

artikkel 22 nr. 4 bokstav a). 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr 

enn dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6(*) 

Munn- og klovsyke NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA 

Infeksjon med kvegpestvirus NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA NV/NVA 

Rift Valley Fever-virus NV/NVA NV/NVA NV/NVA NA NV/NVA NV/NVA NV/NVA 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides 

subsp. mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

NV/NVA NA NA NA NA NA NV/NVA 

Infeksjon med småfepestvirus NA NV/NVA NV/NVA NA NV/NVA NV/NVA NA 

Saue- og geitekopper NA NV/NVA NV/NVA NA NA NA NA 

Ondartet lungesyke hos geit NA NV/NVA NV/NVA NA NA NA NV/NVA 

Klassisk svinepest NA NA NA NV/NVA NA NA NA 

Infeksjon med lumpy skin disease NVA NA NA NA NA NA NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

NV  = I minst de siste tolv månedene før datoen for avsendelse til Unionen er det ikke foretatt vaksinasjon i tredjelandet, territoriet eller sonen, og ingen vaksinerte dyr ble innført til tredjelandet, territoriet eller 

sonen. 

NVA  = Dyrene som er beregnet på innførsel til Unionen, er ikke vaksinert. 

NA  = Ikke relevant. 
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2. Krav med hensyn til at det ikke er foretatt vaksinasjon i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse 

når det gjelder hestedyr, som nevnt i artikkel 22 nr. 4 bokstav a). 

Afrikansk hestepest — Det er ikke foretatt systematisk vaksinasjon i opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i løpet av minst de siste tolv månedene 

før datoen for avsendelse til Unionen, og hestedyrene er ikke vaksinert i løpet av 

minst de siste 40 dagene før avsendelse til Unionen. 

Venezuelansk encefalomyelitt hos hest — Hestedyrene er ikke vaksinert i løpet av minst de siste 60 dagene før avsendelse 

til Unionen. 
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VEDLEGG V 

KRAV VED INNFØRSEL TIL UNIONEN MED HENSYN TIL FRAVÆR AV SYKDOM I OPPRINNELSESTREDJELANDET ELLER 

OPPRINNELSESTERRITORIET ELLER EN SONE I DISSE NÅR DET GJELDER INFEKSJON MED MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS-KOMPLEKS (M. BOVIS, M.CAPRAE, M. TUBERCULOSIS) OG INFEKSJON MED BRUCELLA ABORTUS, B. 

MELITENSIS OG B. SUIS 

1. INFEKSJON MED MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-KOMPLEKS (M. BOVIS, M.CAPRAE OG M. TUBERCULOSIS) (SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 22 NR. 5) 

1.1. Storfe 

Storfe som ikke kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for Mycobacterium tuberculosis-

kompleks (M. bovis, M.caprae, M. tuberculosis) med hensyn til storfe, skal oppfylle ett av følgende krav: 

a) De er testet ved hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 2 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 

2020/688 for infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis) med negativt 

resultat i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, eller 

b) de er yngre enn seks uker. 

2. INFEKSJON MED BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS OG B. SUIS (SOM NEVNT I ARTIKKEL 22 NR. 6) 

2.1. Storfe 

Storfe som ikke kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for Brucella abortus, B. melitensis 

og B. suis uten vaksinasjon med hensyn til storfe, skal oppfylle ett av følgende krav: 

a) De er testet ved hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 

2020/688 for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med negativt resultat på en prøve som er tatt i løpet 

av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og når det gjelder hunndyr som har født, er testen utført på en 

prøve som er tatt minst 30 dager etter nedkomst, eller 

b) de er yngre enn tolv måneder, eller 

c) de er kastrert. 

2.2. Sau og geit 

Sau og geit som ikke kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon med hensyn til sau og geit, skal oppfylle ett av følgende krav: 

a) De er testet ved hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 

2020/688 for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med negativt resultat på en prøve som er tatt i løpet 

av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og når det gjelder hunndyr som har født, er testen utført på en 

prøve som er tatt minst 30 dager etter nedkomst, eller 

b) de er yngre enn seks måneder, eller 

c) de er kastrert. 

 _____   
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VEDLEGG VI 

DEL A 

SÆRLIGE VILKÅR VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV HOV- OG KLOVDYR MED HENSYN TIL FRAVÆR AV SYKDOM I 

OPPRINNELSESTREDJELANDET ELLER OPPRINNELSESTERRITORIET ELLER EN SONE I DISSE NÅR DET GJELDER 

INFEKSJON MED BLÅTUNGEVIRUS (SEROTYPE 1–24) I ET TIDSROM PÅ TO ÅR 

(SOM NEVNT I ARTIKKEL 22 NR. 7) 

Dersom hov- og klovdyr av listeførte arter ikke kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som er fri(tt) for 

infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24), skal de komme fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som oppfyller 

minst ett av følgende krav: 

a) Dyrene er holdt i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som var sesongmessig fri(tt) for infeksjon med blåtungevirus 

(serotype 1–24) som definert i delegert forordning (EU) 2020/689 

 i) i minst de siste 60 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, 

 ii) i minst de siste 28 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og har med negativt resultat gjennomgått en serologisk test 

som er utført på prøver tatt minst 28 dager etter datoen da dyrene ble innført til tredjelandet eller territoriet eller en sone i 

disse som var sesongmessig fri(tt) for infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24), eller 

iii) i minst de siste 14 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og har med negativt resultat gjennomgått en poly-

merasekjedereaksjonstest (PCR) som er utført på prøver tatt minst 14 dager etter datoen da dyrene ble innført til tredjelandet 

eller territoriet eller en sone i disse som var sesongmessig fri(tt) for BTV. 

b) Dyrene kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse med et overvåkingssystem som er utformet og gjennomført 

i samsvar med avsnitt 1 og 2 i kapittel 1 del II i vedlegget til delegert forordning (EU) 2020/689, og er vaksinert mot alle 

serotyper (1–24) av blåtungevirus som det er rapportert om i de siste to årene i det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller den 

aktuelle sonen i disse, og dyrene er fortsatt omfattet av den immunitetsperioden som garanteres i spesifikasjonene for vaksinen, 

og de oppfyller minst ett av følgende krav: 

 i) De er vaksinert mer enn 60 dager før datoen for avsendelse til Unionen. 

ii) De er vaksinert med en inaktivert vaksine og har med negativt resultat gjennomgått en PCR-test utført på prøver som er tatt 

minst 14 dager etter at immunbeskyttelsen skal ha begynt å virke i henhold til spesifikasjonene for vaksinen. 

c) Dyrene kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse med et overvåkingssystem som er utformet og gjennomført 

i samsvar med avsnitt 1 og 2 i kapittel 1 del II i vedlegget til delegert forordning (EU) 2020/689, og de har med positivt resultat 

gjennomgått en serologisk test der det er mulig å påvise bestemte antistoffer mot alle serotyper (1–24) av blåtungevirus som det 

er rapportert om i de siste to årene i det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller den aktuelle sonen i disse, og 

 i) den serologiske testen skal være utført på prøver som er tatt minst 60 dager før forflytningsdatoen, 

eller 

ii) den serologiske testen skal være utført på prøver som er tatt minst 30 dager før forflytningsdatoen, og dyrene har med 

negativt resultat gjennomgått en PCR-test som er utført på prøver som er tatt tidligst 14 dager før datoen for avsendelse til 

Unionen.  
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DEL B 

SÆRLIGE VILKÅR VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV FORSENDELSER AV STORFE MED HENSYN TIL FRAVÆR AV 

SYKDOM I OPPRINNELSESTREDJELANDET ELLER OPPRINNELSESTERRITORIET ELLER EN SONE I DISSE NÅR DET 

GJELDER ENZOOTISK BOVIN LEUKOSE 

(SOM NEVNT I ARTIKKEL 22 NR. 8) 

Dersom storfe ikke kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som har vært fri(tt) for enzootisk bovin leukose, 

skal de komme fra et anlegg der det ikke er rapportert om denne sykdommen i løpet av de siste 24 månedene før datoen for 

avsendelse til Unionen, og 

a) dersom dyrene er eldre enn 24 måneder, har de gjennomgått en laboratorieundersøkelse for enzootisk bovin leukose ved hjelp av 

en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 4 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, og som er utført med 

negativt resultat enten 

a) på prøver som er tatt ved to anledninger med minst fire måneders mellomrom, samtidig med at dyrene er holdt isolert fra annet 

storfe i anlegget, eller 

b) på en prøve som er tatt i løpet av de siste 30 dagene før avsendelse til Unionen, og alt storfe som er eldre enn 24 måneder og som 

holdes i anlegget, har gjennomgått en laboratorieundersøkelse for enzootisk bovin leukose ved hjelp av en av de diagnostiske 

metodene som er angitt i del 4 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, og som er utført med negativt resultat på prøver 

som er tatt ved to anledninger med minst fire måneders mellomrom i løpet av de siste tolv månedene før datoen for avsendelse til 

Unionen, 

b) dersom dyrene er yngre enn 24 måneder, er de avkom av mordyr som har gjennomgått en laboratorieundersøkelse for enzootisk 

bovin leukose ved hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 4 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 

2020/688, og som er utført med negativt resultat på prøver som er tatt ved to anledninger med minst fire måneders mellomrom i 

de siste tolv månedene før datoen for avsendelse til Unionen. 

 _____   
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VEDLEGG VII 

YTTERLIGERE KRAV VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV HOV- OG KLOVDYR MED HENSYN TIL VISSE KATEGORI  

C-SYKDOMMER 

(SOM NEVNT I ARTIKKEL 22 NR. 9) 

1. INFEKSIØS BOVIN RHINOTRAKEITT / INFEKSIØS PUSTULØS VULVOVAGINITT 

1.1. Storfe 

Dyrene skal ikke ha vært vaksinert, og de skal ha vært holdt i karantene i minst de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til 

Unionen og ha gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot helvirus av BoHV-1. En av de diagnostiske 

metodene som er angitt i del 5 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688 skal være brukt, og den skal ha gitt negativt 

resultat. I tillegg skal den serologiske testen være utført på prøver som er tatt i opprinnelsesanlegget i løpet av de siste  

15 dagene før datoen for avsendelse til Unionen. 

1.2. Dyr av kamelfamilien og hjortedyr 

Dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er beregnet på innførsel til en medlemsstat eller en sone i denne med sykdomsfri status 

eller med et godkjent utryddelsesprogram for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt hos storfe, skal 

komme fra et anlegg der det ikke er rapportert om infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt hos dyr av de 

samme artene som dyrene i forsendelsen i løpet av de siste 30 dagene før avsendelse til Unionen. 

2. BOVIN VIRUSDIARÉ 

Dyrene er ikke vaksinert mot bovin virusdiaré, og de skal være testet for antigen eller genom for bovin virusdiaré-virus ved 

hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 6 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, og som er utført 

med negativt resultat, og  

a) dyrene er holdt i et godkjent karanteneanlegg i minst 21 dager før avsendelsen, og når det gjelder drektige mordyr, har de 

gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot bovin virusdiaré-virus ved hjelp av en av de diagnostiske 

metodene som er angitt i del 6 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på prøver som 

er tatt minst 21 dager etter begynnelsen av karantenen, eller 

b) dyrene har gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot bovin virusdiaré-virus ved hjelp av en av de 

diagnostiske metodene som er angitt i del 6 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med positivt resultat på 

prøver som er tatt enten før avsendelse, eller når det gjelder drektige mordyr, før insemineringen forut for den pågående 

drektigheten. 

3. INFEKSJON MED PSEUDORABIESVIRUS 

Dyrene er ikke vaksinert mot infeksjon med pseudorabiesvirus og skal 

a) være holdt i et godkjent karanteneanlegg i minst 30 dager, og 

b) ha gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot helvirus av pseudorabies ved hjelp av den diagnostiske 

metoden som er angitt i del 7 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på prøver som 

er tatt ved to anledninger med minst 30 dagers mellomrom, der den siste prøven er tatt i løpet av de siste 15 dagene før 

avsendelse til Unionen. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

KRAV TIL DYREHELSE MED HENSYN TIL OPPRINNELSESANLEGGET FOR HOV- OG KLOVDYR 

1. Minsteområder (minsteradius) og minsteperioder (før avsendelse til Unionen) uten rapportert sykdom i området i og rundt opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyr, unntatt hestedyr, som 

nevnt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i). 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr enn 

dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6(*) 

Munn- og klovsyke 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 

Infeksjon med kvegpestvirus 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. 

mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

10 km / 30 dager NA NA NA NA NA 10 km / 30 dager 

Infeksjon med småfepestvirus NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA 

Saue- og geitekopper NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA NA NA NA 

Ondartet lungesyke hos geit NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA NA NA 10 km / 30 dager 

Afrikansk svinepest NA NA NA 10 km / 30 dager NA NA NA 

Klassisk svinepest NA NA NA 10 km / 30 dager NA NA NA 

Infeksjon med lumpy skin disease 10 km / 30 dager NA NA NA NA NA NA 

Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 150 km / 2 år(**) 150 km / 2 år(**) 150 km / 2 år(**) NA 150 km / 2 år(**) 150 km / 2 år(**) 150 km / 2 år(**) 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) Gjelder ikke dersom dyrene kommer fra et tredjeland, territorium eller en sone i disse som er sesongmessig fri(tt) for sykdommen i samsvar med det relevante kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) 

helseregelverk for landdyr. 

NA  = Ikke relevant. 
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2. Minsteperioder uten rapportert sykdom i opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyr, unntatt hestedyr, som nevnt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i). 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr 

enn dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6(*) 

Burkholderia mallei (snive) NA 6 måneder NA Samme som 

hestedyr (nr. 4) 

NA 

Rabies 30 dager 

Surra (Trypanosoma evansi) 30 dager(**) 30 dager(**) 30 dager(**) NA 30 dager(**) 30 dager(**) 30 dager(**) 

Miltbrann 15 dager 

Infeksjon med pseudorabiesvirus NA 30 dager NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) Dersom sykdommen er rapportert i opprinnelsesanlegget i løpet av de siste to årene før datoen for avsendelse til Unionen, skal det rammede anlegget etter det siste utbruddet ha vært underlagt restriksjoner fram til 

a) de smittede dyrene ble fjernet fra anlegget, 

b) de gjenværende dyrene i anlegget gjennomgikk en test for surra (Trypanosoma evansi) som beskrevet i del 3 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, og som er utført med negativt resultat på prøver 

som er tatt minst seks måneder etter at de smittede dyrene ble fjernet fra anlegget. 

NA = Ikke relevant. 
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3. Minsteområder (minsteradius) og minsteperioder uten et rapportert tilfelle eller utbrudd av infeksiøs anemi hos hest i området i og rundt opprinnelsesanlegget for hestedyr, som nevnt i artikkel 

23 nr. 1 bokstav a) ii). 

 Område Periode Krav som skal oppfylles dersom det har vært et utbrudd i anlegget 

Infeksiøs anemi 

hos hest 

200 m 3 måneder Alle hestedyrene ble isolert fram til de gjennomgikk en serologisk test for infeksiøs anemi hos hest, utført med negativt resultat på to 

prøver som ble tatt etter at det smittede dyret ble slaktet, og med tre måneders mellomrom. 

4. Minsteperioder uten et rapportert tilfelle eller utbrudd av visse sykdommer i opprinnelsesanlegget for hestedyr, som nevnt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) ii). 

 Periode Krav som skal oppfylles dersom det har vært et tidligere utbrudd i anlegget 

Infeksjon med 

Burkholderia 

mallei (snive) 

6 måneder Dersom det ble rapportert om en infeksjon i anlegget i løpet av de siste tre årene før datoen for avsendelse til Unionen, var anlegget etter det siste 

utbruddet underlagt forflytningsrestriksjoner av vedkommende myndighet fram til 

— de smittede dyrene ble avlivet og destruert, og 

— de gjenværende dyrene gjennomgikk en test som ble utført som beskrevet i nr. 3.1 i kapittel 2.5.11 i OIEs landdyrhåndbok (versjon vedtatt 2015), 

med negativt resultat på prøver som er tatt minst seks måneder etter datoen da de smittede dyrene ble avlivet og destruert og anlegget ble rengjort og 

desinfisert. 

Venezuelansk 

encefalomyelitt 

hos hest 

6 måneder Dersom de kommer fra et anlegg som ligger i et tredjeland, territorium eller en sone i disse der det er rapportert om venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest i løpet av de siste to årene før datoen for avsendelse til Unionen, oppfyller de vilkårene i punkt i) og vilkårene i enten punkt ii) eller (iii): 

 i) I minst 21 dager før avsendelsen har de holdt seg klinisk friske, og alle dyr som er nevnt i punkt ii) eller iii) som viste en økning i kroppstemperatur, 

målt daglig, har med negativt resultat gjennomgått en diagnostisk test for venezuelansk encefalomyelitt hos hest ved hjelp av den diagnostiske 

metoden fastsatt i del 10 nr. 1 bokstav a) i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

 ii) Dyrene ble holdt i karantene i minst 21 dager beskyttet mot angrep fra vektorinsekter, og 

— er blitt vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med produsentens 

anbefalinger minst 60 dager og høyst tolv måneder før avsendelsesdatoen, eller 

— har gjennomgått en test for venezuelansk encefalomyelitt hos hest ved hjelp av den diagnostiske metoden som er angitt i del 10 nr. 1 bokstav b) 

i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på en prøve som er tatt minst 14 dager etter datoen de ble satt i 

karantene. 

iii) Dyrene har gjennomgått 

— en test for venezuelansk encefalomyelitt hos hest ved hjelp av den diagnostiske metoden som er angitt i del 10 nr. 1 bokstav b) i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2020/688, uten økning i antistofftiter, utført på parede prøver som er tatt ved to anledninger med et mellomrom på 21 

dager, der den andre av disse ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, og 

— en test for påvisning av et virusgenom for venezuelansk encefalomyelitt hos hest ved hjelp av den diagnostiske metoden som er angitt i del 10 

nr. 2 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på en prøve som er tatt i løpet av de siste 48 timene før 

avsendelsen, og dyrene er blitt beskyttet mot angrep fra vektorinsekter etter prøvetaking og fram til avsendelsen. 
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 Periode Krav som skal oppfylles dersom det har vært et tidligere utbrudd i anlegget 

Ondartet 

beskjelersyke 

6 måneder Dersom det ble rapportert om en infeksjon i anlegget i løpet av de siste to årene før datoen for avsendelse til Unionen, var anlegget etter det siste 

utbruddet underlagt forflytningsrestriksjoner av vedkommende myndighet fram til 

— de smittede dyrene ble avlivet og destruert eller slaktet, eller de smittede ukastrerte hanndyrene av hestefamilien ble kastrert, og 

— de gjenværende hestedyrene i anlegget, med unntak av de kastrerte hanndyrene av hestefamilien nevnt i første strekpunkt som ble holdt atskilt fra 

hunndyr av hestefamilien, gjennomgikk en test for ondartet beskjelersyke ved hjelp av den diagnostiske metoden som er angitt i del 8 i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på prøver som er tatt minst seks måneder etter at tiltakene beskrevet i første 

strekpunkt var avsluttet. 

Surra (Trypano-

soma evansi) 

6 måneder Dersom det ble rapportert om en infeksjon i anlegget i løpet av de siste to årene før datoen for avsendelse til Unionen, var anlegget underlagt 

forflytningsrestriksjoner av vedkommende myndighet fram til 

— de smittede dyrene ble fjernet fra anlegget, og 

— de gjenværende dyrene gjennomgikk en test for surra (Trypanosoma evansi) ved hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i del 3 i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på prøver som er tatt minst seks måneder etter at det siste smittede 

dyret ble fjernet fra anlegget. 

Infeksiøs anemi 

hos hest 

90 dager Dersom det ble rapportert om en infeksjon i anlegget i løpet av de siste tolv månedene før datoen for avsendelse til Unionen, var anlegget etter det siste 

utbruddet underlagt forflytningsrestriksjoner av vedkommende myndighet fram til 

— de smittede dyrene ble avlivet og destruert eller slaktet, og 

— de gjenværende dyrene i anlegget gjennomgikk en test for infeksiøs anemi hos hest ved hjelp av den diagnostiske metoden som er angitt i del 9 i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på prøver som er tatt ved to anledninger med et mellomrom på minst 

tre måneder etter at tiltakene som er beskrevet i første strekpunkt var avsluttet, og anlegget var rengjort og desinfisert. 

Rabies 30 dager — 

Miltbrann 15 dager — 
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VEDLEGG IX 

1. INFEKSJON MED MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-KOMPLEKS (M. BOVIS, M.CAPRAE OG M. TUBERCULOSIS) (SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 23 NR. 2) 

Art Krav som gjelder opprinnelsesanlegget 

Storfe Fritt med hensyn til storfe. 

Sau I anlegget er det ikke rapportert om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae 

og M. tuberculosis) i løpet av de siste 42 dagene før avsendelse til Unionen. 

Geit I anlegget er det gjennomført overvåking av infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, 

M. caprae og M. tuberculosis) hos dyr av de samme artene som dyrene i forsendelsen som holdes i anlegget i 

samsvar med framgangsmåtene fastsatt i nr. 1 og 2 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2020/688, i minst de 

siste tolv månedene før avsendelse til Unionen, og i dette tidsrommet 

a) er bare dyr av samme art som dyrene i forsendelsen fra anlegg som anvender tiltakene fastsatt i dette 

nummeret, tatt inn i anlegget, 

b) er det, dersom det er rapportert om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, 

M. caprae og M. tuberculosis) hos dyr av de samme artene som dyrene i forsendelsen som holdes i anlegget, 

truffet tiltak i samsvar med del 1 nr. 3 i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2020/688. 

Dyr av kamelfami-

lien 

Hjortedyr 

2. INFEKSJON MED BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS OG B. SUIS (SOM NEVNT I ARTIKKEL 23 NR. 3) 

Art Krav som gjelder opprinnelsesanlegget 

Storfe Anlegget er fritt for infeksjon uten vaksinasjon med hensyn til storfe. 

Sau Anlegget er fritt for infeksjon uten vaksinasjon med hensyn til geiter. 

Geit Anlegget er fritt for infeksjon uten vaksinasjon med hensyn til geiter. 

Svin I anlegget er det ikke rapportert om infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i løpet av de 

siste 42 dagene før avsendelse til Unionen, og i løpet av de siste tolv månedene før avsendelse til Unionen 

a) er det iverksatt biosikkerhetstiltak og risikoreduserende tiltak i anlegget, særlig med hensyn til 

oppstallingsforhold og fôringssystemer, alt etter hva som kreves for å hindre overføring av infeksjon med 

Brucella abortus, B. melitensis og B. suis fra viltlevende dyr av listeførte arter til svin som holdes i 

anlegget, og det er bare tatt inn svin fra anlegg som anvender tilsvarende biosikkerhetstiltak, eller 

b) er det gjennomført overvåking av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos de svinene 

som holdes i anlegget i samsvar med vedlegg III til delegert forordning (EU) 2020/688, og i det samme 

tidsrommet 

— er bare svin fra anlegg som anvender biosikkerhets- eller overvåkingstiltakene fastsatt i bokstav a) 

eller b), tatt inn i anlegget, og 

— er det, dersom det er rapportert om infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos svin 

som holdes i anlegget, truffet tiltak i samsvar med del 1 nr. 3 i vedlegg II til delegert forordning 

(EU) 2020/688. 

Dyr av kamelfamilien Det er ikke rapportert om infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos dyr av kamelfamilien i 

løpet de siste 42 dagene før avsendelse til Unionen, og de har gjennomgått en test for påvisning av infeksjon 

med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis ved hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i 

del 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688, utført med negativt resultat på en prøve som er tatt i 

løpet av de siste 30 dagene før avsendelse til Unionen, og når det gjelder hunndyr som har født, som er tatt 

minst 30 dager etter nedkomst. 

Hjortedyr Det er ikke rapportert om infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos hjortedyr i løpet av de 

siste 42 dagene før avsendelse til Unionen. 
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VEDLEGG X 

SÆRLIGE KRAV VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV VISSE ARTER OG KATEGORIER AV HOV- OG KLOVDYR MED HENSYN 

TIL INFEKSJON MED BRUCELLA, SOM NEVNT I ARTIKKEL 24 NR. 5 

1. SAU 

Ukastrerte hanndyr av sau, unntatt dem som er beregnet på slakting i Unionen, skal oppfylle følgende krav: 

a) De har oppholdt seg sammenhengende i minst 60 dager i et anlegg der det ikke er rapportert om infeksjon med Brucella ovis 

(smittsom epididymitt) i løpet av de siste tolv månedene før datoen for avsendelse til Unionen. 

b) De har gjennomgått en serologisk test for påvisning av Brucella ovis (smittsom epididymitt) med negativt resultat i løpet av 

de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen. 

2. HOV- OG KLOVDYR AV FAMILIEN TAYASSUIDAE 

Hov- og klovdyr av familien Tayassuidae skal i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen med negativt 

resultat ha gjennomgått en test for påvisning av Brucella suis ved hjelp av en av de diagnostiske metodene som er angitt i nr. 2 i 

del 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2020/688. 

 _____   
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VEDLEGG XI 

SÆRLIGE KRAV SOM GJELDER HESTEDYR, SOM NEVNT I ARTIKKEL 24 NR. 6 

1. HELSEGRUPPER SOM TREDJELAND, TERRITORIER ELLER SONER I DISSE ER OPPFØRT I 

Helsegruppe Sykdommer som er omfattet av særlige krav 

A Infeksiøs anemi hos hest 

B Infeksiøs anemi hos hest, snive, ondartet beskjelersyke 

C Infeksiøs anemi hos hest, venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

D Infeksiøs anemi hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, venezuelansk encefalomyelitt hos hest, surra 

E Infeksiøs anemi hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, afrikansk hestepest, surra 

F Infeksiøs anemi hos hest, ondartet beskjelersyke, afrikansk hestepest 

G Infeksiøs anemi hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, surra 

2. SÆRLIGE KRAV 

2.1. Særlige krav med hensyn til afrikansk hestepest 

Hestedyrene skal oppfylle kravene fastsatt i ett av punktene nedenfor. 

a) Dyrene er holdt isolert i vektorbeskyttede fasiliteter i minst de siste 30 dagene før avsendelse til Unionen, og en serologisk 

test og en test for identifisering av agens for afrikansk hestepest er utført med negativt resultat i hvert tilfelle på en 

blodprøve som er tatt minst 28 dager etter datoen for ankomst til de vektorbeskyttede fasilitetene og i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen. 

b) Dyrene er holdt isolert i vektorbeskyttede fasiliteter i minst de siste 40 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og 

serologiske tester for å påvise antistoffer mot afrikansk hestepest er utført uten signifikant økning i antistofftiter på 

blodprøver som er tatt ved to anledninger med et mellomrom på minst 21 dager, der den første prøven ble tatt minst sju 

dager etter ankomst til de vektorbeskyttede fasilitetene. 

c) Dyrene er holdt isolert i vektorbeskyttede fasiliteter i minst de siste 14 dagene før avsendelse, og en test for identifisering av 

agens for afrikansk hestepestvirus er utført med negativt resultat på en blodprøve som er tatt minst 14 dager etter datoen for 

ankomst til de vektorbeskyttede fasilitetene og høyst 72 timer før avsendelsestidspunktet. 

d) Det foreligger dokumentasjon på at dyrene er vaksinert mot afrikansk hestepest med en fullstendig første runde og er 

revaksinert i samsvar med produsentens anvisninger med en lisensiert vaksine mot alle serotyper av afrikansk hestepest som 

forekommer i kildepopulasjonen, minst 40 dager før ankomst til de vektorbeskyttede fasilitetene, og dyrene er holdt isolert i 

vektorbeskyttede fasiliteter i minst 40 dager. 

e) Dyrene er holdt isolert i vektorbeskyttede fasiliteter i minst de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og har 

gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot afrikansk hestepestvirus, utført av samme laboratorium på 

samme dag på blodprøver som er tatt i isolasjonsperioden i vektorbeskyttede fasiliteter ved to anledninger med et 

mellomrom på mellom 21 og 30 dager. Den andre av disse skal være tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

med negativt resultat i hvert tilfelle, eller med negativt resultat i en test for identifisering av agens for afrikansk 

hestepestvirus på den andre prøven.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/265 

 

 

2.2. Særlige krav med hensyn til venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

Hestedyrene skal oppfylle minst ett av følgende krav: 

a) Dyrene er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder før datoen for avsendelse til Unionen, og er holdt i 

vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og har i dette tidsrommet holdt 

seg klinisk friske, og deres kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene. 

Alle andre hestedyr i samme anlegg som viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve av for 

virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med negativt resultat. 

b) Dyrene er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst  

21 dager, og de har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friske, og deres kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg 

innenfor de fysiologiske normalgrensene. Under karantenen har dyrene gjennomgått en diagnostisk test for påvisning av 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt resultat på en prøve som er tatt minst 14 dager etter datoen for 

dyrenes ankomst til den vektorbeskyttede karantenen, og har vært beskyttet mot vektorinsekter fram til avsendelse. 

Alle andre hestedyr i samme anlegg som viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve av for 

virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med negativt resultat. 

c) Dyrene har gjennomgått en hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos hest utført av samme 

laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 21 dagers mellomrom, der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-test (revers transkripsjon-

polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt 

resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse, og har vært beskyttet mot angrep fra vektorer fra det tidspunktet RT-

PCR-prøvetakingen fant sted og fram til innlasting med sikte på avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente 

insektrepellenter og insektmidler på dyrene og insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene de transporteres i. 

2.3. Særlige krav med hensyn til infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 

Hestedyrene skal ha gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, som beskrevet i nr. 3.1 i kapittel 2.5.11 i OIEs 

landdyrhåndbok (versjon vedtatt 2015). Prøven skal være utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en 

blodprøve tatt i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen. 

2.4. Særlige krav med hensyn til ondartet beskjelersyke 

Hestedyrene skal ha gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, som beskrevet i nr. 3.1 i kapittel 

2.5.3 i OIEs landdyrhåndbok (versjon vedtatt 2013). Prøven skal være utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:5 på en blodprøve tatt i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen. I tillegg skal de undersøkte dyrene 

ikke ha vært brukt til avl minst de siste 30 dagene før og etter datoen da prøven ble tatt. 

2.5. Særlige krav med hensyn til surra (Trypanosoma evansi) 

Hestedyrene skal ha gjennomgått en kortagglutinasjonstest for trypanosomiasis (CATT), som beskrevet i nr. 2.3 i kapittel 2.1.21 

i OIEs landdyrhåndbok (versjon vedtatt 2012). Prøven skal være utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4 på 

en blodprøve tatt i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen. 

2.6. Særlige krav med hensyn til infeksiøs anemi hos hest 

Hestedyrene skal ha gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID-prøve) eller en enzymmerket antistoffprøve 

(ELISA) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, som beskrevet i nr. 2.1 og 2.2 i kapittel 2.5.6 i OIEs landdyrhåndbok 

(versjon vedtatt 2013). Prøven skal være utført med negativt resultat på en blodprøve tatt høyst 90 dager før datoen for 

avsendelse til Unionen. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

HOV- OG KLOVDYR BEREGNET PÅ LUKKEDE ANLEGG 

DEL A 

Minsteperioder uten rapportert sykdom i det lukkede opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg i Unionen: 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr 

enn dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 

6(*) 

Munn- og klovsyke 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 6 måneder 6 måneder 6 måneder NA 6 måneder 6 måneder 6 måneder 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides 

SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

6 måneder NA NA NA NA NA 6 måneder 

Infeksjon med småfepestvirus NA 6 måneder 6 måneder NA 6 måneder 6 måneder NA 

Saue- og geitekopper NA 6 måneder 6 måneder NA NA NA NA 

Ondartet lungesyke hos geit NA 6 måneder 6 måneder NA NA NA 6 måneder 

Afrikansk svinepest NA NA NA 6 m NA NA NA 

Klassisk svinepest NA NA NA 6 m NA NA NA 

Infeksjon med lumpy skin disease 6 m NA NA NA NA NA NA 

Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) NA NA 6 måneder NA 6 måneder NA NA 

Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 

Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks 

(M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) 

6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 

Rabies 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 

Surra (Trypanosoma evansi) 30 dager 30 dager 30 dager NA 180 dager 30 dager 30 dager 

Miltbrann 30 dager 30 dager 30 dager 30 dager 30 dager 30 dager 30 dager 

Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) 6 måneder 6 måneder 6 måneder NA 6 måneder 6 måneder 6 måneder 

Infeksjon med pseudorabiesvirus NA NA NA 12 måneder NA NA NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

NA  = Ikke relevant. 
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DEL B 

Minsteområder (minsteradius) og minsteperioder uten rapportert sykdom i og rundt det lukkede opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg i Unionen: 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og 

klovdyr enn dem som 

er nevnt i kolonne 1, 

2, 3, 4, 5, 6(*) 

Munn- og klovsyke 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

NA 150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

150 km / 30 dager 

Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides 

SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

10 km / 30 dager NA NA NA NA NA 10 km / 30 dager 

Infeksjon med småfepestvirus NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA 

Saue- og geitekopper NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA NA NA NA 

Ondartet lungesyke hos geit NA 10 km / 30 dager 10 km / 30 dager NA NA NA 10 km / 30 dager 

Afrikansk svinepest NA NA NA 10 km / 12 måneder NA NA NA 

Klassisk svinepest NA NA NA 10 km / 12 måneder NA NA NA 

Infeksjon med lumpy skin disease 150 km / 30 

dager 

NA NA NA NA NA NA 

Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) 150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

NA 150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

150 km / 30 dager 

Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

NA 150 km / 30 

dager 

150 km / 30 

dager 

150 km / 30 dager 

Infeksjon med pseudorabiesvirus NA NA NA 5 km / 12 

måneder(**) 

NA NA NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) I tillegg skal det utføres en virologisk og serologisk test for å utelukke forekomst av sykdom 30 dager før avsendelse til Unionen. 

NA  = Ikke relevant. 
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DEL C 

Minsteperioder for fravær av sykdom i tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse der det lukkede opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyr beregnet på lukkede anlegg i Unionen ligger: 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr 

enn dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 

6(*) 

Munn- og klovsyke 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 mnd.(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 

Infeksjon med kvegpestvirus 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 48 måneder(**) 48 måneder(**) 48 måneder(**) NA 48 måneder(**) 48 måneder(**) 48 måneder(**) 

Afrikansk svinepest NA NA NA 12 måneder(**) NA NA NA 

Klassisk svinepest NA NA NA 12 måneder(**) NA NA NA 

Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 12 måneder(**) 

Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) NA 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 

Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) NA 24 måneder(**) 24 måneder(**) 24 måneder(**) 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) Eller vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet har gitt alternative garantier i samsvar med del D. 

NA = Ikke relevant. 
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DEL D 

Alternative garantier som skal gis av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet med hensyn til visse listeførte sykdommer. 

Munn- og klovsyke a) Dyrene skal med negativt resultat ha gjennomgått en serologisk test for tegn på infeksjon med munn- og klovsykevirus utført i samsvar med en av de foreskrevne 

testene for internasjonal handel fastsatt i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok (OIEs landdyrhåndbok) på prøver som er tatt i løpet av de siste ti dagene 

før datoen for avsendelse til Unionen. 

b) Når det gjelder Bovidae, Cervidae og Elephas spp.: en probang-prøve for tegn på infeksjon med munn- og klovsykevirus utført i samsvar med framgangsmåten 

fastsatt OIEs landdyrhåndbok med negativt resultat. Testen skal være utført 

 i) ti dager før datoen for avsendelse til Unionen, når det gjelder andre arter enn kafferbøffel (Syncerus caffer), 

ii) ved to anledninger med minst 15 dagers mellomrom, der den siste skal være tatt i løpet av de siste ti dagene før datoen for avsendelse til Unionen, når det 

gjelder kafferbøffel (Syncerus caffer). 

Infeksjon med Rift Valley 

Fever-virus 

a) Dyrene skal 

 i) være holdt i karantene i en vektorbeskyttet fasilitet i det godkjente lukkede anlegget i minst de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, 

 ii) ikke ha vist noen symptomer på infeksjon med Rift Valley Fever-virus i minst de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, 

iii) ha vært beskyttet mot vektorer under transport mellom den vektorbeskyttede fasiliteten nevnt i punkt i) og lastestedet for avsendelse til Unionen. 

b) Dyrene har med negativt resultat gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for tegn på infeksjon med Rift Valley Fever-virus i samsvar med OIEs landdyrhåndbok, 

utført først på prøver som er tatt den datoen karantenetiden begynte, og deretter på prøver som er tatt minst 42 dager etter denne datoen og i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelse til Unionen. 

Afrikansk svinepest Dyrene har gjennomgått en virologisk og serologisk test for påvisning av afrikansk svinepest og klassisk svinepest i samsvar med testen foreskrevet for internasjonal 

handel fastsatt i OIEs landdyrhåndbok, utført på prøver som er tatt i løpet av de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen. 
Klassisk svinepest 

Infeksjon med Brucella 

abortus, B. melitensis og 

B. suis 

Dyrene 

a) har gjennomgått en test som fastsatt og foreskrevet for internasjonal handel i OIEs landdyrhåndbok, utført på prøver som er tatt i løpet av de siste 30 dagene før 

datoen for avsendelse til Unionen, eller 

b) er kastrerte hanndyr i alle aldre. 
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Infeksjon med blåtungevirus 

(serotype 1–24) 

Dyrene skal oppfylle kravene fastsatt i ett av følgende punkter: 

a) De er holdt i karantene i en vektorbeskyttet fasilitet i det lukkede anlegget i minst de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og har gjennomgått en 

serologisk test for infeksjon med blåtungevirus (1–24) og infeksjon med hemoragisk epizooti-virus i samsvar med OIEs landdyrhåndbok med negativt resultat, 

utført minst 28 dager etter dyrenes ankomst til det lukkede anlegget. 

b) De er holdt i karantene i en vektorbeskyttet fasilitet i det godkjente lukkede anlegget i minst de siste 30 dagene før datoen for avsendelse til Unionen, og har 

gjennomgått en PCR-test for infeksjon med blåtungevirus (1–24) og infeksjon med hemoragisk epizooti-virus i samsvar med OIEs landdyrhåndbok med negativt 

resultat, utført minst 14 dager etter dyrenes ankomst til det lukkede anlegget. 

c) De kommer fra et sesongmessig sykdomsfritt område og har i denne sykdomsfrie perioden gjennomgått en serologisk test for infeksjon med blåtungevirus (1–24) og 

infeksjon med hemoragisk epizooti-virus i samsvar med OIEs landdyrhåndbok med negativt resultat, utført på prøver som er tatt minst 28 dager etter dyrenes 

ankomst til det lukkede anlegget. 

d) De kommer fra et sesongmessig sykdomsfritt område og har i denne perioden gjennomgått en PCR-test for infeksjon med blåtungevirus (1–24) og infeksjon med 

hemoragisk epizooti-virus i samsvar med OIEs landdyrhåndbok med negativt resultat, utført på prøver som er tatt minst 14 dager etter dyrenes ankomst til det 

lukkede anlegget. 

Infeksjon med hemoragisk 

epizooti-virus 

DEL E 

Krav med hensyn til at det ikke er foretatt vaksinasjon mot visse sykdommer i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse når det gjelder hov- og klovdyr beregnet på 

lukkede anlegg. 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr 

enn dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 

6(*) 

Munn- og klovsyke NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA 

Infeksjon med Rift Valley Fever-virus NVA(**) NVA(**) NVA(**) NA NVA(**) NVA(**) NVA(**) 

Klassisk svinepest NA NA NA NVA NA NA NA 

Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. NVA(**) NVA(**) NVA(**) NVA(**) NVA(**) NVA(**) NVA(**) 

Infeksjon med pseudorabiesvirus NA NA NA NVA NA NA NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) Eller vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet har gitt alternative garantier i samsvar med del D i dette vedlegget. 

NVA = Hov- og klovdyrene som er beregnet på Unionen, er ikke vaksinert. 

NA = Ikke relevant. 
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DEL F 

Krav til den vektorbeskyttede fasiliteten i lukkede anlegg i tredjeland 

Dersom det kreves i del D i dette vedlegget, skal den vektorbeskyttede fasiliteten i de lukkede anleggene i tredjeland eller territorier 

oppfylle følgende krav: 

a) Det har egnede fysiske barrierer ved innganger og utganger. 

b) Åpningene til den vektorbeskyttede fasiliteten skal være utstyrt med netting med passende maskestørrelse som impregneres 

regelmessig med et godkjent insektmiddel i samsvar med produsentens anvisninger. 

c) Vektorer skal overvåkes og holdes under kontroll inne på og rundt den vektorbeskyttede fasiliteten. 

d) Det skal treffes tiltak for å begrense eller fjerne yngleplasser for vektorer i nærheten av den vektorbeskyttede fasiliteten. 

e) Det skal foreligge standardiserte framgangsmåter for drift av dent vektorbeskyttede fasiliteten og for transport av dyr fra denne 

bygningen til lastestedet for avsendelse til Unionen, herunder beskrivelser av reserve- og alarmsystemer. 

 _____   
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VEDLEGG XIII 

MINSTEKRAV TIL VAKSINASJONSPROGRAMMER OG YTTERLIGERE OVERVÅKING SOM GJENNOMFØRES I ET 

TREDJELAND ELLER TERRITORIUM ELLER EN SONE I DISSE DER DET VAKSINERES MOT HØYPATOGEN AVIÆR 

INFLUENSA 

1. MINSTEKRAV TIL VAKSINASJONSPROGRAMMER SOM GJENNOMFØRES I ET TREDJELAND ELLER TERRITORIUM 

ELLER EN SONE I DISSE 

Vaksinasjonsprogrammer mot høypatogen aviær influensa som framlegges av et tredjeland eller territorium, skal inneholde minst 

følgende opplysninger: 

 1) Mål for vaksinasjonsstrategien, utvalgt(e) fuglepopulasjon(er) og område. 

 2) Data om sykdommens epidemiologiske utvikling, herunder tidligere utbrudd hos fjørfe eller viltlevende fugler. 

 3) Beskrivelse av årsakene som ligger bak beslutningen om å innføre vaksinasjon. 

 4) Risikovurdering basert på 

— utbrudd av høypatogen aviær influensa i det aktuelle tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse 

— utbrudd av høypatogen aviær influensa i et naboland, 

— andre risikofaktorer som visse områder, visse typer av fjørfehold eller visse kategorier av fjørfe eller fugler i 

fangenskap. 

 5) Geografisk område der vaksinasjonen skal gjennomføres. 

 6) Antall anlegg i vaksinasjonsområdet. 

 7) Antall anlegg der vaksinasjon gjennomføres, dersom dette er et annet antall enn i nr. 6. 

 8) Arter og kategorier av fjørfe eller fugler i fangenskap i det geografiske området der vaksinasjon gjennomføres. 

 9) Omtrentlig antall fjørfe eller fugler i fangenskap i anleggene nevnt i nr. 7. 

10) Oversikt over vaksinens egenskaper, godkjenning og kvalitetskontroll. 

11) Håndtering, lagring, levering, distribusjon og salg av vaksiner mot aviær influensa på det nasjonale territoriet. 

12) Gjennomføring av en strategi for differensiering mellom smittede dyr og vaksinerte dyr (DIVA-strategi). 

13) Vaksinasjonskampanjens planlagte varighet. 

14) Bestemmelser om og restriksjoner på forflytning av vaksinert fjørfe og fjørfeprodukter fra vaksinert fjørfe eller vaksinerte 

fugler i fangenskap. 

15) Kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser, for eksempel undersøkelse av virkning og testing av dyrene før de 

flyttes, som foretas i anlegg der det er foretatt vaksinasjon, eller anlegg som ligger i vaksinasjonsområdet. 

16) System for journalføring. 

2. YTTERLIGERE OVERVÅKING I TREDJELAND ELLER TERRITORIER ELLER SONER I DISSE DER DET FORETAS 

VAKSINASJON MOT HØYPATOGEN AVIÆR INFLUENSA 

Dersom det foretas vaksinasjon i et tredjeland eller territorium eller en sone i disse skal alle anlegg der det foretas vaksinasjon 

mot høypatogen aviær influensa, gjennomgå laboratorieundersøkelser, og følgende opplysninger skal framlegges for 

Kommisjonen i tillegg til opplysningene nevnt i vedlegg II: 

1) Antall anlegg der det er foretatt vaksinasjon i området, per kategori. 

2) Antall anlegg der det er foretatt vaksinasjon, hvor det skal tas prøver per fjørfekategori. 

3) Bruk av kontrollfugler (det vil si arten av og antall kontrollfugler som brukes per epidemiologisk enhet). 

4) Antall prøver som er tatt per anlegg og/eller epidemiologisk enhet. 

5) Data om vaksinens virkning. 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

KRAV TIL DYREHELSE MED HENSYN TIL STRUTSEFUGLER, RUGEEGG FRA STRUTSEFUGLER OG FERSKT KJØTT FRA 

STRUTSEFUGLER SOM KOMMER FRA ET TREDJELAND ELLER TERRITORIUM ELLER EN SONE I DISSE SOM IKKE ER 

FRI(TT) FOR INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS 

1. Avls- og produksjonsdyr av strutsefugler og strutsefugler beregnet på slakting som kommer fra et tredjeland eller territorium eller 

en sone i disse som ikke er fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus, skal 

a) ha vært satt under offentlig overvåking minst de siste 21 dagene før forsendelsens avsendelsesdato for innførsel til Unionen, 

b) ha vært holdt i fullstendig isolasjon i tidsrommet nevnt i bokstav a), uten direkte eller indirekte kontakt med andre fugler, i 

fasiliteter som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet, 

c) ha gjennomgått en viruspåvisningstest for infeksjon med Newcastle disease-virus, 

d) komme fra flokker der det ble gjennomført overvåking for infeksjon med Newcastle disease-virus i henhold til en prøveta-

kingsplan basert på statistikk som ga negative resultater i minst de siste seks månedene før forsendelsens avsendelsesdato for 

innførsel til Unionen. 

2. Daggamle kyllinger fra strutsefugler og rugeegg fra strutsefugler som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i 

disse som ikke er fri(tt) for infeksjon med Newcastle disease-virus, skal komme fra flokker 

a) som var i isolasjon under offentlig overvåking i minst de siste 30 dagene før datoen for legging av rugeeggene som er 

beregnet på innførsel til Unionen, eller av rugeeggene som de daggamle kyllingene som er beregnet på innførsel til Unionen, 

kommer fra, 

b) som har gjennomgått en viruspåvisningstest for infeksjon med Newcastle disease-virus, 

c) der det ble gjennomført overvåking for infeksjon med Newcastle disease-virus i henhold til en prøvetakingsplan basert på 

statistikk som ga negative resultater i minst de siste seks månedene før forsendelsens avsendelsesdato for innførsel til 

Unionen, 

d) som ikke var i kontakt med fjørfe som ikke oppfyller garantiene i bokstav a), b) og c) i løpet av de siste 30 dagene før datoen 

for legging av og under leggingen av rugeeggene som er beregnet på innførsel til Unionen, eller av rugeeggene som de 

daggamle kyllingene som er beregnet på innførsel til Unionen, kommer fra. 

3. Ferskt kjøtt fra strutsefugler som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som ikke er fri(tt) for infeksjon 

med Newcastle disease-virus, skal 

a) være utbeinet og flådd, 

b) komme fra strutsefugler som i minst de siste tre månedene før slaktedatoen er holdt i anlegg 

 i) der det ikke har vært utbrudd av infeksjon med Newcastle disease-virus eller høypatogen aviær influensa i løpet av de 

siste seks månedene før slakting, 

 ii) der det innenfor en radius på 10 km rundt den delen av anlegget der strutsefuglene holdes, eventuelt innbefattet en 

nabomedlemsstats eller et tredjelands territorium, ikke har forekommet utbrudd av høypatogen aviær influensa eller 

infeksjon med Newcastle disease-virus i minst de siste tre månedene før slaktedatoen, 

iii) der det ble gjennomført overvåking for infeksjon med Newcastle disease-virus i henhold til en prøvetakingsplan basert 

på statistikk som ga negative resultater i minst de siste seks månedene før slaktedatoen, 

c) ha vært underlagt overvåking som nevnt i bokstav b) iii) 

 i) ved hjelp av en serologisk, test når det gjelder strutsefugler som ikke er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-

virus, 

ii) ved hjelp av luftrørsvaberprøver, når det gjelder strutsefugler som er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-

virus, 

d) komme fra strutsefugler som, dersom de er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, ikke er vaksinert med 

vaksiner som ikke oppfylte de særlige kriteriene angitt i del 1 i vedlegg XV, i løpet av de siste 30 dagene før slaktedatoen. 
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4. Viruspåvisningstesten fastsatt i nr. 1 bokstav c) og nr. 2 bokstav b) skal være utført 

a) i løpet av 7–10 dager etter datoen da strutsefuglene ble satt i isolasjon, 

b) på kloakksvaberprøver eller avføringsprøver fra hver enkelt fugl. 

5. Viruspåvisningstesten fastsatt i nr. 1 bokstav c) og nr. 2 bokstav b) skal ha vist at det ikke ble funnet isolater av aviært 

paramyxovirus type 1 med en intracerebral patogenitetsindeks (ICPI) på over 0,4. I tillegg skal det ha foreligget tilfredsstillende 

resultater fra alle fugler i forsendelsen før 

a) avls- og produksjonsdyrene av strutsefugler eller strutsefuglene beregnet på slakting forlot fasilitetene nevnt i nr. 1 bokstav b) 

for avsendelse til Unionen, 

b) de daggamle kyllingene forlot rugeriet for avsendelse til Unionen, 

c) rugeeggene ble lastet for avsendelse til Unionen. 

 _____  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/275 

 

 

VEDLEGG XV 

KRITERIER FOR VAKSINER MOT INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS OG KRAV TIL FORSENDELSER AV 

FJØRFE, RUGEEGG OG FERSKT KJØTT FRA FJØRFE SOM KOMMER FRA ET TREDJELAND ELLER TERRITORIUM ELLER 

EN SONE I DISSE DER DET VAKSINERES MOT INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS 

1. KRITERIER FOR VAKSINER MOT INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS 

1.1. Generelle kriterier 

a) Vaksinene skal oppfylle standardene angitt i kapittelet om Newcastle disease i OIEs landdyrhåndbok. 

b) Vaksinene skal være registrert av vedkommende myndigheter i det berørte opprinnelsestredjelandet eller opprinnelses-

territoriet før de tillates distribuert og brukt. Til slik registrering skal vedkommende myndigheter i det berørte opprinnelses-

tredjelandet eller opprinnelsesterritoriet basere seg på fullstendig dokumentasjon fra søkeren som inneholder data om 

vaksinens virkning og uskadelighet. Når det gjelder importerte vaksiner, kan vedkommende myndigheter i opprinnelses-

tredjelandet eller opprinnelsesterritoriet basere seg på data som er kontrollert av vedkommende myndigheter i det landet der 

vaksinen er produsert, i den grad disse kontrollene er utført i samsvar med OIEs standarder. 

c) I tillegg til kravene fastsatt i bokstav a) og b) skal import eller produksjon og distribusjon av vaksinene kontrolleres av 

vedkommende myndighet i det berørte opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

d) Før det gis tillatelse til å distribuere vaksinene, skal hvert vaksineparti testes med hensyn til uskadelighet, særlig når det 

gjelder svekkelse eller inaktivering og fravær av fremmedstoffer samt med hensyn til virkning. Testingen utføres under 

kontroll av vedkommende myndigheter i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

1.2. Særlige kriterier 

Svekkede levende vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus skal framstilles av en stamme av Newcastle disease-

virus der originalvirusstammen er blitt testet og har vist seg å ha en ICPI på enten 

a) mindre enn 0,4 dersom minst 107 EID50 er gitt til hver fugl som inngår i ICPI-testen, 

eller 

b) mindre enn 0,5 dersom minst 108 EID50 er gitt til hver fugl som inngår i ICPI-testen. 

2. KRAV TIL DYREHELSE MED HENSYN TIL FJØRFE OG RUGEEGG SOM KOMMER FRA ET TREDJELAND ELLER 

TERRITORIUM ELLER EN SONE I DISSE DER VAKSINENE SOM BRUKES MOT INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-

VIRUS, IKKE ER I SAMSVAR MED DE SÆRLIGE KRITERIENE ANGITT I NR. 1 

Fjørfe og rugeegg som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot infeksjon 

med Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1.2, skal oppfylle kriteriene angitt 

nedenfor. 

a) Fjørfeet og de flokkene som rugeeggene kommer fra, skal ikke ha vært vaksinert med slike vaksiner i løpet av minst de siste 

tolv månedene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen. 

b) Flokkene som fjørfeet og rugeeggene kommer fra, skal ha gjennomgått en virusisolasjonstest for infeksjon med Newcastle 

disease-virus tidligst to uker før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen, eller når det gjelder rugeegg, tidligst to 

uker før datoen da eggene ble samlet inn. Testen skal være utført i et offisielt laboratorium på kloakksvaberprøver som er 

tatt fra minst 60 fugler i hver flokk, uten at det er funnet aviært paramyxovirus med en ICPI på over 0,4. 

c) Fjørfeet og de flokkene som rugeeggene kommer fra, skal ha vært holdt isolert under offentlig overvåking på opprinnelses-

anlegget i tidsrommet på to uker nevnt i bokstav b). 
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d) Fjørfeet og de flokkene som rugeeggene kommer fra, skal ikke ha vært i kontakt med fjørfe som ikke oppfyller kravene 

fastsatt i bokstav a) og b) 

 i) når det gjelder fjørfe, i løpet av de siste 60 dagene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen, 

ii) når det gjelder rugeegg, i løpet av de siste 60 dagene før datoen da eggene ble samlet inn. 

e) De daggamle kyllingene og rugeeggene som de daggamle kyllingene kommer fra, skal ikke ha vært i kontakt, verken i 

rugeriet eller under transport til Unionen, med fjørfe eller rugeegg som ikke oppfyller kravene fastsatt i bokstav a)–d). 

3. KRAV TIL DYREHELSE MED HENSYN TIL FERSKT KJØTT FRA FJØRFE SOM KOMMER FRA ET TREDJELAND ELLER 

TERRITORIUMELLER EN SONE I DISSE DER VAKSINENE SOM BRUKES MOT INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-

VIRUS, IKKE ER I SAMSVAR MED DE SÆRLIGE KRITERIENE ANGITT I NR. 1 

Ferskt kjøtt fra fjørfe som kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der vaksinene som brukes mot 

infeksjon med Newcastle disease-virus, ikke er i samsvar med de særlige kriteriene angitt i nr. 1.2, skal komme fra fjørfe som 

oppfyller følgende helsekrav: 

a) Fjørfeet er i løpet av de siste 30 dagene før slaktedatoen ikke vaksinert med svekkede levende vaksiner framstilt av en 

originalvirusstamme med Newcastle disease som har større patogenitet enn lentogene stammer av viruset. 

b) Fjørfeet har gjennomgått en virusisolasjonstest for infeksjon med Newcastle disease-virus utført i et offisielt laboratorium 

under slaktingen på kloakksvaberprøver som er tatt fra minst 60 fugler i hver berørte flokk, uten at det er funnet aviært 

paramyxovirus med en ICPI på over 0,4. 

c) Fjørfeet har i løpet av de siste 30 dagene før slaktedatoen ikke vært i kontakt med fjørfe som ikke oppfyller vilkårene angitt 

i bokstav a) og b). 

4. OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS NÅR FLOKKER SOM FJØRFE KOMMER FRA, FLOKKER SOM RUGEEGG KOMMER 

FRA, OG RUGEEGG ER VAKSINERT MOT INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS 

Dersom flokkene som fjørfe kommer fra, flokkene som rugeegg kommer fra, eller rugeegg er vaksinert mot infeksjon med 

Newcastle disease-virus, skal følgende opplysninger gis om forsendelsen: 

a) Identifikasjon av flokken. 

b) Fuglenes alder. 

c) Vaksinasjonsdato. 

d) Navn på og type av den virusstammen som er brukt. 

e) Partinummer for vaksinen. 

f) Vaksinens navn. 

g) Vaksineprodusent. 

 _____  
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VEDLEGG XVI 

KRAV TIL HVILKE OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ CONTAINERE MED FJØRFE, FUGLER I FANGENSKAP OG 

RUGEEGG 

1. Avls- og produksjonsfjørfe skal transporteres i containere påført følgende opplysninger: 

a) Navnet på og ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

b) Arten av det aktuelle fjørfeet. 

c) Antall dyr. 

d) Hvilken kategori og type produksjon de er beregnet på. 

e) Opprinnelsesanleggets navn, adresse og godkjenningsnummer. 

f) Navnet på bestemmelsesmedlemsstaten. 

2. Fjørfe beregnet på slakting skal transporteres i containere påført følgende opplysninger: 

a) Navnet på og ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

b) Arten av det aktuelle fjørfeet. 

c) Antall dyr. 

d) Hvilken kategori og type produksjon de er beregnet på. 

e) Opprinnelsesanleggets navn, adresse og registreringsnummer. 

f) Navnet på bestemmelsesmedlemsstaten. 

3. Daggamle kyllinger skal transporteres i containere påført følgende opplysninger: 

a) Navnet på og ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

b) Arten av det aktuelle fjørfeet. 

c) Antall dyr. 

d) Hvilken kategori og type produksjon de er beregnet på. 

e) Navnet på, adressen til og godkjenningsnummeret for de daggamle kyllingenes opprinnelsesanlegg. 

f) Godkjenningsnummeret for opprinnelsesflokkens opprinnelsesanlegg. 

g) Navnet på bestemmelsesmedlemsstaten. 

4. Fugler i fangenskap skal transporteres i containere påført følgende opplysninger: 

a) Navnet på og ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

b) Antall dyr. 

c) Opprinnelsesanleggets navn, adresse og godkjenningsnummer. 

d) Containerens særlige identifikasjonsnummer. 

e) Navnet på bestemmelsesmedlemsstaten. 

5. Rugeegg fra fjørfe skal transporteres i containere påført følgende opplysninger: 

a) Ordet «rugeegg». 

b) Navnet på og ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

c) Arten av det aktuelle fjørfeet. 

d) Antall egg. 
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e) Hvilken kategori og type produksjon de er beregnet på. 

f) Navnet på, adressen til og godkjenningsnummeret for eggenes opprinnelsesanlegg. 

g) Godkjenningsnummeret for opprinnelsesflokkens opprinnelsesanlegg, dersom dette er et annet enn i bokstav f). 

h) Navnet på bestemmelsesmedlemsstaten. 

6. Egg som er frie for spesifiserte patogener, skal transporteres i containere påført følgende opplysninger: 

a) Teksten «SPF-egg som utelukkende er beregnet på diagnostikk, forskning eller farmasøytisk bruk». 

b) Navnet på og ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

c) Antall egg. 

d) Opprinnelsesanleggets navn, adresse og godkjenningsnummer. 

e) Navnet på bestemmelsesmedlemsstaten. 

7. Rugeegg fra fugler i fangenskap skal transporteres i containere påført følgende opplysninger: 

a) Navnet på og ISO-koden for opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

b) Antall egg. 

c) Opprinnelsesanleggets navn, adresse og godkjenningsnummer. 

d) Containerens særlige identifikasjonsnummer. 

e) Navnet på bestemmelsesmedlemsstaten. 

 _____   
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VEDLEGG XVII 

KRAV TIL TESTING AV FORSENDELSER MED FÆRRE ENN 20 DYR AV ANNET FJØRFE ENN STRUTSEFUGLER OG FÆRRE 

ENN 20 RUGEEGG FRA ANNET FJØRFE ENN STRUTSEFUGLER FØR INNFØRSEL TIL UNIONEN 

Forsendelser med færre enn 20 dyr av annet fjørfe enn strutsefugler eller færre enn 20 rugeegg fra annet fjørfe enn strutsefugler skal 

ha testet negativt for sykdommene nevnt i artikkel 49 bokstav e) og artikkel 110 bokstav e) ii) på grunnlag av følgende: 

a) Når det gjelder avlsfjørfe, produksjonsfjørfe og fjørfe beregnet på slakting, unntatt strutsefugler, skal dyrene ha testet negativt på 

serologiske og/eller bakteriologiske tester i løpet av de siste 30 dagene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen. 

b) Når det gjelder rugeegg fra annet fjørfe enn strutsefugler og andre daggamle kyllinger enn strutsefugler, skal opprinnelsesflokken 

i løpet av de siste 90 dagene før forsendelsens lastedato for avsendelse til Unionen ha testet negativt på serologiske og/eller 

bakteriologiske tester som med et konfidensnivå på 95 % påviser infeksjon ved en prevalens på 5 %. 

c) Dersom dyrene er blitt vaksinert mot infeksjon med en hvilken som helst serotype av Salmonella eller Mycoplasma, skal det bare 

brukes bakteriologiske tester, men den anvendte bekreftelsesmetoden skal kunne skille mellom levende vaksinestammer og 

feltstammer. 

 _____   
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VEDLEGG XVIII 

PRØVETAKING OG TESTING AV ANNET FJØRFE ENN STRUTSEFUGLER ETTER INNFØRSEL TIL UNIONEN 

1. Med sikte på virologisk undersøkelse skal den offentlige veterinæren ta prøver av avlsfjørfe, produksjonsfjørfe og daggamle 

kyllinger, unntatt strutsefugler, som er innført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse. Prøvene skal tas 

på følgende måte: 

a) Mellom den sjuende og femtende dagen etter datoen da dyrene ble plassert i bestemmelsesanleggene i Unionen, skal det tas 

kloakksvaberprøver som med et konfidensnivå på 95 % påviser infeksjon ved en prevalens på 5 %. 

b) Prøvene skal testes for 

 i) høypatogen aviær influensa, 

ii) infeksjon med Newcastle disease-virus. 

2. Ved bruk av samleprøver kan høyst fem prøver fra enkeltfugler samles i hver samleprøve. 

 _____  
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VEDLEGG XIX 

KRAV TIL DYREHELSE MED HENSYN TIL GODKJENNING AV OPPRINNELSESANLEGGET FOR FUGLER I FANGENSKAP 

1. Kravene til dyrehelse med hensyn til biosikkerhetstiltak, som nevnt i artikkel 56, er som følger: 

a) Bare dyr som kommer fra andre godkjente anlegg, kan tas inn i anlegget. 

b) Fugler kan tas inn i anlegget fra andre kilder enn godkjente anlegg etter at vedkommende myndighet i tredjelandet eller 

territoriet har godkjent slik innførsel, forutsatt at disse dyrene holdes isolert i minst 30 dager regnet fra den datoen de ble tatt 

inn i anlegget, i samsvar med anvisningene fra vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet, før de slippes inn i 

gruppen av fugler i anlegget. 

2. Kravene til dyrehelse med hensyn til fasiliteter og utstyr i anlegget, som nevnt i artikkel 56, er som følger: 

a) Anlegget skal være klart avgrenset og atskilt fra sine omgivelser. 

b) Anlegget skal ha tilstrekkelige midler til å fange, stenge inne og isolere dyr og ha egnede, godkjente karantenefasiliteter og 

godkjente prosedyrer for dyr som kommer fra anlegg som ikke er godkjent. 

c) Anlegget skal enten ha hensiktsmessige ordninger eller fasiliteter og utstyr på stedet til egnet destruksjon av kropper av dyr 

som dør av sykdom eller avlives. 

3. Kravene til dyrehelse med hensyn til journalføring, som nevnt i artikkel 56, er som følger: 

a) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for anlegget, skal føre oppdaterte journaler med opplysninger om 

 i) antall dyr av hver art i anlegget og dyrenes identitet (det vil si alder, kjønn, art og individuelt identifikasjonsnummer der 

det er praktisk mulig), 

 ii) antall dyr som ankommer eller forlater anlegget, og dyrenes identitet (det vil si alder, kjønn, art og individuelt 

identifikasjonsnummer der det er praktisk mulig) samt opplysninger om dyrenes opprinnelse eller bestemmelsessted, 

transporten til eller fra anlegget og dyrehelsestatusen, 

iii) resultatene av blodprøver eller andre diagnostiske metoder, 

 iv) sykdomstilfeller og eventuell behandling som er gitt, 

 v) resultatene av kontroll post mortem av dyr som har dødd i anlegget, herunder dødfødte dyr, 

 vi) observasjoner som er gjort mens dyr er i isolasjon eller karantene. 

b) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for anlegget, skal oppbevare journalene nevnt i bokstav a) i minst ti år etter at 

godkjenningen er gitt. 

4. Kravene til dyrehelse med hensyn til personell, som nevnt i artikkel 56, er som følger: 

a) Den ansvarlige for anlegget skal ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap. 

b) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for anlegget, skal ved avtale eller annet juridisk virkemiddel knytte til seg en veterinær 

som er godkjent av og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet, og som 

 i) sikrer at nødvendig sykdomsovervåking og nødvendige kontrolltiltak i forbindelse med sykdomssituasjonen i det berørte 

tredjelandet eller territoriet godkjennes av vedkommende myndighet og anvendes i anlegget. Slike tiltak skal omfatte 

følgende: 

— Et årlig program for sykdomsovervåking, herunder egnede tiltak for bekjempelse av zoonoser hos dyrene. 

— Kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem av dyr som mistenkes å være angrepet av 

sykdommer. 

— Vaksinasjon av mottakelige dyr mot sykdommer, dersom det er relevant, i samsvar med OIEs helseregelverk for 

landdyr og OIEs landdyrhåndbok, 
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 ii) sikrer at vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet umiddelbart underrettes om mistenkelige dødsfall eller 

forekomst av andre symptomer som tyder på høypatogen aviær influensa, infeksjon med Newcastle disease-virus eller 

aviær klamydia, 

iii) sikrer at dyr som føres inn i anlegget, om nødvendig har vært isolert i samsvar med kravene i nr. 1 bokstav b) og 

eventuelle anvisninger fra vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet. 

5. Kravene til dyrehelse med hensyn til helsestatus, som nevnt i artikkel 56, er som følger: 

a) Anlegget skal være fritt for høypatogen aviær influensa, infeksjon med Newcastle disease-virus og aviær klamydia. For at 

anlegget skal kunne erklæres fritt for disse sykdommene, skal vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet vurdere 

journalene for dyrehelsestatusen for minst de siste tre årene før datoen for søknaden om godkjenning, og resultatene av de 

kliniske undersøkelsene og laboratorieundersøkelsene som er foretatt av dyrene i anlegget. Nye anlegg skal imidlertid 

godkjennes utelukkende på grunnlag av resultatene av de kliniske undersøkelsene og laboratorieundersøkelsene som er 

foretatt av dyrene i slike anlegg. 

b) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for anlegget, skal enten ha en avtale med et laboratorium om å foreta kontroll post 

mortem, eller ha ett eller flere egnede lokaler der slik kontroll kan foretas av en kvalifisert person under ledelse av en 

veterinær som vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet har godkjent for dette formålet. 

 _____   
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VEDLEGG XX 

FRAMGANGSMÅTER FOR UNDERSØKELSE, PRØVETAKING OG TESTING MED HENSYN TIL HØYPATOGEN AVIÆR 

INFLUENSA OG NEWCASTLE DISEASE 

1. I karantenetiden skal kontrollfuglene, eller fuglene i fangenskap dersom det ikke brukes kontrollfugler, gjennomgå følgende: 

a) Tilfeller som omfatter bruk av kontrollfugler: 

 i) Blodprøver til serologisk undersøkelse skal tas fra alle kontrollfugler tidligst 21 dager etter datoen de ble satt i karantene 

og minst tre dager før datoen for karantenetidens slutt. 

ii) Dersom kontrollfuglene får positive eller usikre serologiske resultater på prøvene nevnt i punkt i), 

— skal de importerte fuglene gjennomgå en virologisk undersøkelse, 

— skal det tas kloakksvaberprøver (eller avføringsprøver) og svaberprøver fra luftrør eller svelg fra minst 60 fugler, 

eller fra alle fuglene dersom det er færre enn 60 fugler i forsendelsen. 

b) Tilfeller som ikke omfatter bruk av kontrollfugler: 

— De importerte fuglene skal undersøkes virologisk (dvs. at serologisk testing ikke er relevant). 

— Svaberprøver fra luftrør eller svelg eller kloakksvaberprøver (eller avføringsprøver) skal tas fra minst 60 fugler, eller fra 

alle fuglene dersom det er færre enn 60 fugler i forsendelsen, i løpet av de første 7–15 dagene av karantenetiden. 

2. I tillegg til testingen angitt i nr. 1 skal følgende prøver tas til virologisk undersøkelse: 

a) Kloakksvaberprøver (eller avføringsprøver) og om mulig svaberprøver fra luftrør eller svelg fra klinisk syke fugler eller syke 

kontrollfugler. 

b) Prøver av tarminnhold, hjerne, luftrør, lunger, lever, milt, nyrer og andre tydelig angrepne organer snarest mulig etter 

dødstidspunktet fra 

 i) døde kontrollfugler og alle fugler som er døde ved ankomst til karantenen, og fugler som dør i karantenetiden, eller 

ii) minst 10 % av de døde fuglene ved høy dødelighet i store forsendelser med små fugler. 

3. Ved bruk av samleprøver til virologisk undersøkelse kan høyst fem prøver fra enkeltfugler samles i én prøve. 

Avføringsmateriale skal samles atskilt fra andre organ- og vevsprøver. 

 _____   
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VEDLEGG XXI 

SÆRLIGE KRAV SOM GJELDER HUNDER, KATTER OG ILDRER BEREGNET PÅ INNFØRSEL TIL UNIONEN 

1. KRAV TIL TEST MED RABIES-ANTISTOFFTITRERING 

a) Testen skal foretas på en prøve tatt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, i løpet av perioden som 

starter minst 30 dager etter datoen for grunnvaksinasjonen i en eksisterende gyldig vaksinasjonsserie, og som slutter tre 

måneder før datoen for utstedelse av sertifikatet. 

b) Testen skal påvise en titer av rabiesvirus-nøytraliserende antistoffer på minst 0,5 IU/ml. 

c) Testen skal attesteres i en offisiell rapport fra det offisielle laboratoriet med hensyn til resultatet, og en kopi av denne 

rapporten skal være vedlagt helsesertifikatet som ledsager dyrene til Unionen. 

d) Testen behøver ikke å gjentas på et dyr som etter testen med rabies-antistofftitrering med tilfredsstillende resultater er blitt 

revaksinert mot rabies innenfor gyldighetstiden for grunnvaksinasjonen nevnt i bokstav a) og alle etterfølgende gyldige 

vaksinasjoner i serien. 

2. BEHANDLING MOT INFESTASJON MED ECHINOCCOCUS MULTILOCULARIS 

Før innførsel til Unionen skal hunder behandles mot infestasjon med Echinococcus multilocularis på følgende måte: 

a) Behandlingen skal bestå av et godkjent veterinærpreparat som inneholder en tilstrekkelig dose praziquantel eller 

farmakologisk virksomme stoffer som alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke 

kjønnsmodne, tarmlevende former av Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten. 

b) Preparatet skal gis av en veterinær tidligst 48 timer og senest 24 timer før ankomsttidspunktet i Unionen. 

c) Følgende opplysninger om behandlingen skal attesteres av den behandlende veterinæren i helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 

nr. 1 bokstav c) i): 

 i) Signalgiverens alfanumeriske kode eller hundens, kattens eller ilderens alfanumeriske tatovering. 

 ii) Navnet på preparatet som er gitt mot infestasjon med Echinococcus multilocularis. 

iii) Navnet på produsenten av preparatet. 

 iv) Dato og tidspunkt for behandlingen. 

 v) Den behandlende veterinærens navn, stempel og underskrift. 

 _____   
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VEDLEGG XXII 

KRAV SOM GJELDER OPPHOLDSPERIODENE FOR RUGEEGG FØR INNFØRSEL TIL UNIONEN 

Kategori av rugeegg 

Minste 

oppholdsperiode 

gjelder for 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsestredjelandet eller 

opprinnelsesterritoriet eller en 

sone i disse, som nevnt i 

artikkel 98 bokstav a) 

Minste oppholdsperiode i 

opprinnelsesanlegget, som 

nevnt i artikkel 98 bokstav b) 

Minste oppholdsperiode uten 

kontakt med fjørfe eller rugeegg 

med lavere helsestatus, fugler i 

fangenskap eller viltlevende 

fugler, som nevnt i artikkel 98 

bokstav c) 

Rugeegg fra fjørfe Opprinnelses-

flokk 

3 måneder 6 uker 6 uker 

Forsendelser med færre 

enn 20 rugeegg fra annet 

fjørfe enn strutsefugler 

Opprinnelses-

flokk 

3 måneder 3 uker 3 uker 
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VEDLEGG XXIII 

KRAV SOM GJELDER OPPHOLDSPERIODEN FØR SLAKTING ELLER AVLIVING AV HOLDTE HOV- OG KLOVDYR SOM DET 

FERSKE KJØTTET KOMMER FRA 

1. Tidsrommet som hov- og klovdyrene skal ha oppholdt seg i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i 

disse før slakte- eller avlivingsdatoen, som nevnt i artikkel 131 nr. 2 bokstav a), skal være enten 

a) minst tre måneder før nevnte dato, eller 

b) mindre enn tre måneder før nevnte dato, dersom hov- og klovdyrene er yngre enn 3 måneder. 

2. Holdte hov- og klovdyr skal ha oppholdt seg i sitt opprinnelsesanlegg uten å ha vært i kontakt med hov- og klovdyr med lavere 

helsestatus, som nevnt i artikkel 131 nr. 2 bokstav b) og c), i minst de siste 40 dagene før slakte- eller avlivingsdatoen, dersom 

disse dyrene 

a) kommer fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse som anvender ett eller flere av de særlige vilkårene angitt i del 

B i vedlegg XXIV, 

b) er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 132. 

 _____  
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VEDLEGG XXIV 

FRAVÆR AV SYKDOM I OPPRINNELSESTREDJELANDET ELLER OPPRINNELSESTERRITORIET FOR PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

DEL A 

Minsteperioder (i måneder) med fravær av sykdom i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse i samsvar med artikkel 133 nr. 1. 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr enn 

dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6(*) 

Munn- og klovsyke 12 mnd.(**) 12 mnd.(**) 12 mnd.(**) 12 mnd.(**) 12 mnd.(**) 12 mnd.(**) 12 mnd.(**) 

Infeksjon med kvegpestvirus 12 mnd. 12 mnd. 12 mnd. 12 mnd. 12 mnd. 12 mnd. 12 mnd. 

Afrikansk svinepest NA NA NA 12 mnd. NA NA NA 

Klassisk svinepest NA NA NA 12 mnd.(**) NA NA NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) Denne perioden kan reduseres dersom vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet fastsetter særlige vilkår i samsvar med del B. 

NA = Ikke relevant. 

DEL B 

Særlige vilkår som skal fastsettes av vedkommende myndighet dersom tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse har vært fri(tt) for sykdommen i mindre enn tolv måneder, i samsvar med 

unntaket fastsatt i artikkel 133 nr. 1. 

Munn- og klovsyke 
Tilleggsopplysninger for å sikre fastsettelse av en dato fra hvilken tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse anses som fri(tt) for 

sykdommen. Klassisk svinepest 
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VEDLEGG XXV 

VAKSINASJON I OPPRINNELSESTREDJELANDET ELLER OPPRINNELSESTERRITORIET ELLER EN SONE I DISSE OG I OPPRINNELSESANLEGGET FOR DYRENE SOM DET FERSKE 

KJØTTET KOMMER FRA 

DEL A 

Krav til dyrehelse med hensyn til at det ikke er foretatt vaksinasjon i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse og i opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyrene som 

det ferske kjøttet kommer fra: 

 1. Storfe 2. Sau 3. Geit 4. Svin 
5. Dyr av 

kamelfamilien 
6. Hjortedyr 

7. Andre hov- og klovdyr 

enn dem som er nevnt i 

kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6(*) 

Munn- og klovsyke NV/NVE(**) NV/NVE(**) NV/NVE(**) NV/NVE NV/NVE(**) NV/NVE(**) NV/NVE(**) 

Infeksjon med kvegpestvirus NV/NVE(**) NV/NVE(**) NV/NVE(**) NV/NVE NV/NVE(**) NV/NVE(**) NV/NVE(**) 

Afrikansk svinepest NA NA NA NV/NVE NA NA NA 

Klassisk svinepest NA NA NA NV/NVE NA NA NA 

(*) Gjelder bare for listeførte arter i samsvar med vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

(**) Eller vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet har fastsatt særlige vilkår i samsvar med del B. 

NV = I minst de siste tolv månedene før datoen for avsendelse til Unionen er det ikke foretatt vaksinasjon i tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse og det har ikke forekommet innførsel av vaksinerte dyr til 

tredjelandet, territoriet eller sonen. 

NVE = Ingen vaksinerte dyr i opprinnelsesanlegget for hov- og klovdyrene som det ferske kjøttet kommer fra. 

NA = Ikke relevant. 
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DEL B 

Særlige vilkår som skal fastsettes av vedkommende myndighet dersom det er foretatt vaksinasjon mot munn- og klovsyke i 

tredjelandet eller territoriet eller en sone i disse i mindre enn tolv måneder, som nevnt i artikkel 133 nr. 3 

1. FRA ET TREDJELAND, ET TERRITORIUM ELLER EN SONE I DISSE SOM ER FRI(TT) FOR MUNN- OG KLOVSYKE, DER 

DET VAKSINERES MOT MUNN- OG KLOVSYKESTAMMENE A, O ELLER C 

Vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet skal gi tilleggsopplysninger for å garantere 

fravær av munn- og klovsykevirus i ferskt kjøtt, og at følgende krav oppfylles: 

a) Et vaksinasjonsprogram mot munn- og klovsyke gjennomføres for holdt storfe og kontrolleres av vedkommende myndighet 

i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet. 

b) Det ferske kjøttet kommer fra enten 

 i) storfe, sau og geit som kommer fra anlegg der det i og innenfor et område med en radius på 25 km rundt anlegget, ikke 

er rapportert om munn- og klovsyke eller kvegpest i løpet av de siste 60 dagene før datoen for avsendelse til slakteriet, 

eller 

 ii) holdte hov- og klovdyr av listeførte arter, unntatt storfe, sau, geit og svin, som kommer fra anlegg der det i og innenfor 

et område med en radius på 50 km rundt anlegget, ikke er rapportert om munn- og klovsyke eller kvegpest i løpet av de 

siste 90 dagene før datoen for avsendelse til slakteriet, 

eller 

iii) viltlevende hov- og klovdyr som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 138. 

c) Kjøttet er utbeinet ferskt kjøtt, unntatt slaktebiprodukter, fra skrotter 

 i) der de viktigste tilgjengelige lymfeknutene er fjernet, 

 ii) som er modnet ved en temperatur på over +2 °C i minst 24 timer før utbeining, 

iii) der kjøttets pH-verdi var under 6,0 ved elektronisk måling i midten av den lange ryggmuskelen (longissimus-dorsi) 

etter modning og før utbeining. 

2. FRA ET TREDJELAND, ET TERRITORIUM ELLER EN SONE I DISSE SOM ER FRI(TT) FOR MUNN- OG KLOVSYKE, DER 

DET VAKSINERES MOT MUNN- OG KLOVSYKESTAMMENE A, O ELLER C, OG SOM ER UNDERLAGT YTTERLIGERE 

SÆRLIGE VILKÅR 

I tillegg til kravene angitt f i nr. 1 skal vedkommende myndighet i tredjelandet eller territoriet oppfylle ytterligere særlige vilkår 

i forbindelse med vaksinasjonsprogrammet som bidrar til å holde sonen fri for munn- og klovsykevirus i ferskt kjøtt. 

3. MUNN- OG KLOVSYKEFRIE SONER DER DET IKKE FORETAS VAKSINASJON 

3.1. Munn- og klovsykestammene SAT eller ASIA 1 

Dersom ferskt kjøtt kommer fra en munn- og klovsykefri sone der det ikke foretas vaksinasjon, men denne sonen ligger i et 

tredjeland eller territorium der det vaksineres mot munn- og klovsykestammene SAT eller ASIA 1 i andre soner, eller dersom 

disse stammene er endemiske i en eller flere deler av tredjelandet eller territoriet, eller i nabomedlemsstaten eller 

nabotredjeland, skal vedkommende myndigheter i et tredjeland eller territorium der slikt kjøtt har sin opprinnelse, gi 

nødvendige tilleggsopplysninger for å garantere at det ferske kjøttet er fritt for munn- og klovsykevirus, og for å garantere at 

følgende krav til dyrehelse oppfylles:  
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a) Det ferske kjøttet kommer fra enten 

 i) holdte dyr av listeførte arter som kommer fra anlegg der det i og innenfor et område med en radius på 10 km rundt 

anlegget, ikke er rapportert om munn- og klovsyke eller kvegpest i løpet av de siste tolv månedene før slaktedatoen, 

eller 

ii) viltlevende hov- og klovdyr som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 138. 

b) Det er ikke tillatt å eksportere kjøttet til Unionen før det har gått 21 dager etter slaktedatoen. 

c) Kjøttet er utbeinet ferskt kjøtt, unntatt slaktebiprodukter, fra skrotter 

 i) der de viktigste tilgjengelige lymfeknutene er fjernet, 

ii) som er modnet ved en temperatur på over +2 °C i minst 24 timer før utbeining. 

3.2. Munn- og klovsykestammene A, O eller C 

Dersom ferskt kjøtt kommer fra en munn- og klovsykefri sone der det ikke foretas vaksinasjon mot munn- og klovsyke, men 

denne sonen ligger i et tredjeland eller territorium der det vaksineres mot munn- og klovsykestammene A, O eller C, og dersom 

vedkommende myndigheter i tredjelandet eller territoriet har gitt ytterligere garantier om særlige vilkår for tredjelandet, 

territoriet eller sonen, som bidrar til å holde sonen fri for munn- og klovsykevirus i ferskt kjøtt, skal vedkommende myndigheter 

i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet gi følgende tilleggsopplysninger: 

a) Garantier om at overvåkingsprogrammet for munn- og klovsyke som anvendes i frisonen, og som dokumenterer fravær av 

munn- og klovsyke, gjennomføres og kontrolleres av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnel-

sesterritoriet. 

b) Garantier om anvendelsen av kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 1 bokstav b) og c). 

 _____   
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VEDLEGG XXVI 

RISIKOREDUSERENDE BEHANDLING AV KJØTTPRODUKTER 

1. RISIKOREDUSERENDE BEHANDLING AV KJØTTPRODUKTER OPPFØRT I FALLENDE ORDEN ETTER ALVOR-

LIGHETSGRAD 

B = Behandling i en hermetisk lukket beholder med en F0-verdi på tre eller mer. 

C = Det skal oppnås en temperatur på minst 80 °C overalt i kjøttproduktet under foredlingen. 

D = Det skal oppnås en temperatur på minst 70 °C overalt i kjøttet eller i mager, blærer og tarmer under foredlingen av 

kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer, eller når det gjelder rå skinke, en behandling som består av 

naturlig gjæring og modning i minst ni måneder og som gir følgende egenskaper: 

— En aw-verdi på høyst 0,93. 

— En pH-verdi på høyst 6,0. 

D1 = Grundig koking eller steking av utbeinet og avfettet kjøtt som varmes opp slik at en kjernetemperatur på minst 70 °C 

opprettholdes i minst 30 minutter. 

E = Når det gjelder produkter av typen «biltong», en behandling for å oppnå 

— en aw-verdi på høyst 0,93, 

— en pH-verdi på høyst 6,0. 

F = En varmebehandling som sikrer at det oppnås en kjernetemperatur på minst 65 °C i det tidsrommet som er nødvendig 

for å oppnå en pasteuriseringsverdi (pv) på minst 40. 

2. RISIKOREDUSERENDE BEHANDLING AV DYRETARMER 

Dyretarm 1 = Salting med natriumklorid (NaCl), enten tørr eller som mettet saltlake (aw < 0,80), i en sammenhengende 

periode på minst 30 dager ved en temperatur på minst 20 °C. 

Dyretarm 2 = Salting med salt tilsatt fosfat som inneholder 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 og 2,8 % Na3PO4 (vekt/ 

vekt/vekt), enten tørr eller som mettet saltlake (aw < 0,80), i en sammenhengende periode på minst 30 dager 

ved en temperatur på minst 20 °C. 

Dyretarm 3 = Salting med NaCl i 30 dager. 

Dyretarm 4 = Bleking 

Dyretarm 5 = Tørking etter skraping. 

 _____   
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VEDLEGG XXVII 

RISIKOREDUSERENDE BEHANDLING AV MELK OG MELKEPRODUKTER 

 A B 

Arten som melken og melkeproduktene kommer fra 

Bos Taurus, Ovis aries, Capra 

hircus, Bubalus bubalis og 

Camelus dromedarius 

Andre enn Bos Taurus, Ovis aries, 

Capra hircus, Bubalus bubalis og 

Camelus dromedarius 

Tredjelandets dyrehelsestatus 

1. Tredjeland som ikke har 

vært offisielt frie for munn- 

og klovsyke i de siste tolv 

månedene 

2. Tredjeland der det vaksine-

res mot munn- og klovsyke 

Alle 

Steriliseringsprosess som gir en F0-verdi på minst 3. Ja Ja 

Behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) ved minst 135 °C i et 

passende tidsrom. 

Ja Ja 

Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) ved 72 °C i  

15 sekunder i to omganger av melk med en pH på minst 7,0 som 

dersom det er relevant, gir en negativ reaksjon ved en alkalisk 

fosfataseprøve umiddelbart etter varmebehandlingen. 

Ja Nei 

HTST-behandling av melk med en pH på under 7,0. Ja Nei 

HTST-behandling kombinert med annen fysisk behandling ved enten 

 i) senking av pH-verdien til under 6 i én time, eller 

ii) ytterligere oppvarming til minst 72 °C kombinert med uttørking. 

Ja Nei 

Nei: behandling ikke tillatt. 

Ja: akseptabel behandling. 
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VEDLEGG XXVIII 

RISIKOREDUSERENDE BEHANDLING AV EGGPRODUKTER 

1. BEHANDLING AV EGGPRODUKTER MED SIKTE PÅ INAKTIVERING AV HØYPATOGEN AVIÆR INFLUENSA 

Følgende behandlinger er hensiktsmessige til inaktivering av høypatogen aviær influensa i følgende eggprodukter: 

Eggprodukt 

Behandling 

Kjernetemperatur (i grader Celsius (°C)) Behandlingens varighet (i sekunder (s) eller timer (t)) 

Flytende eggehvite 55,6 °C 870 s 

56,7 °C 232 s 

10 % saltet eggeplomme 62,2 °C 138 s 

Tørket eggehvite 67 °C 20 t 

54,4 °C 513 t 

Hele egg 60 °C 188 s 

Gjennomkokt 

Heleggmasse 60 °C 188 s 

61,1 °C 94 s 

Gjennomkokt 

2. BEHANDLING AV EGGPRODUKTER MED SIKTE PÅ INAKTIVERING AV INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS 

Følgende behandlinger er hensiktsmessige til inaktivering av infeksjon med Newcastle disease-virus i følgende eggprodukter: 

Eggprodukt 

Behandling 

Kjernetemperatur (i grader Celsius (°C)) Behandlingens varighet (i sekunder (s) eller timer (t)) 

Flytende eggehvite 55 °C 2 278 s 

57 °C 986 s 

59 °C 301 s 

10 % saltet eggeplomme 55 °C 176 s 

Tørket eggehvite 57 °C 50,4 t 

Hele egg 55 °C 2 521 s 

57 °C 1 596 s 

59 °C 674 s 

Gjennomkokt 
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VEDLEGG XXIX 

LISTE OVER ARTER SOM ER MOTTAKELIGE FOR SYKDOMMER SOM MEDLEMSSTATENE HAR TRUFFET NASJONALE 

TILTAK FOR I SAMSVAR MED ARTIKKEL 226 I FORORDNING (EU) 2016/429 

Sykdom Mottakelige arter 

Vårviremi hos karpe (SVC) Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), 

gresskarpe (Ctenopharyngodon idellus), karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe 

(Hypophthalmichthys molitrix), malle (Silurus glanis), suter (Tinca tinca) og vederbuk 

(Leuciscus idus) 

Bakteriell nyresyke (BKD) Familie: Laksefisk 

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) Bekkerøye (Salvelinus fontinalis), ørret (Salmo trutta), atlanterhavslaks (Salmo salar), 

(Oncorhynchus spp.) og sik (Coregonus lavaretus) 

Infeksjon med salmonid alfavirus 

(SAV) 

Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), ørret (Salmo trutta) 

Infeksjon med Gyrodactylus salaris 

(GS) 

Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), arktisk røye (Salvelinus 

alpinus), nordamerikansk bekkerøye (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), 

canadarøye (Salvelinus namaycush) og ørret (Salmo trutta) 

Alle arter som har vært i kontakt med en mottakelig art, anses også som mottakelige 

Østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 

μVar) 

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) 
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VEDLEGG XXX 

VILKÅR FOR NÅR ARTENE OPPFØRT I KOLONNE 4 I TABELLEN I VEDLEGGET TIL KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1882 ANSES SOM VEKTORER 

Liste over sykdommer Vektorer 
Vilkår for når artene av akvatiske dyr som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882 anses som vektorer 

Epizootisk hematopoietisk nekrose 

Som oppført i kolonne 4 i tabellen i 

vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882 

Anses som vektorer for epizootisk hematopoietisk nekrose under alle forhold. 

Hemoragisk virusseptikemi Anses som vektorer for hemoragisk virusseptikemi når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 

Infeksiøs hematopoietisk nekrose Anses som vektorer for infeksiøs hematopoietisk nekrose når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom 

vannforsyningen. 

Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs 

lakseanemi-virus 

Ingen vektorarter er oppført for infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus. 

Infeksjon med Microcytos mackini Ingen vektorarter er oppført for infeksjon med Microcytos mackini. 

Infeksjon med Perkinsus marinus Anses som vektorer for Perkinsus marinus når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 

Infeksjon med Bonamia ostreae Anses som vektorer for Bonamia ostreae når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 

Infeksjon med Bonamia exitiosa Anses som vektorer for Bonamia exitiosa når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 

Infeksjon med Marteilia refringens Anses som vektorer for Marteilia refringens når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 

Infeksjon med Taura-syndromvirus Anses som vektorer for Taura-syndromvirus når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 

Infeksjon med Yellow head disease-

virus 

Anses som vektorer for Yellow head disease-virus når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 

Infeksjon med hvitflekksyndromvirus Anses som vektorer for hvitflekksyndromvirus når de er i kontakt med arter oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 gjennom å dele habitat eller gjennom vannforsyningen. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2035 

av 28. juni 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler  

for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

artikkel 87 nr. 3, artikkel 94 nr. 3, artikkel 97 nr. 2, artikkel 101 nr. 3, artikkel 106 nr. 1, artikkel 118 nr. 1 og 2, artikkel 119 

nr. 1, artikkel 122 nr. 2, artikkel 271 nr. 2 og artikkel 279 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer som kan overføres til 

dyr eller mennesker, blant annet regler for anlegg for landdyr og for rugerier, samt for sporing av visse holdte landdyr 

og rugeegg. Forordning (EU) 2016/429 gir også Kommisjonen myndighet til å vedta regler for å utfylle visse ikke-

grunnleggende bestemmelser i nevnte forordning ved hjelp av delegerte rettsakter. Det bør derfor vedtas slike utfyllende 

regler for å sikre at systemet i den nye rettslige rammen fastsatt i forordning (EU) 2016/429 fungerer på en tilfreds-

stillende måte. 

2) Nærmere bestemt bør det i denne forordningen fastsettes regler som utfyller reglene fastsatt i del IV avdeling I kapittel 1 

og 2 i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til registreringsplikten for transportører som transporterer visse holdte 

landdyr, unntatt hov- og klovdyr, godkjenningen av anlegg for landdyr som utgjør en vesentlig risiko for dyrehelsen, 

samt av rugerier, registrene over transportører og anlegg for holdte landdyr eller rugeegg som skal føres av 

vedkommende myndigheter, driftsansvarliges journalføringsplikt og sporbarhetskravene til holdte landdyr og rugeegg. 

Forordning (EU) 2016/429 gir dessuten Kommisjonen myndighet til å fastsette regler for å sikre at dens del IV anvendes 

korrekt på andre forflytninger av kjæledyr enn ikke-kommersielle forflytninger. Ved denne forordningen bør det derfor 

også fastsettes regler for slike forflytninger. 

3) «Rugeegg» hører inn under definisjonen av «avlsmateriale» fastsatt i artikkel 4 nr. 28 i forordning (EU) 2016/429, og er 

derfor omfattet av reglene for avlsmateriale fastsatt i nevnte forordning. Samtidig bør kravene til dyrehelse fastsatt for 

fjørfe og fugler i fangenskap i denne forordningen også få anvendelse på rugeegg fra disse fuglene, og derfor bør 

rugeegg og de anleggene som leverer rugeegg, omfattes av denne forordningens virkeområde.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 5.12.2019, s. 115, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

2022/EØS/81/06 
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4) De utfyllende reglene fastsatt i denne forordningen bør gjelde for alle holdte landdyr, men det er visse populasjoner av 

hester som holdes som viltlevende eller delvis viltlevende i definerte områder i Unionen og ikke er helt avhengige av 

menneskelig kontroll for overlevelse og reproduksjon, og sporbarhetskravene fastsatt i denne forordningen kan derfor 

ikke anvendes fullt ut på disse dyrene. I denne forordningen bør det derfor presiseres at selv om dyrehelsereglene som er 

fastsatt innenfor rammen av forordning (EU) 2016/429, generelt gjelder for slike tamdyr av hestefamilien, kreves det 

visse særlige unntak ettersom det ikke er mulig å anvende identifikasjonskravene for holdte landdyr på hester som lever 

utenfor menneskelig kontroll. 

5) Dessuten bør reglene som fastsettes ved denne forordningen, utfylle reglene fastsatt i del IX i forordning (EU) 2016/429 

med hensyn til overgangstiltakene for å beskytte berørte parters ervervede rettigheter og berettigede forventninger som 

følger av allerede eksisterende unionsrettsakter. 

6) Reglene fastsatt i denne forordningen henger i stor grad sammen og får anvendelse på driftsansvarlige som transporterer 

eller holder landdyr eller rugeegg. Av hensyn til konsekvens, klarhet og for effektiv gjennomføring av reglene, og for å 

unngå overlappende regler, bør de fastsettes i en enkelt rettsakt i stedet for å spres i en rekke atskilte rettsakter med 

mange krysshenvisninger. Denne metoden er også i samsvar med et av hovedmålene med forordning (EU) 2016/429, 

som var å forenkle Unionens dyrehelseregler og slik gjøre dem mer oversiktlige og enklere å bruke. 

7) Artikkel 87 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 gir Kommisjonen myndighet til å angi hvilke andre typer transportører enn 

dem som transporterer holdte hov- og klovdyr mellom medlemsstatene eller mellom en medlemsstat og et tredjeland, 

som har en transportvirksomhet som utgjør særlige og vesentlige risikoer for visse dyrearter, og å fastsette hvilke 

opplysningskrav disse transportørene skal oppfylle for å kunne registreres i samsvar med artikkel 93 i forordning (EU) 

2016/429. For at vedkommende myndighet effektivt skal kunne overvåke og forebygge, bekjempe og utrydde 

smittsomme dyresykdommer, bør det i denne forordningen derfor utarbeides en liste over de andre typene transportører 

samt fastsettes regler for hvilke opplysninger de skal gi med sikte på registrering hos vedkommende myndighet. 

8) I artikkel 94 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at holdte hov- og klovdyr bare kan flyttes til en 

annen medlemsstat dersom disse dyrene er samlet opp i anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar 

med nevnte forordning. Ved artikkel 94 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter som gir unntak fra kravet om å søke vedkommende myndighet om godkjenning for visse typer 

anlegg, dersom disse anleggene utgjør en uvesentlig risiko. 

9) Tatt i betraktning den bestemte situasjonen med hestedyr som ikke alltid hovedsakelig holdes med sikte på næringsmid-

delproduksjon, men ofte til fritids- og idrettsrelaterte formål, og at disse dyrene i de fleste tilfeller bare er samlet i et 

anlegg med sikte på forflytning til en annen medlemsstat, for eksempel for å delta på utstillinger eller idretts- eller 

kulturarrangementer eller lignende, bør det i denne forordningen fastsettes et unntak fra kravet om at driftsansvarlige 

som driver disse anleggene, må søke vedkommende myndighet om godkjenning, ettersom disse anleggene utgjør en 

uvesentlig risiko for dyrehelsen, og ingen oppholdsperiode gjelder for de listeførte sykdommene for hestedyr. 

10) I artikkel 94 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at rugeegg bare kan flyttes til en annen med-

lemsstat dersom disse eggene kommer fra et anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nevnte 

forordning. Rugeegg fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap hører inn under definisjonen av rugeegg fastsatt i artikkel 

4 i forordning (EU) 2016/429, og driftsansvarlige for anlegg som produserer slike egg som skal flyttes til en annen 

medlemsstat, må derfor søke vedkommende myndighet om godkjenning for dette anlegget. 

11) Rugerier for fugler i fangenskap utgjør imidlertid ikke samme helserisiko for spredning av listeførte sykdommer som 

rugerier for fjørfe. Betydningen og produksjonsvolumet av nyklekte unger og rugeegg fra fugler i fangenskap er mye 

mindre enn fra fjørfe med tanke på landbruksproduksjon. Dessuten skiller de kommersielle handelsveiene for fjørfe-

produksjon og fugler i fangenskap, særlig med hensyn til rugeegg, seg fra hverandre og har begrenset kontakt. Derfor er 

risikoen for spredning av listeførte sykdommer til fjørfe via forflytning av nyklekte unger og rugeegg fra fugler i 

fangenskap begrenset. I denne forordningen bør det derfor fastsettes et unntak fra kravene om at driftsansvarlige for 

rugerier for fugler i fangenskap må søke vedkommende myndighet om godkjenning.  
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12) I artikkel 94 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at holdte hov- og klovdyr, fjørfe og rugeegg bare kan flyttes 

til en annen medlemsstat dersom disse dyrene eller rugeeggene er oppsamlet eller innsamlet i eller kommer fra anlegg 

som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nevnte forordning. I artikkel 95 i forordning (EU) 

2016/429 er det dessuten fastsatt at landdyr som holdes i et anlegg som har statusen avgrenset, bare kan flyttes til eller 

fra dette anlegget dersom vedkommende myndighet har godkjent denne statusen i samsvar med nevnte forordning. 

Vedkommende myndighet kan bare godkjenne disse anleggene dersom de oppfyller visse krav med hensyn til karan-

tene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, overvåking, lokaler og utstyr, personell og veterinærer samt tilsyn fra 

vedkommende myndighet. Ved artikkel 97 nr. 2 i nevnte forordning gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter som fastsetter utfyllende regler for godkjenning av slike anlegg, idet det tas hensyn til disse kravene. 

13) Kravene fastsatt i denne forordningen for godkjenning av disse anleggene bør ta hensyn til erfaringene fra anvendelsen 

av reglene fastsatt i rådsdirektiv 64/432/EØF(2), 92/65/EØF(3) og 2009/158/EF(4). Nevnte direktiver oppheves ved for-

ordning (EU) 2016/429 med virkning fra 21. april 2021. 

14) Ved artikkel 94 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

som fastsetter hvilke andre typer anlegg for holdte landdyr som må godkjennes av vedkommende myndighet i samsvar 

med artikkel 94 nr. 1 i nevnte forordning. Et økende antall hunder, katter og ildrer som kommer fra forskjellige anlegg, 

eller tidligere eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder, katter og ildrer samles opp i anlegg med 

sikte på å sette dem sammen i en forsendelse før de flyttes til en annen medlemsstat. I direktiv 92/65/EØF er det allerede 

fastsatt krav til dyrehelse som får anvendelse på forflytning av slike dyr til en annen medlemsstat. For å kunne foreta 

tilstrekkelig overvåking og anvende forebyggende helsetiltak basert på oppfyllelse av visse krav med hensyn til 

medlemsstatens dyrehelsestatus, bør imidlertid denne forordningen fastsette at disse anleggene skal søke vedkommende 

myndighet om godkjenning og også fastsette krav for å gi slik godkjenning. 

15) I rådsforordning (EF) nr. 1255/97(5) er det fastsatt dyrehelsekrav som skal oppfylles av driftsansvarlige for kontrollsta-

sjoner som søker vedkommende myndighet om godkjenning. Disse kravene bør opprettholdes, men samtidig ajourføres 

i denne forordningen, ettersom de har vist seg å være effektive for å forebygge spredning av dyresykdommer innenfor 

Unionen. 

16) I de fleste tilfeller oppdrettes humler i anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, som er underlagt strenge 

biosikkerhetstiltak, og som kontrolleres regelmessig av vedkommende myndighet og undersøkes for forekomst av 

sykdommer. Dersom slike anlegg er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet, er det ikke sannsynlig at de 

vil rammes av liten kubebille, i motsetning til bifolk i friluft. Denne forordningen bør derfor fastsette at slike anlegg skal 

godkjennes og være under tilsyn av vedkommende myndighet og fastsette krav for å gi slik godkjenning. 

17) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013(6) er det fastsatt krav til dyrehelse ved import av visse 

fugler til Unionen og karantenevilkårene ved slik import. Den fastsetter særlig vilkår for vedkommende myndighets 

godkjenning av karanteneanlegg og karantenestasjoner for slike fugler. For å unngå at det gjelder mange forskjellige 

regler for karanteneanlegg for forskjellige arter av landdyr, bør denne forordningen opprettholde hovedinnholdet i disse 

kravene, men de bør tilpasses slik at de kan anvendes på flere arter av landdyr.  

  

(2) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 

(3) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 

(4) Rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av 

fjørfe og rugeegg (EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74). 

(5) Rådsforordning (EF) nr. 1255/97 av 25. juni 1997 om fellesskapskriterier for kontrollstasjoner og om endring av reiseplanen nevnt i 

vedlegget til direktiv 91/628/EØF (EFT L 174 av 2.7.1997, s. 1). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013 av 7. januar 2013 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved import av visse 

fugler til Unionen og karantenevilkår for disse (EUT L 47 av 20.2.2013, s. 1). 
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18) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(7) fastsetter hygieneregler og dyrehelseregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter for å forebygge og redusere risikoene for menneskers og dyrs helse som følge av 

disse produktene, og særlig for å sikre tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden. Den fastsetter særlig regler for 

innsamling, transport, lagring, håndtering, foredling og bruk eller destruksjon av animalske biprodukter, herunder dyr 

som avlives for å utrydde en epizooti, for å unngå at slike produkter kan utgjøre en risiko for dyrs eller menneskers 

helse. Forordning (EF) nr. 1069/2009 gir sammen med en rekke gjennomføringstiltak som er vedtatt i samsvar med 

nevnte forordning, en generell ramme for destruksjon av døde dyr. Ved godkjenning av anlegg i samsvar med artikkel 

97 og 99 i forordning (EU) 2016/429 skal vedkommende myndighet sikre at søkerne overholder reglene fastsatt 

innenfor rammen av forordning (EF) nr. 1069/2009. 

19) I artikkel 101 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at vedkommende myndigheter skal opprette og ajourføre 

registre over anlegg og driftsansvarlige som er registrert og godkjent av dem, og at disse registrene skal gjøres tilgjen-

gelige for Kommisjonen og vedkommende myndigheter i øvrige medlemsstater. Av klarhetshensyn bør disse registrene 

også offentliggjøres. 

20) I artikkel 101 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen dessuten myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

som fastsetter hvilke nærmere opplysninger som skal føres inn i registrene som føres av vedkommende myndighet, og 

offentlighetens tilgang til registrene over de godkjente anleggene. Denne forordningen bør derfor fastsette hvilken 

opplysningsplikt vedkommende myndigheter har i forbindelse med disse registrene. 

21) I artikkel 102–105 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt minstekrav til hvilke opplysninger driftsansvarlige for 

anlegg og transportører som er registrert eller godkjent av vedkommende myndighet, skal journalføre, og artikkel 106 i 

nevnte forordning fastsetter at Kommisjonen skal fastsette regler som utfyller denne journalføringsplikten. Driftsansvar-

lige for anlegg og transportører har førstehåndskunnskap om de holdte landdyrene de har ansvar for, og når dyrene skal 

flyttes, har de plikt til å gi vedkommende myndighet visse opplysninger i forbindelse med helsesertifikatet eller sporing 

av dyrene, og disse opplysningene er derfor lett tilgjengelige for vedkommende myndighet. I denne forordningen bør det 

derfor fastsettes regler for hvilke opplysninger som skal journalføres av visse driftsansvarlige for anlegg og 

transportører, i tillegg til det som allerede kreves i henhold til forordning (EU) 2016/429. 

22) Artikkel 112–115 i forordning (EU) 2016/429 krever at driftsansvarlige som holder storfe, sau, geit, svin og hestedyr, 

skal identifisere hvert enkelt dyr med et fysisk identifikasjonsmerke, sikre at disse dyrene ledsages av et identifikasjons-

dokument eller transportdokument når dyrene flyttes, og at de skal oversende de påkrevde opplysningene til en database 

som ajourføres av vedkommende myndighet. Dessuten kreves det i artikkel 117 i forordning (EU) 2016/429 at 

driftsansvarlige som holder andre landdyr enn storfe, sau, geit, svin og hestedyr, skal identifisere hvert enkelt dyr med et 

fysisk identifikasjonsmerke, og at de skal sikre at disse dyrene ledsages av et identifikasjonsdokument eller 

transportdokument, dersom slike regler er vedtatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 118 i nevnte forordning. 

23) I artikkel 118 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å fastsette detaljerte krav til 

identifikasjonsmerker for holdte landdyr og regler for identifikasjons- og transportdokumentene for slike dyr, samt 

nærmere regler for databasene fastsatt i nevnte forordning for holdte dyr av storfe, sau, geit og svin og holdte hestedyr, 

og regler om elektronisk datautveksling mellom medlemsstatenes databaser for holdt storfe. I tillegg gis i artikkel 118 

nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 Kommisjonen myndighet til å fastsette krav til alternative identifikasjonsmerker for 

holdte landdyr, samt unntak og særlige bestemmelser om visse kategorier av slike dyr, særlige bestemmelser om 

identifikasjons- og transportdokumentet for slike dyr, og regler for identifikasjon og registrering av holdte landdyr etter 

innførsel til Unionen. 

24) Artikkel 119 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 gir dessuten Kommisjonen myndighet til å fastsette regler for særlige 

unntak for driftsansvarlige fra visse identifikasjons- og registreringskrav fastsatt i nevnte rettsakt. Artikkel 122 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/429 gir Kommisjonen myndighet til å fastsette sporbarhetskrav til avlsmateriale fra holdte 

landdyr av andre arter enn storfe, sau, geit, svin og hestedyr.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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Før forordning (EU) 2016/429 ble vedtatt, var Unionens regler for identifikasjon og registrering av storfe, sau, geit, svin 

og hestedyr fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(8), rådsforordning (EF) nr. 21/2004(9) og 

rådsdirektiv 2008/71/EF(10) og 2009/156/EF(11). Forordning (EU) 2016/429 opphever og erstatter disse fire rettsaktene 

med virkning fra 21. april 2021. I disse fire rettsaktene var reglene for identifikasjonsmerker, identifikasjons- eller 

transportdokumenter og databaser fastsatt. De fastsatte også de driftsansvarliges frister for påsetting av identifikasjons-

merker på disse holdte dyrene. I tillegg fastsatte de en rekke unntak og dispensasjoner med hensyn til identifikasjons-

merker og transportdokumenter uten å la det gå ut over sporbarheten av holdte dyr. Reglene fastsatt i de nevnte 

rettsaktene har vist seg å være effektive for å sikre sporbarheten av holdte dyr av storfe, sau, geit og svin og holdte 

hestedyr. De viktigste elementene i disse reglene bør derfor bevares, men oppdateres for å ta hensyn til de praktiske 

erfaringene fra anvendelsen av dem og den nåværende tekniske utviklingen. De nye fristene for driftsansvarlige for 

påsetting av identifikasjonsmerker på holdte landdyr bør fastsettes av Kommisjonen i en gjennomføringsrettsakt vedtatt 

i samsvar med artikkel 120 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429. 

25) For å sikre at hestedyr som innføres til Unionen, først identifiseres i samsvar med Unionens regler etter at de er innført 

til Unionen og forutsatt at de forblir i Unionen, er det i denne forordningen nødvendig å vise til tollprosedyrene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(12). 

26) Før forordning (EU) 2016/429 ble vedtatt, var Unionens regler for sporing av holdte hunder, katter og ildrer samt fugler 

i fangenskap fastsatt i direktiv 92/65/EØF. Reglene fastsatt i nevnte direktiv har vist seg å være effektive for å sikre 

sporbarheten av disse dyrene. De viktigste elementene i disse reglene bør derfor bevares, men oppdateres for å ta hensyn 

til de praktiske erfaringene fra anvendelsen av dem og den nåværende tekniske utviklingen. 

27) I tillegg ble det i direktiv 92/65/EØF fastsatt at for å kunne være omfattet av handel, skulle hunder, katter og ildrer være 

ledsaget av det samme identifikasjonsdokumentet som ble brukt ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr fastsatt i 

artikkel 6 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013(13). Denne regelen bør derfor 

opprettholdes i denne forordningen. 

28) Før forordning (EU) 2016/429 ble vedtatt, var Unionens regler for sporing av rugeegg fastsatt i direktiv 2009/158/EF. 

Det nåværende systemet for merking av rugeegg er godt etablert. De viktigste elementene i disse reglene bør derfor 

bevares i denne forordningen, men tilpasses for å ta hensyn til rammen i forordning (EU) 2016/429. 

29) Før forordning (EU) 2016/429 ble vedtatt, var Unionens regler for sporing av landdyr som holdes i omreisende sirkus og 

dyreforestillinger, fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005(14). Reglene fastsatt i nevnte forordning har også 

vist seg å være effektive for å sikre sporbarheten av landdyr som holdes i omreisende sirkus og dyreforestillinger. De 

viktigste elementene i disse reglene bør derfor bevares, men oppdateres for å ta hensyn til de praktiske erfaringene fra 

anvendelsen av dem. 

30) I forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt at sykdomsspesifikke regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

gjelder for de listeførte sykdommene nevnt i vedlegg II til nevnte forordning, som omfatter infeksjon med Brucella 

abortus, B. melitensis og B. suis og infeksjon med Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae og  

M. tuberculosis). I artikkel 9 i forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt regler for forebygging og bekjempelse som skal 

gjelde for ulike kategorier av listeførte sykdommer. I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(15) er 

det fastsatt at reglene for forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/429, skal gjelde for kategoriene av listeførte sykdommer for de listeførte artene og gruppene av 

listeførte arter som er angitt i vedlegget til nevnte gjennomføringsforordning. Holdte dyr av kamelfamilien og holdte 

hjortedyr er i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 oppført som mottakelige arter for disse infeksjo-

nene. I denne forordningen bør det derfor fastsettes harmoniserte regler for sporing av disse dyrene.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, 

s. 1). 

(9) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 

(10) Rådsdirektiv 2008/71/EF av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (EUT L 213 av 8.8.2008, s. 31). 

(11) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra 

tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 

(13) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1). 

(14) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom 

medlemsstater (EUT L 279 av 22.10.2005, s. 47). 

(15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 
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31) Tatt i betraktning den unike situasjonen for reindrift, som er sterkt knyttet til den samiske kulturarven i Nord-Europa, 

bør medlemsstatene kunne opprettholde særlige ordninger for identifikasjonsmerking av rein som holdes på deres 

territorium. I denne forordningen bør det derfor fastsettes en særlig ordning for identifikasjon av disse dyrene. 

32) Når det gjelder hestedyr, er det i artikkel 114 i forordning (EU) 2016/429 fastsatt at driftsansvarlige skal sikre at hvert 

enkelt hestedyr kan identifiseres med ett enkelt, korrekt utfylt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets 

levetid. I artikkel 120 nr. 2 i nevnte forordning gis dessuten Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomførings-

rettsakter som gjelder visse krav til dette dokumentet. Selv om reglene som gjelder for det enkelte identifikasjons-

dokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, nå er fastsatt som en del av dyrehelsereglene i den rettslige rammen for 

forordning (EU) 2016/429, må det tas hensyn til identifikasjonskravene for disse dyrene som er fastsatt andre steder i 

unionsretten. Særlig bør det tas hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(16), Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/262(17), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012(18), delegert kommisjons-

forordning (EU) 2017/1940(19) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6(20) for å unngå et mangfold av 

regler og identifikasjonsdokumenter, som vil øke den administrative og økonomiske byrden i unødvendig grad. Dette 

behovet for å rasjonalisere Unionens regler er særlig viktig for hestedyr, ettersom de brukes til en lang rekke formål, 

herunder ved idrettsarrangementer, som avlsdyr og også til næringsmidler. I tillegg kan bruken variere avhengig av 

dyrenes livsfase, og derfor er det viktig at det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, 

gjelder for mange typer bruk. Dessuten må det i overgangsbestemmelsene fastsatt i denne forordningen tas hensyn til 

anvendelsesperiodene for disse fem rettsaktene for å sikre samordning av gjeldende unionsregler. 

33) Med sikte på en ensartet anvendelse av Unionens regelverk for sporing av holdte landdyr og for å sikre at regelverket er 

klart og oversiktlig, bør kommisjonsforordning (EF) nr. 509/1999(21), kommisjonsforordning (EF) nr. 2680/1999(22), 

kommisjonsvedtak 2000/678/EF(23), kommisjonsvedtak 2001/672/EF(24), kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004(25), 

kommisjonsvedtak 2004/764/EF(26), kommisjonsforordning (EF) nr. 644/2005(27), forordning (EF) nr. 1739/2005, 

kommisjonsvedtak 2006/28/EF(28), kommisjonsvedtak 2006/968/EF(29), kommisjonsvedtak 2009/712/EF(30) og 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 oppheves ved denne forordningen. For å sikre en smidig overgang til den nye 

  

(16) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EFT 

L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 

90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 

(18) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for avl, handel med og 

innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU)  

nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforord-

ningen») (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66). 

(19) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1940 av 13. juli 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 

med hensyn til innholdet i og formatet til avlssertifikater utstedt for renrasede avlsdyr av hest som inngår i ett enkelt identifikasjons-

dokument for dyr av hestefamilien som er gyldig i hele dyrets levetid (EUT L 275 av 25.10.2017, s. 1). 

(20) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om legemidler til dyr og om oppheving av direktiv 2001/82/EF 

(EUT L 4 av 7.1.2019, s. 43). 

(21) Kommisjonsforordning (EF) nr. 509/1999 av 8. mars 1999 om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av 

øremerker på bison (arten Bison bison spp.) (EFT L 60 av 9.3.1999, s. 53). 

(22) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2680/1999 av 17. desember 1999 om godkjenning av et system for identifikasjon av okser beregnet på 

kultur- og idrettsarrangementer (EFT L 326 av 18.12.1999, s. 16). 

(23) Kommisjonsvedtak 2000/678/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av nærmere regler for registrering av driftsenheter i nasjonale 

databaser for svin i samsvar med rådsdirektiv 64/432/EØF (EFT L 281 av 7.11.2000, s. 16). 

(24) Kommisjonsvedtak 2001/672/EF av 20. august 2001 om særlege reglar for flytting av storfe når dei vert sette på sommarbeite i fjellområde 

(EFT L 235 av 4.9.2001, s. 23). 

(25) Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 

med hensyn til øremerker, pass og registre på driftsenheten (EUT L 163 av 30.4.2004, s. 65). 

(26) Kommisjonsvedtak 2004/764/EF av 22. oktober 2004 om lenging av fristen for å setje øyremerke på visse dyr av storfe som vert haldne i 

naturreservat i Nederland (EUT L 339 av 16.11.2004, s. 9). 

(27) Kommisjonsforordning (EF) nr. 644/2005 av 27. april 2005 om godkjenning av et særlig system for identifikasjon av storfe som av 

kulturelle og historiske årsaker holdes på godkjente driftsenheter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 

(EUT L 107 av 28.4.2005, s. 18). 

(28) Kommisjonsvedtak 2006/28/EF av 18. januar 2006 om forlengelse av fristen for å påsette øremerker på dyr av visse storfe (EUT L 19 av 

24.1.2006, s. 32). 

(29) Kommisjonsvedtak 2006/968/EF av 15. desember 2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til retnings-

linjer og framgangsmåter for elektronisk identifikasjon av sauer og geiter (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 41). 

(30) Kommisjonsvedtak 2009/712/EF av 18. september 2009 om gjennomføring av rådsdirektiv 2008/73/EF med omsyn til Internett-baserte 

informasjonssider som inneheld lister over verksemder og laboratorium som er godkjende av medlemsstatane i samsvar med felles-

skapsregelverket på veterinærområdet og det avlstekniske området (EUT L 247 av 19.9.2009, s. 13). 
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rettslige rammen for driftsansvarlige for omreisende sirkus og dyreforestillinger bør transport- og identifikasjons-

dokumentene som har et format som er i samsvar med forordning (EF) nr. 1739/2005, fortsatt gjelde fram til en dato 

som skal fastsettes av Kommisjonen i en gjennomføringsrettsakt vedtatt i henhold til artikkel 120 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/429 med hensyn til formatet på transport- og identifikasjonsdokumenter for holdte landdyr i omreisende sirkus og 

dyreforestillinger. 

34) I direktiv 2001/82/EF er det fastsatt særlige regler for hestedyr med hensyn til behandling av hestedyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon med legemidler til dyr, forutsatt at disse hestedyrene identifiseres i samsvar med Unionens 

regelverk og i identifikasjonsdokumentet er særlig merket som ikke beregnet på slakting for konsum. Disse reglene er nå 

i hovedsak fastsatt i forordning (EU) 2019/6, som opphever og erstatter direktiv 2001/82/EF. Forordning (EU) 2019/6 

får anvendelse fra 28. januar 2022 og derfor senere enn anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429. Disse to 

rettsaktene er imidlertid innbyrdes forbundet ettersom Kommisjonen i artikkel 109 nr. 1 i forordning (EU) 2019/6 gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å utfylle nevnte forordning med hensyn til opplysninger som skal inngå i 

det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid fastsatt i forordning (EU) 2016/429, med 

henblikk på journalføringsplikten fastsatt i forordning (EU) 2019/6. I tillegg er det i gjennomføringsforordning (EU) 

2015/262 fastsatt regler for identifikasjon av dyr av hestefamilien, herunder regler for identifikasjonsdokumenter for 

disse dyrene, og det er fastsatt at Unionens system for identifikasjon av dyr av hestefamilien blant annet omfatter ett 

enkelt dokument som er gyldig i hele dyrets levetid. Endelig er det også i forordning (EU) 2016/1012 fastsatt regler for 

identifikasjon av dyr av hestefamilien. Den fastsetter at Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om 

fastsettelse av standardskjemaer for det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid. 

35) For å unngå unødvendige administrative og økonomiske byrder for driftsansvarlige for holdte hestedyr og for ved-

kommende myndigheter bør identifikasjonsdokumentet for holdte hestedyr som er gyldig i hele dyrets levetid, som nå er 

fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, fortsatt gjelde fram til en dato som skal fastsettes av Kommisjonen i 

en gjennomføringsrettsakt vedtatt i henhold til artikkel 120 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 109 nr. 2 i 

forordning (EU) 2019/6 med hensyn til formatet på det enkelte identifikasjonsdokumentet for holdte hestedyr som er 

gyldig i hele dyrets levetid. 

36) Artikkel 271 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter overgangsperioden for den nye rettslige rammen fastsatt i nevnte 

rettsakt for driftsansvarlige med hensyn til identifikasjon av holdte dyr av storfe, sau, geit og svin, og gir Kommisjonen 

myndighet til å forkorte overgangsperioden. 

37) For å sikre en smidig overgang til den nye rettslige rammen fastsatt i forordning (EU) 2016/429 for driftsansvarlige som 

holder landdyr, når det gjelder identifikasjon og registrering av disse dyrene, og til den nye rettslige rammen med 

hensyn til reglene for dyrehelse ved forflytning av disse dyrene, bør reglene fastsatt i denne forordningen få anvendelse 

fra samme dato som reglene fastsatt i forordning (EU) 2016/429. 

38) For å sikre en smidig overgang til den nye rettslige rammen for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes landdyr, som 

er registrert eller godkjent i samsvar med direktiv 64/432/EØF og 92/65/EØF, forordning (EF) nr. 1760/2000, (EF)  

nr. 21/2004, direktiv 2008/71/EF, 2009/156/EF og 2009/158/EF, bør de anses å være registrert eller godkjent i samsvar 

med denne forordningen. Medlemsstatene bør sikre at disse driftsansvarlige overholder alle de reglene som er fastsatt i 

denne forordningen.  
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39) For å sikre en smidig overgang til den nye rettslige rammen bør storfe, sau, geit, svin, hestedyr, dyr av kamelfamilien og 

hjortedyr samt fugler av papegøyefamilien som er identifisert og registrert før denne forordningens anvendelsesdato, 

anses å være identifisert og registrert i samsvar med denne forordningen og oppfylle vilkårene for forflytning innenfor 

Unionen. 

40) Denne forordningen bør få anvendelse fra 21. april 2021 i samsvar med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 

2016/429. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordningen utfylles reglene fastsatt i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til 

a) registrerte og godkjente anlegg for holdte landdyr og rugeegg, 

b) sporbarhetskrav for følgende holdte landdyr: 

i) Storfe, sau, geit, svin, hestedyr, dyr av kamelfamilien og hjortedyr (hov- og klovdyr). 

ii) Hunder, katter og ildrer. 

iii) Fugler i fangenskap. 

iv) Rugeegg. 

v) Landdyr som holdes i omreisende sirkus og dyreforestillinger. 

2. I kapittel 1 i avdeling I i del II fastsettes kravene til registrering av transportører av holdte hunder, katter og ildrer og holdt 

fjørfe som transporterer disse dyrene mellom medlemsstater eller mellom en medlemsstat og et tredjeland. 

3. I kapittel 2 i avdeling I i del II fastsettes det unntak fra kravet om å søke vedkommende myndighet om godkjenning for 

driftsansvarlige som driver anlegg for oppsamling av visse hestedyr og rugerier for fugler i fangenskap. 

I nevnte kapittel fastsettes også kravene til godkjenning av følgende typer anlegg: 

a) Anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr og fjørfe, som disse dyrene skal flyttes fra til en annen medlemsstat, eller 

som tar imot slike dyr fra en annen medlemsstat. 

b) Rugerier som rugeegg eller daggamle kyllinger skal flyttes fra til en annen medlemsstat. 

c) Anlegg hvor det holdes fjørfe, som fjørfe beregnet til andre formål enn slakting eller rugeegg skal flyttes fra til en 

annen medlemsstat. 

Disse kravene gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, overvåkingstiltak, lokaler og utstyr og personell samt tilsyn av 

vedkommende myndighet. 

4. I kapittel 3 i avdeling I i del II fastsettes kravene til godkjenning av følgende typer anlegg: 

a) Oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer, som disse dyrene skal flyttes fra til en annen medlemsstat. 

b) Dyremottak for hunder, katter og ildrer, som disse dyrene skal flyttes fra til en annen medlemsstat. 

c) Kontrollstasjoner. 

d) Produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende miljøet, som disse dyrene skal flyttes fra til en annen 

medlemsstat. 

e) Karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater, som disse dyrene skal flyttes fra innenfor samme medlemsstat 

eller til en annen medlemsstat.  
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Disse kravene gjelder karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, overvåkings- og bekjempelsestiltak, lokaler og utstyr 

samt tilsyn av veterinæren. 

5. I kapittel 4 i avdeling I i del II fastsettes kravene til godkjenning av avgrensede anlegg som landdyr skal flyttes fra 

innenfor samme medlemsstat eller til en annen medlemsstat, med hensyn til karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, 

overvåkings- og bekjempelsestiltak, fasiliteter og utstyr samt tilsyn av veterinæren. 

6. I kapittel 1 i avdeling II i del II fastsettes vedkommende myndighets opplysningsplikt med hensyn til dens registre over 

a) anlegg for holdte landdyr, 

b) rugerier, 

c) transportører av holdte hov- og klovdyr, hunder, katter og ildrer og holdt fjørfe som transporterer disse dyrene mellom 

medlemsstater eller mellom en medlemsstat og et tredjeland, 

d) driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av holdte hov- og klovdyr og holdt fjørfe uavhengig av et anlegg. 

7. I kapittel 2 i avdeling II i del II fastsettes vedkommende myndighets opplysningsplikt med hensyn til registre over 

godkjente anlegg nevnt i kapittel 2, 3 og 4 i avdeling I i del II. 

8. I kapittel 1 i avdeling III i del II fastsettes driftsansvarliges journalføringsplikt, utover plikten fastsatt i artikkel 102 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/429, for følgende typer registrerte eller godkjente anlegg: 

a) Alle anlegg hvor det holdes landdyr. 

b) Anlegg hvor det holdes 

i) storfe, sau, geit og svin, 

ii) hestedyr, 

iii) fjørfe og fugler i fangenskap, 

iv) hunder, katter og ildrer, 

v) honningbier. 

c) Omreisende sirkus og dyreforestillinger. 

d) Dyremottak for hunder, katter og ildrer. 

e) Kontrollstasjoner. 

f) Karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater. 

g) Avgrensede anlegg. 

9. I kapittel 2 i avdeling III i del II fastsettes journalføringsplikten for driftsansvarlige for registrerte eller godkjente rugerier, 

utover plikten fastsatt i artikkel 103 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. 

10. I kapittel 3 i avdeling III i del II fastsettes registrerte transportørers journalføringsplikt, utover plikten fastsatt i 

artikkel 104 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. 

11. I kapittel 4 i avdeling III i del II fastsettes journalføringsplikten for driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling, utover 

pliktene fastsatt i artikkel 105 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, for 

a) driftsansvarlige for registrerte eller godkjente anlegg for oppsamling av holdte hov- og klovdyr og holdt fjørfe, 

b) driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av holdte hov- og klovdyr og holdt fjørfe uavhengig av et anlegg, 

c) driftsansvarlige for oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer som er registrert hos vedkommende myndighet. 

12. I avdeling I–IV i del III fastsettes det sporbarhetskrav til holdte dyr av storfe, sau, geit og svin og holdte hestedyr, 

herunder med hensyn til identifikasjonsmerke, dokumentasjon og databaser. 

13. I kapittel 1 i avdeling V i del III fastsettes det sporbarhetskrav til holdte hunder, katter og ildrer, herunder kravene til 

kjæledyr når de flyttes til en annen medlemsstat for andre formål enn ikke-kommersielle.  
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14. I kapittel 2 i avdeling V i del III fastsettes det sporbarhetskrav til holdte dyr av kamelfamilien og holdte hjortedyr. 

15. I kapittel 3 i avdeling V i del III fastsettes det sporbarhetskrav til holdte fugler i fangenskap. 

16. I kapittel 4 i avdeling V i del III fastsettes det sporbarhetskrav til holdte landdyr i omreisende sirkus og dyreforestillinger. 

17. I avdeling VI i del III fastsettes det sporbarhetskrav til rugeegg. 

18. I avdeling VII i del III fastsettes det sporbarhetskrav til holdte dyr av storfe, sau, geit og svin, holdte hestedyr og hjortedyr 

og holdte dyr av kamelfamilien etter innførsel til Unionen. 

19. I del IV fastsettes det overgangstiltak for direktiv 64/432/EØF og 92/65/EØF, forordning (EF) nr. 1760/2000, (EF)  

nr. 21/2004 og (EF) nr. 1739/2005, direktiv 2008/71/EF, 2009/156/EF og 2009/158/EF og gjennomføringsforordning (EU) 

2015/262 med hensyn til 

a) registrering og godkjenning av anlegg, 

b) identifikasjon av holdte landdyr, 

c) transport- og identifikasjonsdokumenter for holdte landdyr i omreisende sirkus og dyreforestillinger, 

d) det enkelte identifikasjonsdokumentet for holdte hestedyr som er gyldig i hele dyrets levetid. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «hund» et holdt dyr av arten Canis lupus, 

2) «katt» et holdt dyr av arten Felis silvestris, 

3) «ilder» et holdt dyr av arten Mustela putorius furo, 

4) «type transport» hvordan transporten utføres, for eksempel på vei, på jernbane, med luftfartøy eller til sjøs, 

5) «transportmiddel» vei- eller skinnegående kjøretøy, fartøy og luftfartøy, 

6) «daggamle kyllinger» alt fjørfe som er yngre enn 72 timer, 

7) «oppsamlingssentral for hunder, katter og ildrer» et anlegg der slike dyr med samme helsestatus samles fra mer enn ett 

anlegg, 

8) «dyremottak» et anlegg der tidligere eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte landdyr holdes, og hvis 

helsestatus kanskje ikke er kjent for alles vedkommende på det tidspunktet de ankommer anlegget, 

9) «kontrollstasjoner» kontrollstasjoner som nevnt i forordning (EF) nr. 1255/97, 

10) «produksjonsanlegg som er isolert fra det omgivende miljøet» et anlegg hvis konstruksjon sammen med strenge bio-

sikkerhetstiltak sikrer effektiv isolasjon av dyreproduksjonen fra tilhørende infrastruktur og fra det omgivende miljøet, 

11) «humle» dyr av artene som tilhører slekten Bombus, 

12) «primater» dyr av arter som tilhører ordenen primater, unntatt mennesker, 

13) «honningbier» dyr av arten Apis mellifera, 

14) «anleggets veterinær» en veterinær som er ansvarlig for virksomheten som utføres på karanteneanlegget for andre holdte 

landdyr enn primater, eller på avgrensede anlegg som fastsatt i denne forordningen, 

15) «unikt registreringsnummer» et nummer som vedkommende myndighet har tildelt et registrert anlegg, som nevnt i 

artikkel 93 i forordning (EU) 2016/429, 

16) «unikt godkjenningsnummer» et nummer som vedkommende myndighet har tildelt et anlegg som den har godkjent i 

samsvar med artikkel 97 og 99 i forordning (EU) 2016/429,  
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17) «unik kode» den unike koden som driftsansvarlige som holder holdte hestedyr, skal bruke til å sikre at hvert enkelt dyr 

kan identifiseres, som fastsatt i artikkel 114 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, og som er journalført i 

medlemsstatens database fastsatt i artikkel 109 nr. 1 i nevnte forordning, 

18) «dyrets identifikasjonskode» den individuelle koden som framgår av identifikasjonsmerket som er påsatt et dyr og består 

av 

a) landkoden til den medlemsstaten der identifikasjonsmerket ble påsatt dyret, 

b) fulgt av det individuelle identifikasjonsnummeret på høyst tolv sifre som tildeles dyret, 

19) «storfe» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slektene Bison, Bos (herunder underslektene Bos, Bibos, Novibos, 

Poephagus) og Bubalus (herunder underslekten Anoa) og avkom framkommet ved kryssing av disse, 

20) «sau» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Ovis og avkom framkommet ved kryssing av disse, 

21) «geit» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Capra og avkom framkommet ved kryssing av disse, 

22) «svin» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører familien Suidae oppført i vedlegg III til forordning (EU) 2016/429, 

23) «elektronisk identifikator» et merke med radiofrekvensidentifikasjon (RFID), 

24) «dyr av hestefamilien» eller «hestedyr» dyr av artene av enhovede dyr som tilhører slekten Equus (herunder hester, esler 

og sebraer) og avkom framkommet ved kryssing av disse, 

25) «database» en database over holdte landdyr i henhold til artikkel 109 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, 

26) «forsyningskjede» en integrert produksjonskjede med en felles helsestatus med hensyn til listeførte sykdommer som 

består av et samarbeidsnettverk av spesialiserte anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet med henblikk på 

artikkel 53, og mellom hvilke det flyttes svin for å fullføre produksjonssyklusen, 

27) «ett enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid» dokumentet som driftsansvarlige som holder 

holdte hestedyr, skal bruke til å sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres, som fastsatt i artikkel 114 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) 2016/429, 

28) «avlslag» ethvert avlslag, enhver avlsorganisasjon eller ethvert annet offentlig organ enn vedkommende myndigheter, som 

er anerkjent av vedkommende myndighet i en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1012 

med hensyn til å gjennomføre et avlsprogram med renrasede avlsdyr som er registrert i den eller de stambøkene det eller 

den fører eller oppretter, 

29) «avlsorgan» ethvert avlslag, enhver avlsorganisasjon, ethvert privat foretak, enhver organisasjon for husdyravl eller 

ethvert offentlig organ i et tredjeland, som når det gjelder renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit eller hestefamilien 

eller hybridavlsdyr av svin, er blitt godkjent av nevnte tredjeland i forbindelse med innførsel til Unionen av avlsdyr for 

avlsformål, 

30) «registrert hestedyr» 

a) et renraset avlsdyr av arten Equus caballus eller Equus asinus som er innført eller er berettiget til å bli innført i 

hovedavsnittet i en stambok opprettet av et avlslag eller et avlsorgan som er godkjent i samsvar med artikkel 4 eller 34 

i forordning (EU) 2016/1012, 

b) et holdt dyr av arten Equus caballus som er registrert hos en internasjonal organisasjon eller et internasjonalt lag, 

enten direkte eller gjennom nasjonale forbund eller avdelinger, som administrerer konkurranse- eller løpshester 

(«registrert hest»), 

31) «dyr av kamelfamilien» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører familien Camelidae oppført i vedlegg III til 

forordning (EU) 2016/429, 

32) «hjortedyr» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører familien Cervidae oppført i vedlegg III til forordning (EU) 

2016/429, 

33) «rein» hov- og klovdyr av arten Rangifer tarandus oppført i vedlegg III til forordning (EU) 2016/429, 

34) «omreisende sirkus» en utstilling eller et marked som inneholder dyr eller dyreforestillinger som etter planen skal flyttes 

mellom medlemsstater, 

35) «dyreforestilling» en forestilling med dyr som holdes for en utstilling eller et marked, og som kan være en del av et sirkus, 

36) «avlsfjørfe» fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og som er beregnet på produksjon av rugeegg, 

37) «flokk» alt fjørfe eller alle fugler i fangenskap med samme helsestatus som holdes i samme lokale eller samme inn-

hegning, og som utgjør en epidemiologisk enhet; for fjørfe som holdes innendørs, omfatter dette alle fugler som deler 

samme luftrom.  
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DEL II 

REGISTRERING, GODKJENNING, REGISTRE OG JOURNALFØRING 

AVDELING I 

VEDKOMMENDE MYNDIGHETS REGISTRERING OG GODKJENNING AV TRANSPORTØRER OG DRIFTSANSVARLIGE 

FOR ANLEGG 

KAPITTEL 1 

Registrering av transportører av andre holdte landdyr enn hov- og klovdyr for transport mellom medlemsstater og transport 

til tredjeland 

Artikkel 3 

Registreringsplikt for transportører av holdte hunder, katter og ildrer og holdt fjørfe 

1. Transportører som transporterer holdte hunder, katter og ildrer og holdt fjørfe mellom medlemsstater, eller mellom en 

medlemsstat og et tredjeland, skal for å kunne bli registrert i samsvar med artikkel 93 i forordning (EU) 2016/429, og før de 

starter slik virksomhet, gi vedkommende myndighet opplysninger om 

a) transportørens navn og adresse, 

b) artene som det planlegges transport for, 

c) typen transport, 

d) transportmiddel. 

2. Transportørene av holdte hunder, katter og ildrer, som nevnt i nr. 1, skal informere vedkommende myndighet om antallet 

dyr som det planlegges transport for. 

3. Transportørene av fjørfe, som nevnt i nr. 1, skal informere vedkommende myndighet om kategoriene av fjørfe som det 

planlegges transport for. 

4. Transportørene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende: 

a) Enhver endring i forholdene nevnt i nr. 1, 2 og 3. 

b) Opphør av transportvirksomheten. 

KAPITTEL 2 

Godkjenning av anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr og fjørfe, rugerier og anlegg som holder fjørfe 

Artikkel 4 

Unntak fra kravet om å søke vedkommende myndighet om godkjenning for driftsansvarlige som driver anlegg for 

oppsamling av visse hestedyr og rugerier for fugler i fangenskap 

Driftsansvarlige for følgende anlegg skal ikke søke vedkommende myndighet om godkjenning av sine anlegg i samsvar med 

artikkel 96 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429: 

a) Anlegg for oppsamling av hestedyr dersom disse dyrene er samlet med sikte på konkurranser, løp, oppvisninger, trening, 

kollektive aktiviteter knyttet til arbeid eller fritid eller i forbindelse med avlsvirksomhet. 

b) Rugerier for fugler i fangenskap.  
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Artikkel 5 

Krav til godkjenning av anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr 

Når vedkommende myndighet godkjenner anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr, som disse dyrene skal flyttes fra til en 

annen medlemsstat, eller som mottar disse dyrene fra en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende 

krav fastsatt i del 1 i vedlegg I til denne forordningen: 

a) I nr. 1 når det gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak. 

b) I nr. 2 når det gjelder lokaler og utstyr. 

c) I nr. 3 når det gjelder personell. 

d) I nr. 4 når det gjelder tilsyn av vedkommende myndighet. 

Artikkel 6 

Krav til godkjenning av anlegg for oppsamling av fjørfe 

Når vedkommende myndighet godkjenner anlegg for oppsamling av fjørfe, som disse dyrene skal flyttes fra til en annen 

medlemsstat, eller som mottar disse dyrene fra en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav 

fastsatt i del 2 i vedlegg I til denne forordningen: 

a) I nr. 1 når det gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak. 

b) I nr. 2 når det gjelder lokaler og utstyr. 

c) I nr. 3 når det gjelder personell. 

d) I nr. 4 når det gjelder tilsyn av vedkommende myndighet. 

Artikkel 7 

Krav til godkjenning av rugerier 

Når vedkommende myndighet godkjenner rugerier som rugeegg fra fjørfe eller daggamle kyllinger skal flyttes fra til en annen 

medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i 

a) del 3 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 3 nr. 2 i vedlegg I og del 1 og 2 i vedlegg II når det gjelder overvåking, 

c) del 3 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr, 

d) del 3 nr. 4 i vedlegg I når det gjelder personell, 

e) del 3 nr. 5 i vedlegg I når det gjelder tilsyn av vedkommende myndighet. 

Artikkel 8 

Krav til godkjenning av anlegg hvor det holdes fjørfe 

Når vedkommende myndighet godkjenner anlegg hvor det holdes fjørfe, som fjørfe beregnet på andre formål enn slakting eller 

rugeegg skal flyttes fra til en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i 

a) del 4 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 4 nr. 2 i vedlegg I og del 2 i vedlegg II når det gjelder overvåking, 

c) del 4 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.  
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KAPITTEL 3 

Godkjenning av anlegg hvor det holdes landdyr 

Artikkel 9 

Plikt for driftsansvarlige for visse typer anlegg hvor det holdes landdyr til å søke vedkommende myndighet om 

godkjenning 

Driftsansvarlige for følgende typer anlegg skal søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med artikkel 96 nr. 1 

i forordning (EU) 2016/429, og skal ikke starte sin virksomhet før anlegget er godkjent: 

a) Oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer, som disse dyrene flyttes fra til en annen medlemsstat. 

b) Dyremottak for hunder, katter og ildrer, som disse dyrene flyttes fra til en annen medlemsstat. 

c) Kontrollstasjoner. 

d) Produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende miljøet, som disse dyrene flyttes fra til en annen medlems-

stat. 

e) Karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater, som disse dyrene flyttes fra innenfor samme medlemsstat eller til 

en annen medlemsstat. 

Artikkel 10 

Krav til godkjenning av oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer 

Når vedkommende myndighet godkjenner oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer, som disse dyrene skal flyttes fra til 

en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i del 5 i vedlegg I til denne forordningen: 

a) I nr. 1 når det gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak. 

b) I nr. 3 når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 11 

Krav til godkjenning av dyremottak for hunder, katter og ildrer 

Når vedkommende myndighet godkjenner dyremottak som hunder, katter og ildrer skal flyttes fra til en annen medlemsstat, 

skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i del 5 i vedlegg I til denne forordningen: 

a) I nr. 2 når det gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak. 

b) I nr. 3 når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 12 

Krav til godkjenning av kontrollstasjoner 

Når vedkommende myndighet godkjenner kontrollstasjoner, skal den sikre at slike kontrollstasjoner oppfyller følgende krav 

fastsatt i del 6 i vedlegg I til denne forordningen: 

a) I nr. 1 når det gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak. 

b) I nr. 2 når det gjelder lokaler og utstyr.  
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Artikkel 13 

Krav til godkjenning av produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende miljøet 

Når vedkommende myndighet godkjenner produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende miljøet, som 

humlene skal flyttes fra til en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i del 7 i vedlegg 

I til denne forordningen: 

a) I nr. 1 når det gjelder biosikkerhets- og overvåkingstiltak. 

b) I nr. 2 når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 14 

Krav til godkjenning av karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater 

Når vedkommende myndighet godkjenner karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater, som disse dyrene skal flyttes 

fra innenfor samme medlemsstat eller til en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i 

del 8 i vedlegg I til denne forordningen: 

a) I nr. 1 når det gjelder karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak. 

b) I nr. 2 når det gjelder overvåkings- og bekjempelsestiltak. 

c) I nr. 3 når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 15 

Plikter for driftsansvarlige for karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater 

Driftsansvarlige for karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater nevnt i artikkel 14 skal 

a) innføre nødvendige ordninger for å foreta kontroll post mortem i egnede lokaler i anlegget eller i et laboratorium, 

b) ved avtale eller et annet juridisk virkemiddel knytte til seg en anleggsveterinær som skal ha ansvar for å 

i) føre tilsyn med virksomheten i anlegget og oppfyllelsen av kravene til godkjenning fastsatt i artikkel 14, 

ii) gjennomgå planen for sykdomsovervåking nevnt i del 8 nr. 2 bokstav a) i vedlegg I når det kreves, og minst én gang i 

året. 

KAPITTEL 4 

Godkjenning av avgrensede anlegg som landdyr skal flyttes fra innenfor en medlemsstat eller til en annen medlemsstat 

Artikkel 16 

Krav til godkjenning av status for avgrensede anlegg for landdyr 

Når vedkommende myndighet godkjenner et avgrenset anlegg for landdyr som skal flyttes innenfor samme medlemsstat eller til 

en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i del 9 i vedlegg I til denne forordningen: 

a) I nr. 1 når det gjelder karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak. 

b) I nr. 2 når det gjelder overvåkings- og bekjempelsestiltak. 

c) I nr. 3 når det gjelder lokaler og utstyr.  
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Artikkel 17 

Plikter for driftsansvarlige for avgrensede anlegg for landdyr 

Driftsansvarlige for avgrensede anlegg for landdyr nevnt i artikkel 16 skal 

a) innføre nødvendige ordninger for å foreta kontroll post mortem i egnede lokaler i anlegget eller i et laboratorium, 

b) ved avtale eller et annet juridisk virkemiddel knytte til seg en anleggsveterinær som skal ha ansvar for å 

i) føre tilsyn med virksomheten i anlegget og oppfyllelsen av kravene til godkjenning fastsatt i artikkel 16, 

ii) gjennomgå planen for sykdomsovervåking nevnt i del 9 nr. 2 bokstav a) i vedlegg I når det kreves, og minst én gang i 

året. 

AVDELING II 

REGISTRE OVER REGISTRERTE OG GODKJENTE TRANSPORTØRER OG DRIFTSANSVARLIGE FOR ANLEGG SOM 

SKAL FØRES AV VEDKOMMENDE MYNDIGHET 

KAPITTEL 1 

Registre over anlegg, transportører og driftsansvarlige som er registrert hos vedkommende myndighet 

Artikkel 18 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over anlegg for holdte landdyr og rugerier 

Vedkommende myndighet skal i sitt register over anlegg for holdte landdyr og rugerier som er registrert hos den, registrere 

følgende opplysninger for hvert anlegg: 

a) Det unike registreringsnummeret det er tildelt. 

b) Registreringsdatoen hos vedkommende myndighet. 

c) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for anlegget. 

d) Anleggets adresse og geografiske koordinater (breddegrad og lengdegrad). 

e) En beskrivelse av dets lokaler. 

f) Anleggstypen. 

g) Artene, kategoriene og antall landdyr eller rugeegg som holdes i anlegget. 

h) Perioden det holdes dyr eller rugeegg i anlegget, dersom det ikke er i bruk kontinuerlig, herunder opplysninger om 

sesongmessig bruk eller bruk ved særlige hendelser. 

i) Anleggets helsestatus dersom vedkommende myndighet har tildelt det en helsestatus. 

j) Restriksjoner på forflytning av dyr, rugeegg eller produkter til eller fra anlegget dersom vedkommende myndighet har 

pålagt slike restriksjoner. 

k) Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette. 

Artikkel 19 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over transportører av holdte hov- og klovdyr, 

hunder, katter og ildrer samt fjørfe 

1. Vedkommende myndighet skal i sitt register over transportører som transporterer holdte hov- og klovdyr, hunder, katter 

og ildrer samt fjørfe mellom medlemsstater eller mellom en medlemsstat og et tredjeland, og som er registrert hos den, 

registrere følgende opplysninger for hver transportør: 

a) Det unike registreringsnummeret det er tildelt.  
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b) Registreringsdatoen hos vedkommende myndighet. 

c) Den driftsansvarliges navn og adresse. 

d) Artene som det planlegges transport for. 

e) Typen transport. 

f) Transportmiddel. 

g) Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette. 

2. For hver transportør av holdte hov- og klovdyr, hunder, katter og ildrer, som nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndighet i 

sitt register over transportører registrere opplysninger om antallet dyr som det planlegges transport for. 

3. For hver transportør av fjørfe, som nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndighet i sitt register over transportører registrere 

opplysninger om kategoriene av fjørfe som det planlegges transport for. 

Artikkel 20 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over driftsansvarlige som gjennomfører 

oppsamling av holdte hov- og klovdyr og fjørfe uavhengig av et anlegg 

Vedkommende myndighet skal i sitt register over driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av holdte hov- og klovdyr og 

fjørfe som er registrert hos den, uavhengig av et anlegg, herunder de som kjøper og selger disse dyrene, registrere følgende 

opplysninger for hver driftsansvarlig: 

a) Det unike registreringsnummeret det er tildelt. 

b) Registreringsdatoen hos vedkommende myndighet. 

c) Den driftsansvarliges navn og adresse. 

d) Artene og kategoriene av holdte hov- og klovdyr og fjørfe som skal samles opp. 

e) Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette. 

KAPITTEL 2 

Registre over anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet 

Artikkel 21 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over godkjente anlegg 

Vedkommende myndighet skal i sitt register over godkjente anlegg nevnt i kapittel 2, 3 og 4 i avdeling I i del II registrere 

følgende opplysninger for hvert anlegg: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt det. 

b) Datoen for vedkommende myndighets godkjenning eller en eventuell suspensjon eller tilbakekalling av slik godkjenning. 

c) Den driftsansvarliges navn og adresse. 

d) Anleggets adresse og geografiske koordinater (breddegrad og lengdegrad). 

e) En beskrivelse av dets lokaler. 

f) Anleggstypen. 

g) Artene, kategoriene og antall landdyr eller rugeegg eller daggamle kyllinger som holdes i anlegget. 

h) Perioden det holdes dyr i anlegget, dersom det ikke er i bruk kontinuerlig, herunder opplysninger om sesongmessig bruk 

eller bruk ved særlige hendelser. 

i) Helsestatusen anlegget er tildelt, dersom vedkommende myndighet har tildelt en slik.  
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j) Restriksjoner på forflytning av dyr eller avlsmateriale til eller fra anlegget dersom vedkommende myndighet har pålagt 

slike restriksjoner. 

k) Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette. 

AVDELING III 

DRIFTSANSVARLIGES JOURNALFØRINGSPLIKT UTOVER PLIKTEN FASTSATT I FORORDNING (EU) 2016/429 

KAPITTEL 1 

Driftsansvarlige for anlegg som er registrert hos eller godkjent av vedkommende myndighet 

Artikkel 22 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for alle anlegg hvor det holdes landdyr 

Driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes landdyr, skal journalføre følgende opplysninger: 

a) Identifikasjonskoden som framgår av identifikasjonsmerket, dersom det er påsatt, for hvert identifisert dyr som holdes i 

anlegget. 

b) Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg dersom de kommer fra et annet anlegg. 

c) Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg dersom de skal til et annet anlegg. 

Artikkel 23 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes storfe, sau, geit og svin 

1. Driftsansvarlige for registrerte anlegg hvor det holdes storfe, sau, geit og svin, skal journalføre følgende opplysninger om 

disse dyrene: 

a) Fødselsdatoen for hvert dyr som holdes i anlegget. 

b) Datoen hvert enkelt dyr døde naturlig, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget. 

c) Typen elektronisk identifikator eller tatovering og dens plassering dersom en slik brukes på dyret. 

d) Den opprinnelige identifikasjonskoden for hvert identifisert dyr dersom denne koden er endret, samt årsaken til 

endringen. 

2. Driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes sau og geit, skal journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) i et format 

som angir fødselsåret for hvert enkelt slikt dyr som holdes i anlegget. 

3. Driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes svin, skal unntas fra kravet om å journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 

bokstav a). 

4. Dersom sau, geit eller svin som holdes i anlegget bare kan identifiseres med det unike identifikasjonsnummeret for 

anlegget der de ble født, skal driftsansvarlige for anlegg journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 for hver gruppe av dyr som har 

det samme unike identifikasjonsnummeret for anlegget der de ble født, og det samlede antallet dyr i den gruppen. 

5. Dersom svin som holdes i anlegget ikke kan identifiseres i samsvar med artikkel 53, skal driftsansvarlige for anlegg 

a) ikke måtte journalføre opplysningene nevnt i nr. 1, 

b) for hver gruppe av dyr som er flyttet fra deres anlegg, journalføre opplysningene nevnt i artikkel 102 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/429 og det samlede antallet dyr i den gruppen.  
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Artikkel 24 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes hestedyr 

Driftsansvarlige for registrerte anlegg hvor det holdes hestedyr, skal journalføre følgende opplysninger for hvert enkelt holdte 

hestedyr: 

a) Den unike koden. 

b) Fødselsdatoen i anlegget. 

c) Datoen for naturlig død, tap eller slakting i anlegget. 

Artikkel 25 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes fjørfe og fugler i fangenskap 

Driftsansvarlige for registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes fjørfe, og driftsansvarlige for anlegg som holder fugler i 

fangenskap, skal journalføre følgende opplysninger: 

a) Produksjonsresultater for fjørfe. 

b) Sykelighet hos fjørfeet og fuglene i fangenskap i anlegget, med opplysninger om årsak. 

Artikkel 26 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes hunder, katter og ildrer 

Driftsansvarlige for registrerte anlegg hvor det holdes hunder, katter og ildrer, skal journalføre følgende opplysninger for hvert 

enkelt slikt dyr: 

a) Fødselsdato. 

b) Datoen for død eller tap i anlegget. 

Artikkel 27 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes honningbier 

Driftsansvarlige for registrerte anlegg hvor det holdes honningbier, skal for hver bigård journalføre nærmere opplysninger om 

eventuelt midlertidig beiteskifte for holdte bikuber, med opplysninger som omfatter minst sted og start- og sluttdato for hvert 

beiteskifte, samt hvor mange bikuber som er flyttet. 

Artikkel 28 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for omreisende sirkus og dyreforestillinger 

Driftsansvarlige for registrerte omreisende sirkus og dyreforestillinger skal journalføre følgende opplysninger for hvert enkelt 

dyr: 

a) Datoen da dyret døde eller gikk tapt i anlegget. 

b) Navn på og adresse til den driftsansvarlige som er ansvarlig for dyrene, eller kjæledyreieren. 

c) Nærmere opplysninger om forflytningene til omreisende sirkus og dyreforestillinger. 

Artikkel 29 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for dyremottak for hunder, katter og ildrer 

Driftsansvarlige for godkjente dyremottak for hunder, katter og ildrer skal journalføre følgende opplysninger for hvert enkelt 

slikt dyr: 

a) Antatt alder, kjønn, rase eller farge.  
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b) Dato for påsetting eller dato for avlesing av den injiserbare signalgiveren. 

c) Hvilke observasjoner som er gjort på innkommende dyr i isolasjonsperioden. 

d) Datoen for død eller tap i anlegget. 

Artikkel 30 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for kontrollstasjoner 

Driftsansvarlige for godkjente kontrollstasjoner skal journalføre kjennemerket eller registreringsnummeret på transportmiddelet 

som losser dyrene, samt transportørens unike registreringsnummer dersom det er tilgjengelig. 

Artikkel 31 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater 

Driftsansvarlige for godkjente karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater skal journalføre følgende opplysninger: 

a) Antatt alder og kjønn på dyrene som holdes i anlegget. 

b) Kjennemerket eller registreringsnummeret på transportmiddelet som losser og laster dyrene, samt transportørens unike 

registreringsnummer dersom det er tilgjengelig. 

c) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av planen for sykdomsovervåking fastsatt i del 8 nr. 2 bokstav 

a) i vedlegg I. 

d) Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem fastsatt i del 8 nr. 2 bokstav b) i 

vedlegg I. 

e) Nærmere opplysninger om vaksinasjon og behandling av mottakelige dyr fastsatt i del 8 nr. 2 bokstav c) i vedlegg I. 

f) Eventuelle instruksjoner fra vedkommende myndighet når det gjelder observasjoner som ble gjort i en eventuell isolasjons- 

eller karanteneperiode. 

Artikkel 32 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for avgrensede anlegg 

Driftsansvarlige for godkjente avgrensede anlegg skal journalføre følgende tilleggsopplysninger: 

a) Antatt alder og kjønn på dyrene som holdes i anlegget. 

b) Kjennemerket eller registreringsnummeret på transportmiddelet som losser og laster dyrene, samt transportørens unike 

registreringsnummer dersom det er tilgjengelig. 

c) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av planen for sykdomsovervåking fastsatt i del 9 nr. 2 bokstav 

a) i vedlegg I. 

d) Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem fastsatt i del 9 nr. 2 bokstav b) i 

vedlegg I. 

e) Nærmere opplysninger om vaksinasjon og behandling av mottakelige dyr fastsatt i del 9 nr. 2 bokstav c) i vedlegg I. 

f) Nærmere opplysninger om isolasjon eller karantene for innkommende dyr, eventuelle instruksjoner fra vedkommende 

myndighet når det gjelder isolasjon og karantene samt observasjoner som ble gjort i en eventuell isolasjons- eller 

karanteneperiode.  
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KAPITTEL 2 

Rugerier 

Artikkel 33 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for rugerier 

Driftsansvarlige for registrerte eller godkjente rugerier skal journalføre følgende opplysninger for hver flokk: 

a) Arten og antallet daggamle kyllinger eller nyklekte unger av andre arter eller rugeegg som holdes i rugeriet. 

b) Forflytninger av daggamle kyllinger, nyklekte unger av andre arter og rugeegg til og fra deres anlegg, eventuelt med 

angivelse av 

i) deres opprinnelsessted eller planlagte bestemmelsessted, herunder eventuelt det unike registrerings- eller godkjennings-

nummeret til anlegget, 

ii) datoene for slike forflytninger. 

c) Antall inkuberte egg som ikke er klekket og deres planlagte bestemmelsessted, herunder eventuelt det unike registrerings- 

eller godkjenningsnummeret til anlegget. 

d) Utklekkingsresultater. 

e) Nærmere opplysninger om eventuelle vaksinasjonsprogrammer. 

KAPITTEL 3 

Transportører som er registrert hos vedkommende myndighet 

Artikkel 34 

Journalføringsplikt for registrerte transportører av holdte landdyr 

Registrerte transportører skal journalføre følgende tilleggsopplysninger for hvert transportmiddel som brukes til transport av 

holdte landdyr: 

a) Kjennemerket eller registreringsnummeret. 

b) Dato og klokkeslett for når dyrene ble lastet i opprinnelsesanlegget. 

c) Navn, adresse og unikt registrerings- eller godkjenningsnummer for hvert anlegg der transportmiddelet har vært. 

d) Dato og klokkeslett for når dyrene ble losset i bestemmelsesanlegget. 

e) Dato og sted for rengjøring og desinfisering og hvilke tiltak mot infestasjon som har blitt iverksatt for transportmiddelet. 

f) Referansenumrene på dokumentene som ledsager dyrene. 

KAPITTEL 4 

Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling 

Artikkel 35 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg for oppsamling av holdte hov- og klovdyr og holdt fjørfe 

Driftsansvarlige for registrerte eller godkjente anlegg for oppsamling av holdte hov- og klovdyr og holdt fjørfe skal journalføre 

følgende opplysninger: 

a) Datoen da dyrene døde eller gikk tapt i anlegget. 

b) Kjennemerket eller registreringsnummeret på transportmiddelet som laster eller losser dyrene, og det unike registrerings-

nummeret til transportøren av disse dyrene dersom det er tilgjengelig. 

c) Referansenumrene på dokumentene som skal ledsage dyrene.  
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Artikkel 36 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av holdte hov- og klovdyr og holdt fjørfe 

uavhengig av et anlegg 

Registrerte driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av holdte hov- og klovdyr og holdt fjørfe uavhengig av et anlegg, 

skal journalføre følgende opplysninger for hvert dyr som kjøpes: 

a) Det unike godkjennings- eller registreringsnummeret til anlegget for oppsamling som dyret har passert gjennom etter at det 

forlot opprinnelsesanlegget og før det ble kjøpt, dersom det er tilgjengelig. 

b) Kjøpsdatoen. 

c) Navn på og adresse til kjøperen av dyret. 

d) Kjennemerket eller registreringsnummeret på transportmiddelet som laster eller losser dyrene, og transportørens unike 

registreringsnummer, dersom det er tilgjengelig. 

e) Referansenumrene på dokumentene som skal ledsage dyrene. 

Artikkel 37 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer 

Driftsansvarlige for godkjente oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer skal journalføre kjennemerket eller 

registreringsnummeret på transportmiddelet som laster eller losser dyrene samt transportørens unike registreringsnummer 

dersom det er tilgjengelig. 

DEL III 

SPORING AV HOLDTE LANDDYR OG RUGEEGG 

AVDELING I 

SPORING AV HOLDT STORFE 

KAPITTEL 1 

Identifikasjonsmerker og -metoder 

Artikkel 38 

Plikter for driftsansvarlige som holder storfe, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdt storfe og 

deres påsetting og bruk 

1. Driftsansvarlige som holder storfe, skal sikre at storfe kan identifiseres individuelt med et konvensjonelt øremerke som 

nevnt i bokstav a) i vedlegg III, som 

a) skal festes på begge ørene på dyret, og som tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode på 

identifikasjonsmerket, 

b) skal påsettes storfe i det anlegget der de er født, 

c) ikke skal fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten der storfeet 

holdes. 

2. Driftsansvarlige som holder storfe, kan skifte ut 

a) ett av de konvensjonelle øremerkene nevnt i nr. 1 med en elektronisk identifikator som er godkjent av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der storfeet holdes, 

b) begge de konvensjonelle øremerkene nevnt i nr. 1 med en elektronisk identifikator som er godkjent av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der storfeet holdes, i samsvar med unntakene fastsatt i artikkel 39 nr. 1.  
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Artikkel 39 

Unntak som vedkommende myndighet gir driftsansvarlige for avgrensede anlegg og driftsansvarlige med hensyn til 

identifikasjon av storfe som holdes for kulturelle, historiske, fritidsrelaterte, vitenskapelige eller idrettsrelaterte formål 

1. Vedkommende myndighet kan unnta driftsansvarlige for avgrensede anlegg og driftsansvarlige som holder storfe for 

kulturelle, historiske, fritidsrelaterte, vitenskapelige eller idrettsrelaterte formål, fra identifikasjonskravene for storfe fastsatt i 

artikkel 38 nr. 1 bokstav a). 

2. Dersom vedkommende myndighet gir unntak som fastsatt i nr. 1, skal den sikre at minst ett av identifikasjonsmerkene 

angitt i bokstav d) og e) i vedlegg III, er godkjent av vedkommende myndighet for påsetting av identifikasjonsmerker på storfe 

som holdes av driftsansvarlige som er unntatt i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen. 

Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåtene som driftsansvarlige skal følge når de søker om unntak som fastsatt i 

nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 40 

Særlige bestemmelser for identifikasjon av storfe av raser som er oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og 

idrettsarrangementer 

Vedkommende myndighet kan tillate at driftsansvarlige som holder storfe av raser som er oppdrettet særlig med sikte på 

tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer, identifiserer hvert av disse dyrene med et alternativt identifikasjonsmerke som er 

godkjent av vedkommende myndighet etter fjerning av det konvensjonelle øremerket nevnt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a), 

forutsatt at det opprettholdes en entydig forbindelse mellom det identifiserte dyret og dets identifikasjonskode. 

Artikkel 41 

Utskifting av det konvensjonelle øremerket på holdt storfe som nevnt i artikkel 38 nr. 1 

1. Medlemsstatene kan tillate at ett av de konvensjonelle øremerkene nevnt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a) kan skiftes ut med 

ett av identifikasjonsmerkene angitt i bokstav c), d) og e) i vedlegg III for alle eller bestemte kategorier av storfe som holdes på 

deres territorium. 

2. Medlemsstatene skal sikre at identifikasjonsmerkene angitt i bokstav a), c), d) og e) i vedlegg III oppfyller følgende krav: 

a) De viser dyrets identifikasjonskode. 

b) De er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der storfeet holdes. 

3. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for følgende: 

a) Søknad fra produsenter om godkjenning av identifikasjonsmerker for storfe som holdes på deres territorium. 

b) Søknad fra driftsansvarlige som holder storfe, om tildeling av identifikasjonsmerker til deres anlegg. 

4. Medlemsstatene skal utarbeide og offentliggjøre en liste over raser av storfe som holdes på deres territorium, som er 

oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer. 

KAPITTEL 2 

Database 

Artikkel 42 

Regler for opplysninger i databaser for holdt storfe 

Vedkommende myndighet skal lagre opplysningene nevnt i artikkel 109 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429 for alt 

holdt storfe i en database i samsvar med følgende regler: 

a) Dyrets identifikasjonskode skal registreres.  
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b) Typen elektronisk identifikator skal registreres som angitt i bokstav c), d) og e) i vedlegg III dersom en slik er påsatt 

storfeet. 

c) Følgende opplysninger skal registreres for anlegg som holder storfe: 

i) Det unike registreringsnummeret det er tildelt. 

ii) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for anlegget. 

d) Følgende opplysninger skal registreres for alle forflytninger av storfe til og fra anlegget: 

i) Opprinnelsesanleggets og bestemmelsesanleggets unike registreringsnummer. 

ii) Ankomstdato. 

iii) Avsendelsesdato. 

e) Datoen hvert enkelt dyr døde naturlig, gikk tapt eller ble slaktet i anlegget skal registreres. 

Artikkel 43 

Regler for elektronisk datautveksling mellom medlemsstatenes databaser for storfe 

1. Medlemsstatene skal sikre at deres databaser for storfe oppfyller følgende krav: 

a) De er sikret i samsvar med gjeldende nasjonal rett. 

b) De inneholder minst de ajourførte opplysningene fastsatt i artikkel 42. 

2. Medlemsstatene skal sikre at deres databaser styres av et informasjonssystem som kan bruke og håndtere kvalifiserte 

elektroniske signaturer for datautvekslingsmeldinger for å garantere ikke-benekting med hensyn til 

a) autentisiteten til utvekslede meldinger, slik at det kan garanteres hvor meldingen kommer fra, 

b) integriteten til utvekslede meldinger, slik at det kan garanteres at meldingen ikke er endret eller ødelagt, 

c) tidsinformasjonen i utvekslede meldinger, slik at det kan garanteres at de er sendt på et bestemt tidspunkt. 

3. Medlemsstatene skal så snart som mulig og i alle tilfeller senest 24 timer etter å ha fått kjennskap til sikkerhetsbrudd eller 

tap av integritet som i betydelig grad påvirker dataenes gyldighet eller personopplysninger i dataene, underrette medlemsstaten 

som det er opprettet elektronisk datautveksling med. 

KAPITTEL 3 

Identifikasjonsdokument 

Artikkel 44 

Identifikasjonsdokument for holdt storfe 

Identifikasjonsdokumentet for holdt storfe fastsatt i artikkel 112 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) Opplysningene fastsatt i artikkel 42 bokstav a)–d). 

b) Fødselsdatoen for hvert enkelt dyr. 

c) Navnet på utstedende vedkommende myndighet eller det utstedende organet som er tildelt oppgaven. 

d) Utstedelsesdatoen.  
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AVDELING II 

SPORING AV HOLDTE SAUER OG GEITER 

KAPITTEL 1 

Identifikasjonsmerker og -metoder 

Artikkel 45 

Plikter for driftsansvarlige for holdte sauer og geiter med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for disse dyrene 

og deres påsetting og bruk 

1. Driftsansvarlige som holder sauer og geiter som er beregnet på å flyttes direkte til et slakteri før de er tolv måneder gamle, 

skal sikre at hvert slikt dyr kan identifiseres minst med et konvensjonelt øremerke som er festet til et av dyrets ører, eller et 

konvensjonelt fotmerke som angitt i bokstav a) og b) i vedlegg III, som tydelig, lett leselig og uslettelig viser enten 

a) det unike registreringsnummeret til anlegget der dyret er født, 

eller 

b) dyrets identifikasjonskode. 

2. Driftsansvarlige som holder sauer og geiter som ikke er beregnet på å flyttes direkte til et slakteri før de er tolv måneder 

gamle, skal sikre at hvert slikt dyr kan identifiseres 

a) med et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III, som tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets 

identifikasjonskode, 

og 

b) med ett av identifikasjonsmerkene angitt i bokstav c)–f) i vedlegg III som er godkjent av vedkommende myndighet i 

den medlemsstaten der sauene og geitene holdes, og som tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets identifika-

sjonskode. 

3. Driftsansvarlige som holder sauer og geiter, skal sikre at 

a) identifikasjonsmerket påsettes sauene og geitene i det anlegget der de er født, 

b) ingen identifikasjonsmerker fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet. 

4. Driftsansvarlige som holder sauer og geiter, kan skifte ut 

a) ett av de godkjente identifikasjonsmerkene nevnt i nr. 2 i samsvar med unntakene fastsatt i artikkel 46 nr. 1, 2, 3 og 4, 

b) begge identifikasjonsmerkene nevnt i nr. 2 i denne artikkelen med en elektronisk identifikator som er godkjent av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der sauene og geitene holdes, i samsvar med unntakene fastsatt i artikkel 

47 nr. 1. 

Artikkel 46 

Unntak fra kravene fastsatt i artikkel 45 med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte sauer og geiter og 

deres påsetting og bruk 

1. Som unntak fra kravet fastsatt i artikkel 45 nr. 2 bokstav a) skal driftsansvarlige som holder sauer og geiter som tilhører en 

populasjon av dyr som er født med ører som er for små til at et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III kan 

festes på dem, sikre at slike dyr kan identifiseres individuelt med et fotmerke som angitt i bokstav b) i nevnte vedlegg, som 

tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode. 

2. Som unntak fra kravet fastsatt i artikkel 45 nr. 2 bokstav a) kan driftsansvarlige som holder sauer og geiter som ikke er 

beregnet på å flyttes til en annen medlemsstat, skifte ut et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III med en 

tatovering angitt i bokstav g) i nevnte vedlegg, som tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode, forutsatt at 

vedkommende myndighet har godkjent bruk av en vombolus som angitt i bokstav d) i nevnte vedlegg.  
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3. Som unntak fra artikkel 45 nr. 2 bokstav b) kan driftsansvarlige som holder sauer og geiter som ikke er beregnet på å 

flyttes til en annen medlemsstat, og driftsansvarlige som holder sauer og geiter som er unntatt fra påsetting av en elektronisk 

identifikator i samsvar med artikkel 48, skifte ut den elektroniske identifikatoren med en tatovering som angitt i bokstav g) i 

vedlegg III som tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode. 

4. Som unntak fra artikkel 45 nr. 2 kan driftsansvarlige som holder sauer og geiter som skal transporteres til slakteriet etter 

oppsamling eller etter oppfôring ved et annet anlegg, identifisere hvert dyr minst med et elektronisk øremerke som angitt i 

bokstav c) i vedlegg III, som er festet til et av dyrets ører, og som tydelig, lett leselig og uslettelig viser det unike 

registreringsnummeret til anlegget der dyret er født og dyrets identifikasjonskode, forutsatt at disse dyrene 

a) ikke er beregnet på å flyttes til en annen medlemsstat, 

og 

b) slaktes før de er 12 måneder gamle. 

Artikkel 47 

Unntak fra kravene i artikkel 45 nr. 2 for driftsansvarlige for avgrensede anlegg og driftsansvarlige som holder dyr for 

kulturelle, fritidsrelaterte eller vitenskapelige formål 

1. Vedkommende myndighet kan unnta driftsansvarlige for avgrensede anlegg og driftsansvarlige som holder sau og geit for 

kulturelle, fritidsrelaterte eller vitenskapelige formål, fra identifikasjonskravene i artikkel 45 nr. 2, forutsatt at vilkårene fastsatt 

i nr. 2 i denne artikkelen er oppfylt. 

2. Vedkommende myndighet skal sikre at enten en vombolus som angitt i bokstav d) i vedlegg III, eller en injiserbar 

signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, er godkjent av den for identifikasjon av sauene og geitene nevnt i nr. 1, og at 

slike godkjente identifikasjonsmerker oppfyller kravene fastsatt i artikkel 48 nr. 3. 

Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåtene som driftsansvarlige skal følge når de søker om unntak som fastsatt i 

nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 48 

Medlemsstatenes fritak fra kravene i artikkel 45 nr. 2, og medlemsstatenes plikter med hensyn til identifikasjonsmerker 

1. Som unntak fra artikkel 45 nr. 2 bokstav b) kan medlemsstatene tillate at driftsansvarlige som holder sauer og geiter, 

skifter ut identifikasjonsmerkene angitt i bokstav c)–f) i vedlegg III med et konvensjonelt øremerke eller et konvensjonelt 

fotmerke som angitt i bokstav a) eller b) i nevnte vedlegg, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det samlede antallet sauer og geiter som holdes innenfor deres territorium, overstiger ikke 600 000 i henhold til 

registrering i en database, 

og 

b) de holdte sauene og geitene er ikke beregnet på å flyttes til en annen medlemsstat. 

2. Som unntak fra artikkel 45 nr. 2 bokstav b) kan medlemsstatene tillate at driftsansvarlige som holder geiter, skifter ut 

identifikasjonsmerkene angitt i bokstav c)–f) i vedlegg III med et konvensjonelt øremerke eller et konvensjonelt fotmerke som 

angitt i bokstav a) eller b) i nevnte vedlegg, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det samlede antallet geiter som holdes innenfor deres territorium, overstiger ikke 160 000 i henhold til registrering i 

en database, 

og 

b) de holdte geitene er ikke beregnet på å flyttes til en annen medlemsstat.  
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3. Medlemsstaten skal sikre at identifikasjonsmerkene angitt i bokstav a)–f) i vedlegg III oppfyller følgende krav: 

a) De viser dyrets identifikasjonskode. 

b) De er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der sauene eller geitene holdes. 

4. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for søknader fra 

a) produsenter om godkjenning av identifikasjonsmerker for sauer og geiter som holdes på deres territorium, 

b) driftsansvarlige om identifikasjonsmerker for sauer og geiter, som skal tildeles til deres anlegg. 

KAPITTEL 2 

Database 

Artikkel 49 

Regler for opplysninger i databaser for holdte sauer og geiter 

Vedkommende myndighet skal lagre opplysningene nevnt i artikkel 109 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 for holdte 

sauer og geiter i en database i samsvar med følgende regler: 

a) Følgende opplysninger skal journalføres for anlegg som holder slike dyr: 

i) Det unike registreringsnummeret det er tildelt. 

ii) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for anlegget. 

b) Følgende opplysninger skal journalføres for alle forflytninger av disse dyrene til og fra anlegget: 

i) Det samlede antallet dyr. 

ii) Det unike registreringsnummeret til deres opprinnelsesanlegg og bestemmelsesanlegg. 

iii) Ankomstdato. 

iv) Avsendelsesdato. 

KAPITTEL 3 

Transportdokument 

Artikkel 50 

Transportdokument for holdte sauer og geiter som skal flyttes innenfor en medlemsstats territorium 

Transportdokumentet som fastsatt i artikkel 113 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 for holdte sauer og geiter som skal 

flyttes innenfor en enkelt medlemsstats territorium, skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Dyrets individuelle identifikasjonskode, eller det unike registreringsnummeret til anlegget der dyret er født, som vises på 

identifikasjonsmerket. 

b) Typen elektronisk identifikator, angitt i bokstav c)–f) i vedlegg III, og dens plassering, dersom en slik brukes på dyret. 

c) Opplysningene fastsatt i artikkel 49 bokstav a) i) og artikkel 49 bokstav b) i), ii) og iv). 

d) Transportørens unike registreringsnummer. 

e) Transportmiddelets kjennemerke eller registreringsnummer.  
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Artikkel 51 

Unntak fra visse krav i artikkel 50 for transportdokumentet for holdte sauer og geiter som er beregnet på oppsamling 

innenfor en medlemsstats territorium 

Vedkommende myndighet kan gi unntak fra kravene i artikkel 50 bokstav a) for driftsansvarlige for anlegg som holdte sauer og 

geiter skal flyttes fra til et anlegg der de er beregnet på oppsamling, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) De driftsansvarlige skal ikke transportere de holdte sauene og geitene i samme transportmiddel som dyr fra andre anlegg 

med mindre partiene med disse dyrene er fysisk atskilt fra hverandre i transportmiddelet. 

b) De driftsansvarlige for anlegg der dyrene skal samles opp, skal, dersom de har fått tillatelse fra vedkommende myndighet, 

journalføre den individuelle identifikasjonskoden for hvert dyr som nevnt i artikkel 50 bokstav a) på vegne av den 

driftsansvarlige for anlegget som sauene og geitene mottas fra, og disse journalene skal oppbevares av denne driftsan-

svarlige. 

c) Vedkommende myndighet må ha gitt de driftsansvarlige for anlegg der sauene og geitene skal samles opp, tilgang til 

databasen nevnt i artikkel 49. 

d) De driftsansvarlige for anlegg der dyrene skal samles opp, skal ha innført framgangsmåter som sikrer at opplysningene 

nevnt i bokstav b) journalføres i databasen nevnt i artikkel 49. 

AVDELING III 

SPORING AV HOLDTE SVIN 

KAPITTEL 1 

Identifikasjonsmerker og -metoder 

Artikkel 52 

Plikter for driftsansvarlige som holder svin, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte svin og deres 

påsetting og bruk 

1. Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, skal sikre at hvert svin identifiseres med 

a) et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III eller et elektronisk øremerke som angitt i bokstav c) i 

vedlegg III som er festet på et av dyrets ører, og som tydelig, lett leselig og uslettelig viser det unike registrerings-

nummeret til 

i) anlegget der dyret er født, 

eller 

ii) det siste anlegget i forsyningskjeden nevnt i artikkel 53 dersom disse dyrene flyttes til et anlegg utenfor denne 

forsyningskjeden, 

eller 

b) en tatovering som angitt i bokstav g) i vedlegg III som brukes på et dyr og uslettelig viser det unike registrerings-

nummeret til 

i) anlegget der dyret er født, 

eller 

ii) det siste anlegget i forsyningskjeden nevnt i artikkel 53 dersom disse dyrene flyttes til et anlegg utenfor denne 

forsyningskjeden. 

2. Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, skal sikre at 

a) identifikasjonsmerket påsettes svinene i 

i) anlegget der de er født,  
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eller 

ii) det siste anlegget i forsyningskjeden nevnt i artikkel 53 dersom disse dyrene flyttes til et anlegg utenfor denne 

forsyningskjeden, 

b) ingen identifikasjonsmerker fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet. 

3. Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, kan skifte ut identifikasjonsmerkene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen med en 

elektronisk identifikator som er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten der svinene holdes, i samsvar med 

unntakene fastsatt i artikkel 54 nr. 1. 

Artikkel 53 

Unntak fra kravene i artikkel 52 med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte svin i forsyningskjeden 

Som unntak fra artikkel 52 kan vedkommende myndighet tillate de driftsansvarlige for anlegg i forsyningskjeden å fravike 

plikten til å identifisere svin dersom disse dyrene er beregnet på å flyttes innenfor denne forsyningskjeden innenfor sin 

medlemsstats territorium, forutsatt at den praktiske anvendelsen av sporbarhetstiltakene i vedkommende medlemsstat sikrer full 

sporbarhet av disse dyrene. 

Artikkel 54 

Unntak som vedkommende myndighet gir driftsansvarlige for avgrensede anlegg og driftsansvarlige med hensyn til 

identifikasjon av svin som holdes for kulturelle, fritidsrelaterte eller vitenskapelige formål 

1. Vedkommende myndighet kan unnta driftsansvarlige for avgrensede anlegg og driftsansvarlige som holder svin for 

kulturelle, fritidsrelaterte eller vitenskapelige formål, fra identifikasjonskravene for svin fastsatt i artikkel 52 nr. 1. 

2. Når vedkommende myndighet gir unntak som fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, skal den sikre at en injiserbar signalgiver 

som angitt i bokstav e) i vedlegg III, er godkjent av den for identifikasjon av svin nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, og at slike 

godkjente identifikasjonsmerker oppfyller kravene i artikkel 55 nr. 1. 

3. Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåtene som driftsansvarlige skal følge når de søker om unntak som 

fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 55 

Medlemsstatenes plikter med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte svin og deres påsetting og bruk 

1. Medlemsstatene skal sikre at identifikasjonsmerkene angitt i bokstav a), c), e) og g) i vedlegg III oppfyller følgende krav: 

a) De viser enten 

i) det unike registreringsnummeret til anlegget der dyret er født, 

eller 

ii) når det gjelder dyr som skal flyttes fra anlegget i en forsyningskjede nevnt i artikkel 53 til et anlegg utenfor denne 

forsyningskjeden, det unike registreringsnummeret til det siste anlegget i forsyningskjeden. 

b) De er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der svinene holdes. 

2. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for søknader fra 

a) produsenter om godkjenning av identifikasjonsmerker for svin som holdes på deres territorium, 

b) driftsansvarlige om identifikasjonsmerker for svin, som skal tildeles til deres anlegg. 

3. Medlemsstatene skal utarbeide og offentliggjøre en liste over anleggene i forsyningskjeden nevnt i artikkel 53 som ligger 

på deres territorium.  
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KAPITTEL 2 

Database 

Artikkel 56 

Regler for opplysninger i databaser for holdte svin 

Vedkommende myndighet skal lagre opplysningene nevnt i artikkel 109 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429 for holdte 

svin i en database i samsvar med følgende regler: 

a) Følgende opplysninger skal journalføres for anlegg som holder slike dyr: 

i) Det unike registreringsnummeret det er tildelt. 

ii) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for anlegget. 

b) Følgende opplysninger skal journalføres for alle forflytninger av disse dyrene til og fra anlegget: 

i) Det samlede antallet dyr. 

ii) Det unike registreringsnummeret til deres opprinnelsesanlegg og bestemmelsesanlegg. 

iii) Ankomstdato. 

iv) Avsendelsesdato. 

KAPITTEL 3 

Transportdokument 

Artikkel 57 

Transportdokumenter for holdte svin som skal flyttes innenfor sin medlemsstats territorium 

Transportdokumenter som fastsatt i artikkel 115 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 for holdte svin som skal flyttes innenfor 

en enkelt medlemsstats territorium, skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Opplysningene som skal ligge i en database, som nevnt i artikkel 56 bokstav a) i) og artikkel 56 bokstav b) i), ii) og iv). 

b) Transportørens unike registreringsnummer. 

c) Transportmiddelets kjennemerke eller registreringsnummer. 

AVDELING IV 

SPORING AV HOLDTE HESTEDYR 

KAPITTEL 1 

Identifikasjonsmerker og -metoder 

Artikkel 58 

Plikter for driftsansvarlige som holder hestedyr, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for disse dyrene og 

deres påsetting og bruk 

1. Driftsansvarlige som holder hestedyr, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med følgende identifikasjonsmerker: 

a) En injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III. 

b) Ett enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid.  
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2. Driftsansvarlige for holdte hestedyr skal sikre at 

a) hestedyrene identifiseres innen fristene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2015/262, 

b) ingen identifikasjonsmerker nevnt i nr. 1 fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet for 

anlegget der disse dyrene vanligvis holdes. 

3. Driftsansvarlige som holder hestedyr, og dersom slike driftsansvarlige ikke er eieren av dyrene, som opptrer på vegne av 

og etter avtale med eieren av dyret, skal inngi en søknad om utstedelse av ett enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i 

hele dyrets levetid, nevnt i artikkel 65 eller 66, til vedkommende myndighet for anlegget der dyrene vanligvis holdes, og skal gi 

vedkommende myndighet nødvendige opplysninger for å fylle ut dette identifikasjonsdokumentet og postene i databasen nevnt 

i artikkel 64. 

Artikkel 59 

Medlemsstatenes plikter med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte hestedyr og deres  

påsetting og bruk 

1. Medlemsstatene kan tillate at den injiserbare signalgiveren nevnt i artikkel 58 nr. 1 skiftes ut med 

a) et enkelt konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III som er påsatt hestedyr som holdes for 

kjøttproduksjon, forutsatt at disse dyrene enten er født i denne medlemsstaten eller er importert til denne medlems-

staten uten å være merket med et fysisk identifikasjonsmerke før innførsel til Unionen, 

b) en alternativ metode som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 62, som gir en entydig 

forbindelse mellom hestedyret og det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid nevnt i 

artikkel 58 nr. 1 bokstav b). 

2. Medlemsstatene skal sikre at identifikasjonsmerkene nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav a) og i nr. 1 bokstav a) i denne 

artikkelen oppfyller følgende krav: 

a) De viser dyrets identifikasjonskode. 

b) De er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der hestedyrene identifiseres i samsvar med artikkel 

58 nr. 2 bokstav a). 

3. Medlemsstatene skal 

a) fastsette framgangsmåter for søknad fra produsenter om godkjenning av identifikasjonsmerker for holdte hestedyr 

som identifiseres på deres territorium, 

b) fastsette frister for inngivelse av søknadene om utstedelse av identifikasjonsdokumentet fastsatt i artikkel 58 nr. 1 

bokstav b). 

Artikkel 60 

Unntak ved identifikasjon av holdte hestedyr som er delvis viltlevende 

1. Som unntak fra artikkel 58 nr. 2 bokstav a) kan medlemsstatene angi populasjoner av holdte hestedyr som er delvis 

viltlevende i visse deler av sitt territorium, og som bare er omfattet av kravet om identifikasjon i samsvar artikkel 58 nr. 1 når 

de 

a) fjernes fra slike populasjoner, unntatt når de under offentlig tilsyn flyttes fra en angitt populasjon til en annen, 

eller 

b) tas i bruk som husdyr i fangenskap. 

2. Før de benytter seg av unntaket i nr. 1, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om hvilke populasjoner av hestedyr 

det dreier seg om, og hvilke områder disse dyrene er delvis viltlevende i. 

3. Som unntak fra artikkel 58 nr. 1 kan medlemsstatene tillate påsetting av en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i 

vedlegg III, mer enn tolv måneder før det utstedes et identifikasjonsdokument i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, forutsatt 

at dyrets identifikasjonskode som vises på den injiserbare signalgiveren, journalføres av den driftsansvarlige når den injiserbare 

signalgiveren implanteres, og overføres til vedkommende myndighet.  
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Artikkel 61 

Unntak ved identifikasjon av holdte hestedyr som flyttes til et slakteri eller ledsages av et midlertidig 

identifikasjonsdokument 

1. Som unntak fra artikkel 58 nr. 2 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate bruk av en forenklet identifikasjons-

metode for hestedyr beregnet på forflytning til slakteriet, som ikke noe enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele 

dyrets levetid, er utstedt for i samsvar med artikkel 67 nr. 1, forutsatt at 

a) hestedyrene er yngre enn tolv måneder, 

b) dyrene kan spores uavbrutt fra anlegget der de er født, til slakteriet som ligger i samme medlemsstat. 

Hestedyrene skal transporteres direkte til slakteriet, og under denne transporten skal hvert dyr identifiseres med en injiserbar 

signalgiver, et konvensjonelt eller elektronisk øremerke, eller et konvensjonelt eller elektronisk fotmerke som angitt i 

henholdsvis bokstav a), b), c), e) eller f) i vedlegg III. 

2. Som unntak fra artikkel 58 nr. 2 bokstav a) skal vedkommende myndighet på forespørsel fra den driftsansvarlige for 

hestedyret utstede et midlertidig identifikasjonsdokument for den perioden identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar med 

artikkel 67 nr. 1 er utlevert til den aktuelle vedkommende myndigheten for å oppdatere identifikasjonsopplysningene i nevnte 

dokument. 

Artikkel 62 

Godkjenning av alternative identifikasjonsmetoder for holdte hestedyr 

1. Medlemsstatene kan godkjenne egnede alternative identifikasjonsmetoder for holdte hestedyr, herunder journalføring av 

merker som gir en entydig forbindelse mellom hestedyret og det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets 

levetid, og som viser at hestedyret har gjennomgått en identifikasjonsprosess. 

2. Medlemsstater som godkjenner alternative identifikasjonsmetoder som fastsatt i nr. 1, skal sikre at 

a) de alternative identifikasjonsmetodene brukes bare i unntakstilfeller til identifikasjon av hestedyr som er ført inn i 

bestemte stambøker eller brukes til særlige formål, eller at de brukes til hestedyr som ikke kan identifiseres med en 

injiserbar signalgiver av medisinske eller dyrevelferdsmessige årsaker, 

b) enhver godkjent alternativ identifikasjonsmetode eller enhver kombinasjon av slike metoder gir minst de samme 

garantiene som den injiserbare signalgiveren, 

c) formatet på opplysningene om den alternative identifikasjonsmetoden som er brukt på et hestedyr, skal være egnet til 

registrering i en søkbar database. 

Artikkel 63 

Plikter for driftsansvarlige som bruker alternative identifikasjonsmetoder 

1. Driftsansvarlige som benytter en godkjent alternativ identifikasjonsmetode som fastsatt i artikkel 62 nr. 1, skal sørge for at 

vedkommende myndighet, og ved behov andre driftsansvarlige, får tilgang til disse identifikasjonsopplysningene, eller selv påta 

seg å verifisere hestedyrets identitet overfor disse myndighetene eller driftsansvarlige. 

2. Dersom de alternative identifikasjonsmetodene er basert på kjennetegn ved hestedyret som kan endre seg over tid, skal 

den driftsansvarlige gi nødvendige opplysninger til vedkommende myndighet, slik at de kan oppdatere identifikasjons-

dokumentet nevnt i artikkel 62 og databasen nevnt i artikkel 64. 

3. Avlslag og internasjonale sammenslutninger eller organisasjoner som administrerer konkurranse- eller løpshester, kan 

kreve at hestedyr som er identifisert ved bruk av en alternativ identifikasjonsmetode fastsatt i artikkel 62, skal identifiseres ved 

hjelp av implantasjon av en injiserbar signalgiver med sikte på innføring eller registrering av renrasede avlsdyr av hestefamilien 

i stambøker eller registrering av hester med sikte på konkurranser eller løp.  
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KAPITTEL 2 

Database 

Artikkel 64 

Regler for opplysninger i databaser for holdte hestedyr 

Vedkommende myndighet skal lagre opplysningene nevnt i artikkel 109 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2016/429 for holdte 

hestedyr i en database i samsvar med følgende regler: 

a) For anlegget der disse hestedyrene vanligvis holdes, skal følgende journalføres: 

i) Det unike registreringsnummeret det er tildelt. 

ii) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for anlegget. 

b) For hvert hestedyr som vanligvis holdes i anlegget, skal følgende journalføres: 

i) Den unike koden. 

ii) Dersom tilgjengelig, dyrets identifikasjonskode som vises av et fysisk identifikasjonsmerke. 

iii) Dersom den injiserte signalgiveren ikke er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der hestedyret 

ble identifisert i samsvar med artikkel 58 nr. 2, avlesningssystemet for den injiserbare signalgiveren. 

iv) Alle opplysninger om utstedelse av nye identifikasjonsdokumenter for dyret, duplikater av dokumentene eller erstat-

ningsdokumenter. 

v) Dyrets art. 

vi) Dyrets kjønn, med mulighet for å angi kastreringsdato. 

vii) Fødselsdato og -land som angitt av den driftsansvarlige for det holdte hestedyret. 

viii) Datoen dyret døde naturlig eller gikk tapt i anlegget, som angitt av den driftsansvarlige for det holdte hestedyret, eller 

dyrets slaktedato. 

ix) Navn på og adresse til vedkommende myndighet eller det utstedende organet som er tildelt oppgaven, som har utstedt 

identifikasjonsdokumentet. 

x) Identifikasjonsdokumentets utstedelsesdato. 

c) For hvert hestedyr som holdes i anlegget i mer enn 30 dager, skal den unike koden journalføres, unntatt i følgende tilfeller: 

i) For hestedyr som deltar i konkurranser, løp, oppvisninger, trening og trekkdyrsaktiviteter i et tidsrom på høyst 

90 dager. 

ii) For avlshanndyr av hestefamilien som holdes under avlssesongen. 

iii) For avlshunndyr av hestefamilien som holdes i høyst 90 dager. 

KAPITTEL 3 

Identifikasjonsdokument 

Artikkel 65 

Ett enkelt identifikasjonsdokument for holdte hestedyr som er gyldig i hele dyrets levetid 

1. Det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Dyrets identifikasjonskode som vises av den injiserbare signalgiveren eller øremerket. 

b) Den unike koden som er tildelt dyret i hele dets levetid og identifiserer  
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i) databasen der vedkommende myndighet eller det utstedende organet journalførte de opplysningene som kreves for å 

kunne utstede det første enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid nevnt i artikkel 58 nr. 1 

bokstav b), og ved behov en erstatning av det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid 

nevnt i artikkel 69 nr. 2 bokstav b), 

ii) den numeriske identifikasjonskoden for det enkelte hestedyret i denne databasen. 

c) Dyrets art. 

d) Dyrets kjønn, med mulighet for å angi kastreringsdato. 

e) Fødselsdato og -land som angitt av den driftsansvarlige for det holdte hestedyret. 

f) Navn på og adresse til utstedende vedkommende myndighet eller det utstedende organet som er tildelt oppgaven. 

g) Utstedelsesdatoen for det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid. 

h) Dersom det er relevant, opplysninger om utskifting av det fysiske identifikasjonsmerket, og dyrets identifikasjonskode som 

vises av det utskiftede fysiske identifikasjonsmerket. 

i) Dersom det er relevant, 

i) valideringsmerket som er utstedt av vedkommende myndighet og inngår i det enkelte identifikasjonsdokumentet som er 

gyldig i hele dyrets levetid, eller av det organet som denne oppgaven er blitt delegert til i en periode på høyst fire år, 

som dokumenterer at dyret vanligvis oppholder seg i et anlegg som den vedkommende myndigheten har godkjent som 

et anlegg med lav helserisiko på grunn av hyppige dyrehelsebesøk, ytterligere identitetskontroller og helsekontroller 

samt ingen bruk av naturlig bedekning i anlegget, unntatt i særlige lokaler som er beregnet på dette, med mulighet for 

fornyelse av gyldighetsperioden for det utstedte valideringsmerket, 

eller 

ii) lisensen som er utstedt og inngår i det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, for en 

periode på høyst fire år, av det nasjonale forbundet av Det internasjonale rideforbund for deltakelse i hestekon-

kurranser, eller av den vedkommende veddeløpsmyndigheten for deltakelse i løp, og som dokumenterer minst to besøk 

per år av en veterinær, også besøk som er nødvendige for å utføre regelmessig vaksinasjon mot hesteinfluensa og 

undersøkelser som kreves for forflytning til andre medlemsstater eller tredjeland, med mulighet for fornyelse av 

gyldighetsperioden for den utstedte lisensen. 

2. De enkelte identifikasjonsdokumentene som er gyldig i hele dyrets levetid for registrerte hestedyr og for dyr av 

hestefamilien som er identifisert i samsvar med artikkel 62, skal i tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, 

inneholde minst følgende opplysninger: 

a) En bildebeskrivelse og en skriftlig beskrivelse av dyret, herunder muligheten til å oppdatere disse opplysningene. 

b) Dersom det er relevant, detaljerte opplysninger om alternative identifikasjonsmetoder. 

c) Dersom det er relevant, opplysninger om rasen i samsvar med vedlegget til delegert forordning (EU) 2017/1940. 

d) Dersom det er relevant, opplysninger som kreves for bruk av det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i 

hele dyrets levetid for idrettsrelaterte formål, i samsvar med kravene i de relevante organisasjonene som administrerer 

konkurranse- eller løpshester, herunder opplysninger om tester for og vaksinasjoner mot ikke-listeførte sykdommer 

som kreves for å kunne delta i konkurranser og løp, og for å få lisensen nevnt i nr. 1 i) og ii). 

Artikkel 66 

Plikter for driftsansvarlige for holdte hestedyr med hensyn til de enkelte identifikasjonsdokumentene som er gyldig i 

hele dyrets levetid 

1. Driftsansvarlige for holdte hestedyr skal sikre at disse dyrene til enhver tid ledsages av sitt enkelte identifikasjons-

dokument som er gyldig i hele dyrets levetid. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal det ikke være påkrevd for driftsansvarlige å sikre at holdte hestedyr ledsages av sitt enkelte 

identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid dersom disse dyrene 

a) er oppstallet eller på beite, og den driftsansvarlige for det holdte hestedyret eller for anlegget der dyret holdes, 

umiddelbart kan framlegge det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, 

b) midlertidig ris, drives, ledes eller føres enten  
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i) i nærheten av anlegget der dyret holdes i en medlemsstat, 

eller 

ii) under beiteskifte av dyr til eller fra registrert sommerbeite og forutsatt at det enkelte identifikasjonsdokumentet 

som er gyldig i hele dyrets levetid, kan framlegges på avsenderanlegget, 

c) er hestedyr som ikke er avvent og følger mordyret eller ammehoppen, 

d) deltar i trening eller en prøve som ledd i en hestekonkurranse, et løp eller et arrangement, og i den forbindelse 

midlertidig må forlate anlegget der treningen, konkurransen, løpet eller arrangementet finner sted, 

e) flyttes eller transporteres i en nødssituasjon som gjelder dyrene selv eller anlegget der de holdes. 

3. Driftsansvarlige for holdte hestedyr skal ikke flytte et hestedyr som ledsages av det midlertidige dokumentet nevnt i 

artikkel 61 nr. 2, til slakteriet. 

4. Driftsansvarlige for holdte hestedyr skal levere det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, 

tilbake til utstedende vedkommende myndighet eller til det utstedende organet som er tildelt oppgaven, som identifisert fra den 

unike koden, etter at hestedyret har dødd eller gått tapt. 

Artikkel 67 

Vedkommende myndighets plikter med hensyn til utstedelse av duplikater og erstatninger av det enkelte 

identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid 

1. Etter søknad fra den driftsansvarlige skal vedkommende myndighet eller det utstedende organet som er tildelt oppgaven, 

utstede et duplikat av det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, dersom identiteten til det holdte 

hestedyret kan fastslås, og den driftsansvarlige enten 

a) har angitt at det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, har gått tapt 

eller 

b) ikke klarte å identifisere dyret innen fristene fastsatt i artikkel 58 nr. 2 bokstav a). 

2. Etter søknad fra den driftsansvarlige eller på eget initiativ skal vedkommende myndighet utstede en erstatning av det 

enkelte identifikasjonsdokumentet dersom identiteten til dyret ikke kan fastslås, og den driftsansvarlige enten 

a) har angitt at det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, har gått tapt 

eller 

b) ikke klarte å oppfylle identifikasjonskravene i artikkel 58 nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 68 

Vedkommende myndighets plikter med hensyn til utstedelse av et nytt enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i 

hele dyrets levetid for registrerte hestedyr 

Dersom et identifisert hestedyr blir et registrert hestedyr, og det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets 

levetid som er utstedt for dette dyret, ikke kan tilpasses slik at det oppfyller kravene fastsatt i artikkel 65 nr. 2, skal 

vedkommende myndighet eller det utstedende organet som er tildelt oppgaven, etter søknad fra den driftsansvarlige for 

hestedyret utstede et nytt enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid, som erstatter det gamle, og som 

inneholder de opplysningene som kreves i samsvar med artikkel 65 nr. 1 og 2. 

Artikkel 69 

Vedkommende myndighets plikter med hensyn til duplikater, erstatninger og nye identifikasjonsdokumenter 

1. Vedkommende myndighet eller det utstedende organet som er tildelt oppgaven, skal føre inn opplysninger om utstedelsen 

av et duplikat eller en erstatning av identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 67, eller om utstedelsen av et nytt 

identifikasjonsdokument i samsvar med artikkel 68 i databasen nevnt i artikkel 64.  
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2. Vedkommende myndighet eller det utstedende organet som er tildelt oppgaven, skal 

a) i duplikatet av det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, og i det nye enkelte 

identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, føre inn den unike koden dyret ble tildelt i samsvar med 

artikkel 65 nr. 1 bokstav b) da det første enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, ble utstedt, 

eller 

b) i erstatningen av det enkelte identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, føre inn den unike koden 

hestedyret ble tildelt da dokumentet ble utstedt. 

AVDELING V 

SPORING AV HOLDTE HUNDER, KATTER OG ILDRER, HOLDTE DYR AV KAMELFAMILIEN OG HOLDTE HJORTEDYR, 

HOLDTE FUGLER I FANGENSKAP OG HOLDTE LANDDYR I OMREISENDE SIRKUS OG DYREFORESTILLINGER 

KAPITTEL 1 

Sporing av holdte hunder, katter og ildrer 

Avsni t t  1  

Ident i f ikas jons merker  

Artikkel 70 

Plikter for driftsansvarlige som holder hunder, katter og ildrer, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for 

disse dyrene og deres påsetting og bruk 

Driftsansvarlige som holder hunder, katter og ildrer, skal sikre at 

a) disse dyrene kan identifiseres individuelt med en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III dersom de 

flyttes til en annen medlemsstat, 

b) den injiserbare signalgiveren som er beregnet på å implanteres i dyret, er godkjent av vedkommende myndighet, 

c) de stiller til rådighet for vedkommende myndighet, og ved behov for andre driftsansvarlige, den leserenheten som til enhver 

tid gjør det mulig å kontrollere dyrets individuelle identifikasjon, dersom den implanterte injiserbare signalgiveren ikke er 

godkjent av vedkommende myndighet. 

Avsni t t  2  

Ident i f ikas jonsdokument  

Artikkel 71 

Identifikasjonsdokument for holdte hunder, katter og ildrer 

Driftsansvarlige som holder hunder, katter og ildrer, skal sikre at hvert av disse dyrene ved forflytning til en annen medlemsstat 

ledsages av et identifikasjonsdokument nevnt i artikkel 6 bokstav d) i forordning (EU) nr. 576/2013 som er behørig utfylt og 

utstedt i samsvar med artikkel 22 i nevnte forordning.  
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Avsni t t  3  

Sporing  av kjæledy r  

Artikkel 72 

Sporbarhetskrav ved annen forflytning av kjæledyr enn ikke-kommersiell forflytning 

Driftsansvarlige skal sikre at kjæledyr som flyttes til en annen medlemsstat for andre formål enn ikke-kommersiell forflytning, 

overholder reglene fastsatt i artikkel 70 og 71. 

KAPITTEL 2 

Sporing av holdte dyr av kamelfamilien og holdte hjortedyr 

Artikkel 73 

Plikter for driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, med hensyn til identifikasjonsmerker og -

metoder for disse dyrene og deres påsetting og bruk 

1. Driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med 

a) et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig, 

lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode, 

eller 

b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifika-

sjonskode. 

2. Driftsansvarlige som holder hjortedyr, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med ett av følgende identifika-

sjonsmerker: 

a) et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig, 

lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode, 

eller 

b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifika-

sjonskode, 

eller 

c) en tatovering som angitt i bokstav g) i vedlegg III som brukes på et dyr og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode. 

3. Driftsansvarlige for anlegg som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, skal sikre at 

a) identifikasjonsmerket påsettes disse dyrene i det anlegget der de er født, 

b) ingen identifikasjonsmerker fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet, 

c) de stiller til rådighet for vedkommende myndighet, og ved behov for andre driftsansvarlige, den leserenheten som til 

enhver tid gjør det mulig å kontrollere dyrets individuelle identifikasjon, dersom den implanterte injiserbare 

signalgiveren ikke er godkjent av vedkommende myndighet. 

Artikkel 74 

Unntak for driftsansvarlige som holder rein 

Som unntak fra kravene i artikkel 73 nr. 2 skal driftsansvarlige som holder rein, sikre at hvert enkelt dyr som holdes i deres 

anlegg, kan identifiseres med en alternativ metode som er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten.  
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Artikkel 75 

Medlemsstatenes plikter med hensyn til identifikasjonsmerker for holdte dyr av kamelfamilien og holdte hjortedyr 

1. Medlemsstatene skal sikre at identifikasjonsmerkene angitt i bokstav a), e) og g) i vedlegg III oppfyller følgende krav: 

a) De viser dyrets identifikasjonskode. 

b) De er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der dyrene av kamelfamilien og hjortedyrene 

holdes. 

2. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for følgende: 

a) Søknad fra produsenter om godkjenning av identifikasjonsmerker for dyr av kamelfamilien og hjortedyr som holdes 

på deres territorium. 

b) Søknad fra driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, om tildeling av identifikasjonsmerker til 

deres anlegg. 

KAPITTEL 3 

Sporing av fugler i fangenskap 

Artikkel 76 

Plikter for driftsansvarlige som holder fugler av papegøyefamilien, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder 

for disse dyrene og deres påsetting og bruk 

1. Driftsansvarlige som holder fugler av papegøyefamilien, skal sikre at hvert enkelt dyr i forbindelse med forflytning til en 

annen medlemsstat kan identifiseres med ett av følgende identifikasjonsmerker: 

a) En fotring som angitt i bokstav h) i vedlegg III, som er festet til minst det ene beinet på dyret, og som tydelig, lett 

leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode, 

eller 

b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifika-

sjonskode, 

eller 

c) en tatovering som angitt i bokstav g) i vedlegg III som brukes på et dyr og tydelig og uslettelig viser dyrets identifika-

sjonskode. 

2. Driftsansvarlige som holder fugler av papegøyefamilien, skal 

a) sikre at identifikasjonsmerket nevnt i nr. 1 bokstav b) er godkjent av vedkommende myndighet, 

b) stille til rådighet for vedkommende myndighet, og ved behov for andre driftsansvarlige, den leserenheten som til 

enhver tid gjør det mulig å kontrollere dyrets individuelle identifikasjon, dersom identifikasjonsmerket nevnt i nr. 1 

bokstav b) ikke er godkjent av vedkommende myndighet. 

KAPITTEL 4 

Sporing av holdte landdyr i omreisende sirkus og dyreforestillinger 

Avsni t t  1  

Transport -  og  ident i f ikas jonsdokumenter for holdte  landdy r i  o mrei sende s irkus  og  

dy reforest i l l ing er  

Artikkel 77 

Vedkommende myndighets plikter med hensyn til transportdokumenter for holdte landdyr i omreisende sirkus og 

dyreforestillinger 

1. Vedkommende myndighet skal utstede et transportdokument som fastsatt i artikkel 117 bokstav b) i forordning (EU) 

2016/429, for alle holdte landdyr i omreisende sirkus eller dyreforestillinger som er beregnet på å flyttes til en annen 

medlemsstat, unntatt haredyr, gnagere, honningbier og humler.  
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2. Vedkommende myndighet skal sikre at transportdokumentet fastsatt i nr. 1 inneholder minst følgende opplysninger: 

a) Handelsbetegnelsen på det omreisende sirkuset eller dyreforestillingen. 

b) Det unike registreringsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt det omreisende sirkuset eller dyrefore-

stillingen. 

c) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for det omreisende sirkuset eller dyreforestillingen. 

d) Arter og antall. 

e) For hvert dyr som den driftsansvarlige for det omreisende sirkuset eller dyreforestillingen ikke er ansvarlig for, navn 

på og adresse til den driftsansvarlige for dyret eller kjæledyreieren. 

f) Identifikasjonskoden for dyret som vises på identifikasjonsmerket fastsatt i artikkel 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 

74 og 76. 

g) Typen elektronisk identifikator og dens plassering dersom en slik brukes på dyret, som nevnt i bokstav f). 

h) Identifikasjonsmerkingen, identifikasjonsmerket og dets plassering, dersom det er relevant, på andre dyr enn dem som 

er nevnt i bokstav f), som er påsatt av den driftsansvarlige. 

i) Datoen for forflytning av hvert enkelt dyr til og fra det omreisende sirkuset eller dyreforestillingen. 

j) Navn på, adresse til og underskriften til den offentlige veterinæren som utsteder identifikasjonsdokumentet. 

k) Transportdokuments utstedelsesdato. 

Artikkel 78 

Vedkommende myndighets plikter med hensyn til identifikasjonsdokumenter for holdte landdyr i omreisende sirkus og 

dyreforestillinger 

1. Vedkommende myndighet skal utstede et identifikasjonsdokument som fastsatt i artikkel 117 bokstav b) i forordning (EU) 

2016/429 for hvert enkelt holdt landdyr i omreisende sirkus eller dyreforestillinger som er beregnet på å flyttes til en annen 

medlemsstat, unntatt hestedyr, fugler, hunder, katter, ildrer, haredyr og gnagere. 

2. Vedkommende myndighet skal sikre at identifikasjonsdokumentet fastsatt i nr. 1 inneholder følgende opplysninger: 

a) Navn på, adresse til og kontaktopplysninger for den driftsansvarlige som er ansvarlig for dyret. 

b) Art, kjønn, farge og alle viktige eller framtredende trekk ved eller egenskaper hos dyret. 

c) Identifikasjonskoden for dyret som identifiseres med identifikasjonsmerket fastsatt i artikkel 38, 39, 45, 47, 52, 54, 

58, 70, 73, 74 og 76. 

d) Typen elektronisk identifikator og dens plassering dersom en slik brukes på dyret, som nevnt i bokstav c). 

e) Identifikasjonsmerkingen, identifikasjonsmerket og dets plassering, dersom det er relevant, på andre dyr enn dem som 

er nevnt i bokstav c), som er påsatt av den driftsansvarlige. 

f) Eventuelle opplysninger om vaksinasjon av dyret. 

g) Eventuelle opplysninger om behandling av dyret. 

h) Opplysninger om diagnostiske tester. 

i) Navn på og adresse til vedkommende myndighet som utsteder identifikasjonsdokumentet. 

j) Identifikasjonsdokuments utstedelsesdato.  
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Artikkel 79 

Vedkommende myndighets plikter med hensyn til identifikasjonsdokumenter for holdte fugler i omreisende sirkus og 

dyreforestillinger 

1. Vedkommende myndighet skal utstede et identifikasjonsdokument som fastsatt i artikkel 117 bokstav b) i forordning (EU) 

2016/429 for gruppen av holdte fugler i omreisende sirkus eller dyreforestillinger som er beregnet på å flyttes til en annen 

medlemsstat. 

2. Vedkommende myndighet skal sikre at identifikasjonsdokumentet fastsatt i nr. 1 inneholder følgende opplysninger: 

a) Navn på, adresse til og kontaktopplysninger for den driftsansvarlige som er ansvarlig for fuglene. 

b) Fugleartene. 

c) Identifikasjonskoden, identifikasjonsmerket og dets plassering dersom et slikt brukes på fuglene. 

d) Eventuelle opplysninger om vaksinasjon av fuglene. 

e) Eventuelle opplysninger om behandling av fuglene. 

f) Opplysninger om diagnostiske tester. 

g) Navn på og adresse til vedkommende myndighet som utsteder identifikasjonsdokumentet. 

h) Identifikasjonsdokuments utstedelsesdato. 

AVDELING VI 

SPORING AV RUGEEGG 

Artikkel 80 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til sporing av rugeegg 

Driftsansvarlige for anlegg som holder fjørfe, og driftsansvarlige for rugerier skal sikre at alle rugeegg er merket med det unike 

godkjenningsnummeret for rugeeggenes opprinnelsesanlegg. 

AVDELING VII 

SPORING AV HOLDTE LANDDYR ETER INNFØRSEL TIL UNIONEN 

Artikkel 81 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte dyr av storfe, sau, geit, svin, 

holdte hjortedyr eller holdte dyr av kamelfamilien etter innførsel til Unionen 

1. Dersom identifikasjonsmerket er påsatt holdte dyr av storfe, sau, geit, svin, holdte hjortedyr eller holdte dyr av kamelfami-

lien i tredjeland eller territorier, skal driftsansvarlige for de anleggene som disse dyrene først ankommer etter innførsel til 

Unionen og forutsatt at de forblir i Unionen, sikre at disse dyrene identifiseres med identifikasjonsmerket fastsatt i artikkel 38, 

39, 45, 47, 52, 54, 73 og 74, alt etter hva som er relevant. 

2. Når det gjelder holdte dyr av storfe, sau, geit, svin, holdte hjortedyr eller holdte dyr av kamelfamilien som har opprinnelse 

i medlemsstater og er identifisert i samsvar med Unionens regler, skal driftsansvarlige for de anleggene som disse dyrene først 

ankommer etter innførsel fra tredjeland eller territorier til Unionen og forutsatt at de forblir i Unionen, sikre at dyrene 

identifiseres med identifikasjonsmerket fastsatt i artikkel 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 og 74, alt etter hva som er relevant. 

3. Driftsansvarlige skal ikke anvende reglene nevnt i nr. 1 og 2 på holdte dyr av storfe, sau, geit, svin, holdte hjortedyr eller 

holdte dyr av kamelfamilien som er beregnet på å flyttes til et slakteri i en medlemsstat, forutsatt at dyrene slaktes innen fem 

dager etter at de er innført til Unionen.  
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Artikkel 82 

Medlemsstatenes plikter med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte dyr av storfe, sau, geit, svin, 

holdte hjortedyr eller holdte dyr av kamelfamilien etter innførsel til Unionen 

Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter som driftsansvarlige for anlegg som holder dyr nevnt i artikkel 81 nr. 2, skal 

følge når de søker om tildeling av identifikasjonsmerker til deres anlegg. 

Artikkel 83 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte hestedyr etter innførsel til 

Unionen 

Driftsansvarlige for holdte hestedyr skal sikre at hestedyrene etter innførsel til Unionen og forutsatt at de forblir i Unionen, 

identifiseres i samsvar med artikkel 58 etter at tollprosedyren som definert i artikkel 5 nr. 16 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 952/2013 er avsluttet. 

DEL IV 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 84 

Oppheving 

Følgende rettsakter oppheves med virkning fra 21. april 2021: 

— Forordning (EF) nr. 509/1999. 

— Forordning (EF) nr. 2680/1999. 

— Vedtak 2000/678/EF. 

— Vedtak 2001/672/EF. 

— Forordning (EF) nr. 911/2004. 

— Vedtak 2004/764/EF. 

— Forordning (EF) nr. 644/2005. 

— Forordning (EF) nr. 1739/2005. 

— Vedtak 2006/28/EF. 

— Vedtak 2006/968/EF. 

— Vedtak 2009/712/EF. 

— Forordning (EU) 2015/262. 

Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

Artikkel 85 

Overgangstiltak i forbindelse med opphevingen av forordning (EF) nr. 1739/2005 

Uten hensyn til artikkel 84 i denne forordningen får artikkel 5 og artikkel 7 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1739/2005 med 

hensyn til registeret over dyr og dyrepass samt vedlegg I, III og IV til nevnte forordning fortsatt anvendelse fram til en dato som 

skal fastsettes av Kommisjonen i en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 120 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/429. 

Artikkel 86 

Overgangstiltak i forbindelse med opphevingen av forordning (EU) 2015/262 

Uten hensyn til artikkel 84 i denne forordningen 

a) får fristene for identifikasjon av dyr av hestefamilien som er født i Unionen, fastsatt i artikkel 12 nr. 1 og 2 i forordning 

(EU) 2015/262 fortsatt anvendelse fram til en dato som skal fastsettes av Kommisjonen i en gjennomføringsrettsakt vedtatt 

i samsvar med artikkel 120 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429,  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/337 

 

 

b) får reglene for dyr av hestefamilien beregnet på slakting til konsum og registrering av medisinsk behandling fastsatt i 

artikkel 37 i forordning (EU) 2015/262 fortsatt anvendelse fram til en dato som skal fastsettes av Kommisjonen i en 

delegert rettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 109 nr. 1 i forordning (EU) 2019/6. 

c) får reglene om formatet på og innholdet i identifikasjonsdokumentene som utstedes for dyr av hestefamilien som er født i 

Unionen, fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) 2015/262 fortsatt anvendelse fram til en dato som skal fastsettes av 

Kommisjonen i en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 120 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429. 

Artikkel 87 

Overgangstiltak med hensyn til identifikasjon av holdte landdyr 

1. Artikkel 1–10 i forordning (EF) nr. 1760/2000, forordning (EF) nr. 21/2004 og direktiv 2008/71/EF samt rettsaktene 

vedtatt på grunnlag av disse, får fortsatt anvendelse fram til 21. april 2021. 

2. Holdte dyr av storfe, sau, geit og svin som er identifisert før 21. april 2021 i samsvar med forordning (EF) nr. 1760/2000, 

forordning (EF) nr. 21/2004 og direktiv 2008/71/EF samt rettsaktene vedtatt på grunnlag av disse, skal anses å være identifisert 

i samsvar med denne forordningen. 

3. Holdte hestedyr som er identifisert før 21. april 2021 i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, skal anses 

å være identifisert i samsvar med denne forordningen. 

4. Holdte dyr av kamelfamilien og holdte hjortedyr som er identifisert før 21. april 2021 i samsvar med gjeldende nasjonal 

rett, skal anses å være identifisert i samsvar med denne forordningen. 

5. Holdte fugler av papegøyefamilien som er identifisert før 21. april 2021 i samsvar med direktiv 92/65/EØF, skal anses å 

være identifisert i samsvar med denne forordningen. 

Artikkel 88 

Overgangstiltak med hensyn til opplysninger i vedkommende myndigheters registre 

Medlemsstatene skal sikre at opplysningene nevnt i artikkel 18–21 i denne forordningen som gjelder eksisterende anlegg og 

driftsansvarlige nevnt i artikkel 279 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, innen 21. april 2021 er oppført for hvert anlegg og hver 

driftsansvarlig i vedkommende myndigheters registre over slike anlegg og driftsansvarlige. 

Artikkel 89 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 28. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



Nr. 81/338 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

VEDLEGG I 

KRAV TIL GODKJENNING AV ANLEGG SOM NEVNT I DEL II AVDELING I KAPITTEL 2, 3 OG 4 

DEL 1 

Krav til godkjenning av anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr nevnt i artikkel 5 

1. Følgende krav gjelder isolasjon og biosikkerhetstiltak i anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr som nevnt i artikkel 5: 

a) Det skal finnes egnede isolasjonslokaler for hov- og klovdyrene. 

b) Anlegget skal til enhver tid kun huse samme kategori av hov- og klovdyr av samme art og samme helsestatus. 

c) Anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann. 

d) Områdene der hov- og klovdyrene holdes, og alle ferdselsveier og alt materiale og utstyr som kommer i kontakt med 

dem, skal rengjøres og desinfiseres etter at hvert parti med hov- og klovdyr er fjernet, og ved behov før ankomst av et 

eventuelt nytt parti med hov- og klovdyr, i samsvar med etablerte driftsrutiner. 

e) Det skal være passende pauser der anlegget står tomt etter rengjøring og desinfisering før et nytt parti med hov- og 

klovdyr kommer inn i lokalene der det holdes hov- og klovdyr. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr som nevnt i artikkel 5: 

a) Passende utstyr og lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på lasting og lossing av hov- og klovdyr. 

b) Tilfredsstillende lokaler av egnet standard for hov- og klovdyrene skal være tilgjengelig, og de skal være bygd slik at 

kontakt med dyr utenfor og direkte kontakt med isolasjonslokaler hindres, og slik at inspeksjon og eventuell nødvendig 

behandling enkelt kan utføres. 

c) Det skal finnes et egnet lagringsområde for fôr, strø og husdyrgjødsel. 

d) Områdene der disse dyrene holdes, og ferdselsveier, gulv, vegger, ramper og alt annet materiale eller utstyr som 

kommer i kontakt med dem, skal lett kunne rengjøres og desinfiseres. 

e) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler som brukes til hov- og 

klovdyr. 

3. Følgende krav gjelder personell i anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr som nevnt i artikkel 5: 

a) De skal ha relevant kompetanse og kunnskap og ha fått særskilt opplæring eller ha tilsvarende praktisk erfaring når det 

gjelder 

i) å håndtere og om nødvendig gi egnet omsorg til hov- og klovdyrene som holdes i deres anlegg, 

ii) de metodene for desinfisering og hygiene som kreves for å hindre spredning av smittsomme sykdommer. 

4. Følgende krav gjelder vedkommende myndighets tilsyn med anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr som nevnt i 

artikkel 5: 

a) Den driftsansvarlige skal gi den offentlige veterinæren mulighet til å bruke et kontor for å 

i) føre tilsyn med oppsamlingen av hov- og klovdyr, 

ii) kontrollere at anlegget oppfyller kravene fastsatt i nr. 1, 2 og 3, 

iii) utstede helsesertifikater for hov- og klovdyr. 

b) Den driftsansvarlige skal sikre at den offentlige veterinæren på anmodning får bistand til å utføre tilsynsoppgavene 

nevnt i nr. 4 bokstav a) i).  
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DEL 2 

Krav til godkjenning av anlegg for oppsamling av fjørfe nevnt i artikkel 6 

1. Følgende krav gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak i anlegg for oppsamling av fjørfe som nevnt i artikkel 6: 

a) Det skal finnes egnede isolasjonslokaler for fjørfeet. 

b) Anlegget skal til enhver tid kun huse samme kategori av fjørfe av samme art og samme helsestatus. 

c) Anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann. 

d) Områdene der fjørfeet holdes, og alle ferdselsveier og alt materiale og utstyr som kommer i kontakt med dem, skal 

rengjøres og desinfiseres etter at hvert parti med fjørfe er fjernet, og ved behov før ankomst av et eventuelt nytt parti 

med fjørfe, i samsvar med etablerte driftsrutiner. 

e) Det skal være passende pauser der anlegget står tomt etter rengjøring og desinfisering før et nytt parti med fjørfe 

kommer inn i lokalene der det holdes fjørfe. 

f) Besøkende skal bære vernetøy, og personalet skal bære egnet arbeidstøy og opptre i samsvar med hygienereglene 

utarbeidet av den driftsansvarlige. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i anlegg for oppsamling av fjørfe som nevnt i artikkel 6: 

a) Anlegget skal bare huse fjørfe. 

b) Det skal finnes et egnet lagringsområde for fôr, strø og husdyrgjødsel. 

c) Fjørfeet skal ikke komme i kontakt med gnagere og fugler som kommer fra utenfor anlegget. 

d) Områdene der disse dyrene holdes, og ferdselsveier, gulv, vegger, ramper og alt annet materiale eller utstyr som 

kommer i kontakt med dem, skal lett kunne rengjøres og desinfiseres. 

e) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler som brukes til fjørfe. 

f) Anlegget skal ha gode hygieniske forhold og gjøre det mulig å foreta helseovervåking. 

3. Følgende krav gjelder personell i anlegg for oppsamling av fjørfe som nevnt i artikkel 6: 

a) De har relevant kompetanse og kunnskap og har fått særskilt opplæring eller har tilsvarende praktisk erfaring når det 

gjelder 

i) å håndtere og om nødvendig gi egnet omsorg til fjørfeet som holdes i deres anlegg, 

ii) de metodene for desinfisering og hygiene som kreves for å hindre spredning av smittsomme sykdommer. 

4. Følgende krav gjelder vedkommende myndighets tilsyn med anlegg for oppsamling av fjørfe som nevnt i artikkel 6: 

a) Den driftsansvarlige skal gi den offentlige veterinæren mulighet til å bruke et kontor for å 

i) føre tilsyn med oppsamlingen av fjørfe, 

ii) kontrollere at anlegget oppfyller kravene fastsatt i nr. 1, 2 og 3, 

iii) utstede helsesertifikater for fjørfe. 

b) Den driftsansvarlige skal sikre at den offentlige veterinæren på anmodning får bistand til å utføre tilsynsoppgavene 

nevnt i nr. 4 bokstav a) i).  
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DEL 3 

Krav til godkjenning av rugerier nevnt i artikkel 7 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak i rugerier som nevnt i artikkel 7: 

a) Rugeegg fra fjørfe skal komme fra godkjente anlegg som holder avlsfjørfe, eller fra andre godkjente rugerier for fjørfe. 

b) Egg skal rengjøres og desinfiseres mellom ankomsten til rugeriet og utrugingen eller ved avsendelsen med mindre de 

allerede er desinfisert i opprinnelsesanlegget. 

c) Følgende skal rengjøres og desinfiseres: 

i) Klekkeskapene og utstyret etter klekking. 

ii) Emballasjematerialet etter hver gang det er brukt med mindre det er engangsemballasje som skal destrueres etter at 

det er brukt én gang. 

d) Anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann. 

e) Vernetøy leveres til besøkende som arbeider. 

f) Egnet arbeidstøy og atferdsreglene med hygieneregler, skal leveres til personellet. 

2. Følgende krav gjelder overvåking av rugerier som nevnt i artikkel 7: 

a) Den driftsansvarlige skal gjennomføre et program for mikrobiologisk kvalitetskontroll i samsvar med del 1 i vedlegg II. 

b) Den driftsansvarlige for rugeriet skal sikre at det er etablert ordninger med den driftsansvarlige for anlegget som holder 

fjørfeet der rugeeggene kommer fra, med sikte på prøvetaking i rugeriet for å foreta testing for sykdomsagensene nevnt 

i sykdomsovervåkingsprogrammet nevnt i del 2 i vedlegg II, med sikte på gjennomføring av dette programmet. 

3. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i rugerier som nevnt i artikkel 7: 

a) Rugerier skal være fysisk og driftsmessig atskilt fra lokaler som holder fjørfe eller andre fugler. 

b) Følgende funksjonelle enheter og utstyr skal holdes atskilt: 

i) Oppbevaring og klassifisering av egg. 

ii) Desinfisering av egg. 

iii) For-ruging. 

iv) Ruging for klekking. 

v) Kjønnsbestemmelse og vaksinasjon av daggamle kyllinger. 

vi) Emballering av rugeegg og daggamle kyllinger for avsendelse. 

c) Daggamle kyllinger eller rugeegg som holdes i rugeriet, skal ikke komme i kontakt med gnagere og fugler utenfor 

rugeriet. 

d) Driften skal være basert på prinsippet om enveistrafikk for rugeegg, flyttbart utstyr og personell. 

e) Det skal finnes systemer som sikrer egnet naturlig eller kunstig belysning og luft- og temperaturregulering. 

f) Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr i rugeriet skal lett kunne rengjøres og desinfiseres. 

g) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler som brukes til daggamle 

kyllinger og rugeegg. 

4. Følgende krav gjelder personell som er i kontakt med rugeegg og daggamle kyllinger, som nevnt i artikkel 7: 

a) Personellet skal ha relevant kompetanse og kunnskap og skal med sikte på dette ha fått særskilt opplæring eller ha 

tilsvarende praktisk erfaring når det gjelder de metodene for desinfisering og hygiene som kreves for å hindre spred-

ning av smittsomme sykdommer.  
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5. Følgende krav gjelder vedkommende myndighets tilsyn med rugerier som nevnt i artikkel 7: 

a) Den driftsansvarlige skal gi den offentlige veterinæren mulighet til å bruke et kontor for å 

i) kontrollere at rugeriet oppfyller kravene fastsatt i nr. 1–4. 

ii) utstede helsesertifikater for rugeegg og daggamle kyllinger. 

b) Den driftsansvarlige skal sikre at den offentlige veterinæren på anmodning får bistand til å utføre tilsynsoppgavene 

nevnt i nr. 5 bokstav a) i). 

DEL 4 

Krav til godkjenning av anlegg som holder fjørfe nevnt i artikkel 8 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak i anlegg som holder fjørfe, som nevnt i artikkel 8: 

a) Rugeeggene skal 

i) samles inn med hyppige intervaller, minst daglig og snarest mulig etter verping, 

ii) rengjøres og desinfiseres snarest mulig med mindre desinfisering skjer på et rugeri i samme medlemsstat, 

iii) legges enten i ny eller rengjort og desinfisert emballasje. 

b) Dersom et anlegg huser fjørfearter av ordenene Galliformes og Anseriformes samtidig, skal de holdes klart atskilt. 

c) Det skal være passende perioder der anlegget står tomt etter rengjøring og desinfisering før en ny flokk med fjørfe 

kommer inn i lokalene der det holdes fjørfe. 

d) Besøkende skal bære vernetøy, og personalet skal bære egnet arbeidstøy og opptre i samsvar med hygienereglene 

utarbeidet av den driftsansvarlige. 

e) Anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann. 

2. Følgende krav gjelder overvåking av anlegg som holder fjørfe, som nevnt i artikkel 8: 

a) Den driftsansvarlige skal anvende og følge et sykdomsovervåkingsprogram nevnt i del 2 i vedlegg II. 

b) Den driftsansvarlige for anlegget skal sikre at det er etablert ordninger med den driftsansvarlige for rugeriet dit 

rugeeggene skal med sikte på prøvetaking i rugeriet for å foreta testing for sykdomsagensene nevnt i sykdomsover-

våkingsprogrammet nevnt i del 2 i vedlegg II med sikte på gjennomføring av dette programmet. 

3. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i anlegg som holder fjørfe, som nevnt i artikkel 8: 

a) Plassering og innredning skal passe til den typen produksjon som finner sted. 

b) Anlegget skal bare huse fjørfe 

i) som kommer fra virksomheten selv, 

eller 

ii) som kommer fra andre godkjente anlegg som holder fjørfe, 

eller 

iii) som kommer fra godkjente rugerier for fjørfe, 

eller 

iv) som er innført til Unionen fra godkjente tredjeland eller tredjeterritorier. 

c) Fjørfeet skal hindres i å komme i kontakt med gnagere og fugler som kommer utenfra. 

d) Anleggene skal sikre gode hygieniske forhold og gjøre det mulig å foreta helseovervåking.  
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e) Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr i anlegget skal lett kunne rengjøres og desinfiseres. 

f) Anlegget skal ha egnet utstyr som passer til den typen produksjon som finner sted, som er tilgjengelig for rengjøring og 

desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler på det mest egnede stedet i anlegget. 

DEL 5 

Krav til godkjenning av oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer og av dyremottak for slike dyr, nevnt i 

henholdsvis artikkel 10 og 11 

1. Følgende krav gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak i oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer som nevnt i 

artikkel 10: 

a) De skal bare motta hunder, katter og ildrer som kommer fra registrerte anlegg som holder slike dyr. 

b) Det skal finnes egnede isolasjonslokaler for hundene, kattene og ildrene. 

c) Det skal være passende pauser der anlegget står tomt etter rengjøring og desinfisering før et nytt parti med hunder, 

katter og ildrer kommer inn i lokalene der det holdes slike dyr. 

d) Anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann. 

2. Følgende krav gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak i dyremottak for hunder, katter og ildrer som nevnt i 

artikkel 11: 

a) Det skal finnes egnede isolasjonslokaler for hundene, kattene og ildrene. 

b) Områdene der hundene, kattene og ildrene holdes, og alle ferdselsveier og alt materiale og utstyr som kommer i kontakt 

med dem, skal rengjøres og desinfiseres etter at hvert parti med slike dyr er fjernet, og ved behov før ankomst av et 

eventuelt nytt parti med slike dyr, i samsvar med etablerte driftsrutiner. 

c) Det skal være passende pauser der anlegget står tomt etter rengjøring og desinfisering før et nytt parti med hunder, 

katter og ildrer kommer inn i lokalene der det holdes slike dyr. 

d) Anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann. 

3. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildrer og i dyremottak for slike dyr, som 

nevnt i henholdsvis artikkel 10 og 11: 

a) Tilfredsstillende lokaler av egnet standard for slike dyr skal være tilgjengelig, og de skal være bygd slik at kontakt med 

dyr utenfra hindres, slik at det ikke er direkte kontakt med isolasjonslokalene, og slik at inspeksjon og eventuell 

nødvendig behandling enkelt kan utføres. 

b) Områdene der disse dyrene holdes, og alle ferdselsveier, gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr som kommer i 

kontakt med dem, skal lett kunne rengjøres og desinfiseres. 

c) Det skal finnes et egnet lagringsområde for strø, husdyrgjødsel og fôr til kjæledyr. 

d) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, redskaper og transportmidler. 

DEL 6 

Krav til godkjenning av kontrollstasjoner nevnt i artikkel 12 

1. Følgende krav gjelder isolasjon og andre biosikkerhetstiltak på kontrollstasjoner som nevnt i artikkel 12: 

a) Kontrollstasjoner skal ha en beliggenhet og være utformet, bygd og drevet på en slik måte at det sikres tilstrekkelig 

biosikkerhet til å hindre spredning av listeførte eller nye sykdommer til andre anlegg, og mellom etterfølgende 

forsendelser av dyr som passerer gjennom disse lokalene. 

b) Kontrollstasjoner skal være bygd, utstyrt og drevet slik at det sikres at rengjøring og desinfisering lett kan utføres; vask 

av transportmidler skal skje på stedet.  
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c) Kontrollstasjoner skal ha egnede lokaler for separat isolasjon av dyr som er mistenkt for å være smittet med en 

dyresykdom. 

d) Det skal være passende pauser der stasjonen står tom mellom to etterfølgende forsendelser av dyr, som eventuelt 

tilpasses avhengig av om dyrene kommer fra en lignende region eller sone eller et lignende segment med samme 

helsestatus; særlig skal det ikke være noe dyr på kontrollstasjonen på minst 24 timer etter høyst seks dagers bruk, og 

etter rengjøring og desinfisering og før ankomst av en ny forsendelse av dyr. 

e) Før det mottas dyr, skal driftsansvarlig for kontrollstasjoner 

i) ha startet rengjøring og desinfisering innen 24 timer etter avsendelse av alle dyrene som sist ble holdt der, 

ii) sikre at ingen dyr ankommer kontrollstasjonen før det er godtgjort overfor den offentlige veterinæren at rengjøring 

og desinfisering er gjennomført. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr på kontrollstasjoner som nevnt i artikkel 12: 

a) De skal rengjøres og desinfiseres før og etter hver gang de brukes, som påkrevd av den offentlige veterinæren. 

b) Utstyr som kommer i kontakt med dyr som befinner seg på kontrollstasjonen, skal utelukkende brukes i de berørte 

lokalene med mindre de er rengjort og desinfisert etter at de har vært i kontakt med dyrene eller dyrenes avføring eller 

urin; særlig skal den driftsansvarlige for kontrollstasjonen stille til rådighet rent utstyr og vernetøy, som skal 

oppbevares utelukkende for bruk av personer som kommer inn på kontrollstasjonen, og egnet utstyr skal gjøres 

tilgjengelig for rengjøring og desinfisering av disse gjenstandene. 

c) Strø skal fjernes når en forsendelse av dyr flyttes fra en innhegning, og skal etter rengjøring og desinfisering skiftes ut 

med nytt strø. 

d) Fôr, strø, avføring og urin skal ikke samles opp fra lokalene med mindre de har gjennomgått egnet behandling for å 

unngå spredning av dyresykdommer. 

e) De skal ha egnede lokaler for å oppstalle, kontrollere og undersøke dyrene når det måtte være nødvendig. 

f) Det skal finnes et egnet lagringsområde for fôr, strø og husdyrgjødsel. 

g) Anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann. 

DEL 7 

Krav til godkjenning av produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende miljøet, nevnt i artikkel 13 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhets- og overvåkingstiltak i produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende 

miljøet, som nevnt i artikkel 13: 

a) Den driftsansvarlige skal ved hjelp av interne kontroller sikre, kontrollere og journalføre at innførsel i anlegget av liten 

kubebille hindres, og at forekomst av den i anlegget vil bli oppdaget. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i produksjonsanlegg for humler som er isolert fra det omgivende miljøet, som nevnt 

i artikkel 13: 

a) Produksjonen av humler skal være isolert fra alle tilknyttede aktiviteter i anlegget og skal foregår i lokaler som er 

beskyttet mot flygende insekter. 

b) Humlene skal holdes isolert inne i denne bygningen gjennom hele produksjonen. 

c) Oppbevaringen og håndteringen av pollen i lokalene skal foregå isolert fra humlene gjennom hele produksjonen av 

humler fram til de fôres med det.  



Nr. 81/344 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

DEL 8 

Krav til godkjenning av karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater nevnt i artikkel 14 

1. Følgende krav gjelder karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak i karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn 

primater som nevnt i artikkel 14: 

a) Hver enhet i karanteneanlegget skal 

i) ligge i trygg avstand fra omgivende anlegg eller andre steder der dyr holdes, for å unngå overføring av smitt-

somme dyresykdommer mellom dyr med fast opphold og dyr som er i karantene, 

ii) starte den påkrevde karantenetiden når det siste dyret i partiet settes inn i karanteneanlegget, 

iii) tømmes for dyr, rengjøres og desinfiseres når karantenetiden for det siste partiet er slutt, og skal deretter holdes 

tomt for dyr i minst sju dager før et dyreparti som er innført til Unionen fra tredjeland og tredjeterritorier, settes 

inn i karanteneanlegget. 

b) Strø skal fjernes når en forsendelse av dyr flyttes fra en innhegning, og skal etter rengjøring og desinfisering skiftes ut 

med nytt strø. 

c) Fôr, strø, avføring og urin skal ikke samles opp fra lokalene med mindre de har gjennomgått egnet behandling for å 

unngå spredning av dyresykdommer. 

d) Det skal tas forholdsregler for å hindre krysskontaminering mellom innkommende og utgående forsendelser av dyr. 

e) Dyr som frigis fra karanteneanlegget, skal oppfylle Unionens krav til forflytning av holdte landdyr mellom medlems-

statene. 

2. Følgende krav gjelder overvåkings- og bekjempelsestiltak i karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater som 

nevnt i artikkel 14: 

a) Planen for sykdomsovervåking skal omfatte egnede tiltak for bekjempelse av zoonoser hos dyr, og skal gjennomføres 

og oppdateres etter hvor mange og hvilke arter av dyr som finnes i anlegget, og etter den epidemiologiske situasjonen i 

og omkring anlegget når det gjelder listeførte og nye sykdommer. 

b) Dyr som er mistenkt for å være smittet av sykdomsagenser av listeførte sykdommer eller nye sykdommer, skal 

gjennomgå kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser eller kontroll post mortem. 

c) Mottakelige dyr skal vaksineres og behandles mot smittsomme dyresykdommer etter behov. 

d) Dersom vedkommende myndighet krever det, skal kontrolldyr brukes til tidlig påvisning av mulig sykdom. 

3. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i karanteneanlegg for andre holdte landdyr enn primater som nevnt i artikkel 14: 

a) Anleggene skal være klart avgrenset, og dyrs og menneskers adgang til fasiliteter for dyr skal holdes under kontroll. 

b) Personellet som skal utføre veterinærkontrollene, skal ha tilgang til tilstrekkelig store lokaler, herunder garderobe, dusj 

og toalett. 

c) Det skal være mulig å fange, holde innelukket og om nødvendig immobilisere og isolere dyr. 

d) Det skal finnes utstyr og lokaler til rengjøring og desinfisering. 

e) Den delen av anlegget der dyrene holdes, skal 

i) dersom vedkommende myndighet krever at særlige dyrehelserisikoer håndteres, være beskyttet mot insekter ved 

hjelp av HEPA-filter i luftinntak og -uttak, intern bekjempelse av vektorer, doble dører og driftsrutiner, 

ii) når det gjelder fugler i fangenskap, være beskyttet mot fugler, fluer og skadedyr, 

iii) kunne forsegles slik at det kan foretas utgassing, 
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iv) være av egnet standard og bygd slik at kontakt med dyr utenfor forhindres, og slik at inspeksjon og all nødvendig 

behandling lett kan gjennomføres, 

v) være bygd slik at gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr lett kan rengjøres og desinfiseres. 

DEL 9 

Krav til godkjenning av avgrensede anlegg for holdte landdyr nevnt i artikkel 16 

1. Følgende krav gjelder karantene, isolasjon og biosikkerhetstiltak i avgrensede anlegg for holdte landdyr som nevnt i 

artikkel 16: 

a) De skal bare motta holdte landdyr som har gjennomgått en karantenetid som står i forhold til sykdommene som er 

relevante for den aktuelle arten, dersom disse dyrene kommer fra et annet anlegg enn et avgrenset anlegg. 

b) De skal bare motta primater som oppfyller regler som er like strenge som reglene nevnt i artikkel 6.12.4 i 2018-utgaven 

av Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr. 

c) Det skal om nødvendig finnes egnede lokaler til å sette holdte landdyr som kommer fra andre anlegg, i karantene. 

2. Følgende krav gjelder overvåkings- og bekjempelsestiltak i avgrensede anlegg for holdte landdyr som nevnt i artikkel 16: 

a) Planen for sykdomsovervåking skal omfatte egnede tiltak for bekjempelse av zoonoser hos holdte landdyr, og skal 

gjennomføres og oppdateres etter hvor mange og hvilke arter av holdte landdyr som finnes i anlegget, og etter den 

epidemiologiske situasjonen i og omkring anlegget når det gjelder listeførte og nye sykdommer. 

b) Holdte landdyr som er mistenkt for å være smittet av sykdomsagenser av listeførte sykdommer eller nye sykdommer, 

skal gjennomgå kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser eller kontroll post mortem. 

c) Mottakelige holdte landdyr skal vaksineres og behandles mot smittsomme sykdommer etter behov. 

3. Følgende krav gjelder fasiliteter og utstyr i avgrensede anlegg for holdte landdyr som nevnt i artikkel 16: 

a) Anleggene skal være klart avgrenset, og dyrs og menneskers adgang til fasiliteter for dyr skal holdes under kontroll. 

b) Det skal være mulig å fange, holde innelukket og om nødvendig immobilisere og isolere dyr. 

c) Husdyrlokalenes områder skal være av egnet standard og bygd slik at 

i) kontakt med dyr utenfor forhindres, og slik at kontroll og all nødvendig behandling lett kan gjennomføres, 

ii) gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr lett kan rengjøres og desinfiseres. 
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VEDLEGG II 

PROGRAM FOR MIKROBIOLOGISK KONTROLL I RUGERIER OG PROGRAMMER FOR SYKDOMSOVERVÅKING  

I ANLEGG SOM HOLDER FJØRFE OG I RUGERIER 

DEL 1 

Program for mikrobiologisk kontroll i rugerier som nevnt i artikkel 7 

Programmet for mikrobiologisk kontroll med sikte på hygienekontroll skal omfatte følgende: 

a) Det skal tas miljøprøver som skal gjennomgå en bakteriologisk undersøkelse. 

b) Det skal tas prøver minst hver sjette uke, og hver prøvetaking skal omfatte 60 prøver. 

DEL 2 

Programmer for sykdomsovervåking i rugerier som nevnt i artikkel 7, og i anlegg som holder fjørfe som nevnt i 

artikkel 8 

1. Målet med programmene for sykdomsovervåking 

Dokumentasjon på at flokker som holdes i godkjente anlegg som holder fjørfe, er fri for sykdomsagensene oppført i nr. 2  

og 3. 

Programmene for sykdomsovervåking skal minst omfatte sykdomsagensene og de oppførte holdte artene nevnt i nr. 2. 

2. Sykdomsovervåking for salmonellaserotyper av betydning for dyrehelsen 

2.1. Påvisning av infeksjon med følgende agenser: 

a) Salmonella Pullorum: omfatter Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokjemisk variant 

(biovar) Pullorum. 

b) Salmonella Gallinarum: omfatter Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokjemisk variant 

(biovar) Gallinarum. 

c) Salmonella arizonae: omfatter Salmonella enterica underart arizonae serogruppe K (O18) arizonae. 

2.2. Målarter av fjørfe: 

a) For Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, 

Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. 

b) For Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo. 

2.3. Undersøkelser: 

Hver flokk skal undersøkes klinisk i løpet av hver verpeperiode eller produksjonsperiode på det tidspunktet som er mest 

gunstig når det gjelder å oppdage sykdommen. 

2.4. Prøvetakingsmatrise: 

a) Det skal tas prøver fra hver flokk i anlegget som holder fjørfe, alt etter hva som er relevant: 

i) For serologisk test: blod. 

ii) For bakteriologisk test: 

— Post-mortem-vev, særlig lever, milt, eggstokk, eggleder og ileocøkal-klaff. 

— Miljøprøver. 

— Kloakksvaberprøver fra levende fugler, særlig fra fugler som virker å være syke, eller som er identifisert 

som svært seropositive. 

b) Det skal tas prøver i rugeriet for bakteriologisk test: 

i) Kyllinger som ikke klekkes (det vil si embryoer som er døde i egget). 

ii) Kyllinger av andresortering. 

iii) Mekonium fra kyllinger. 

iv) Dun eller støv fra klekkeapparater og fra veggene i rugeriet. 
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2.5. Prøvetakingsgrunnlag og prøvetakingshyppighet: 

a) I anlegget som holder fjørfe: 

i) Prøvetaking for Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum: 

Art 

Prøvetakingstidspunkt 
Antall fugler det skal tas prøver av / 

Antall miljøprøver 
Avlsfjørfe Produksjonsfjørfe 

Gallus gallus, Meleagris 

gallopavo, Numida meleagris, 

Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix og Anas 

spp. 

Ved verping Under produksjon 

minst én gang per år 

60 

ii) Prøvetaking for Salmonella arizonae: 

Art 

Prøvetakingstidspunkt 
Antall fugler det skal tas prøver av / 

Antall miljøprøver 
Avlsfjørfe Produksjonsfjørfe 

Meleagris gallopavo Ved verping Under produksjon 

minst én gang per år 

60 

iii) Antall fugler det skal tas prøve av i samsvar med punkt i) og ii), kan tilpasses av vedkommende myndighet 

med hensyn til kjent utbredelse av infeksjon i den bestemte berørte medlemsstaten og tidligere forekomst i 

anlegget. Det skal uansett alltid tas et statistisk gyldig antall prøver for serologisk/bakteriologisk testing for å 

påvise infeksjon. 

b) I rugeriet skal det tas og undersøkes prøver minst hver sjette uke. Testingen skal minst omfatte 

i) én samleprøve av dun og mekonium fra kyllinger fra hvert klekkeapparat, 

og 

ii) en prøve av 

— enten 10 kyllinger av andresortering og 10 kyllinger som er døde i egget, fra hver opprinnelsesflokk, 

som finnes i et klekkeapparat den dagen det tas prøve, 

eller 

— 20 kyllinger av andresortering fra hver opprinnelsesflokk, som finnes i et klekkeapparat den dagen det 

tas prøve. 

2.6. Behandling av prøver og analysemetoder: 

a) Prøvene som er tatt, skal gjennomgå 

i) serologisk testing(1), 

ii) bakteriologisk testing, enten som et alternativ eller tillegg til serologisk testing nevnt i punkt i). Prøver for 

bakteriologisk testing skal imidlertid ikke tas fra fjørfe eller egg som er behandlet med antimikrobielle 

preparater i de siste to til tre ukene før testing. 

b) Innsamlede prøver skal behandles slik: 

i) Direkte anriking i selenitt-cystein-buljong for feces-/mekoniumprøver og tarmprøver, eller annet egnet 

medium for prøver der konkurrerende flora forventes. 

ii) Ikke-selektiv forutgående anriking fulgt av selektiv anriking i Rappaport-Vassiliadis soyabuljong (RVS-

buljong) eller Müller-Kauffmann tetrationat-novobiocin-buljong (MKTTn) for prøver (av f.eks. embryoer 

som er døde i egget) der mengden konkurrerende flora forventes å være minimal.  

  

(1) Hos andre fuglearter enn Galliformes kan serologiske tester av og til gi som resultat et uakseptabelt antall falskt positive reaksjoner. 
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iii) Direkte platespredning av aseptisk innsamlet vev på minimalt selektiv agar, f.eks. MacConkey-agar. 

iv) Salmonella Pullorum og Salmonella gallinarum vokser ikke lett i MSRV-mediet (modifisert halvfast 

Rappaport Vassiladis) som brukes til overvåking av zoonotisk Salmonella spp. i Unionen, men er egnet for 

Salmonella arizonae. 

v) Påvisningsmetodene skal kunne skille mellom serologiske reaksjoner på infeksjon med Salmonella Pullorum 

og Salmonella Gallinarum og serologiske reaksjoner som skyldes bruk av Salmonella Enteritidis-vaksine, der 

denne vaksinen er brukt(2). Slik vaksinasjon skal derfor ikke foretas dersom det skal anvendes serologisk 

overvåking. Dersom vaksinasjon er foretatt, skal det anvendes bakteriologisk testing, men den anvendte 

bekreftelsesmetoden skal kunne skille mellom levende vaksinestammer og feltstammer. 

2.7. Resultater: 

En flokk anses som positiv når det etter positive resultater på testene foretatt i samsvar med nr. 2.3–2.6, bekreftes 

infeksjon med sykdomsagensene ved en ny test av egnet type. 

3. Sykdomsovervåking for Mycoplasma spp. av betydning for fjørfe: 

3.1. Påvisning av infeksjon med følgende agenser: 

a) Mycoplasma gallisepticum. 

b) Mycoplasma meleagridis. 

3.2. Målarter: 

a) Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo. 

b) Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo. 

3.3. Undersøkelser: 

Hver flokk skal undersøkes klinisk i løpet av hver verpeperiode eller produksjonsperiode på det tidspunktet som er 

mest gunstig når det gjelder å oppdage sykdommen. 

3.4. Prøvetakingsmatrise: 

Det skal tas prøver fra hver flokk i anlegget som holder fjørfe, alt etter hva som er relevant, av 

a) blod, 

b) sperma, 

c) svaberprøver fra luftrør eller koaner, eller kloakksvaberprøver, 

d) post-mortem-vev, særlig luftsekker fra daggamle kyllinger med skader, 

e) eggleder og penis hos kalkuner, særlig for påvisning av Mycoplasma meleagridis. 

3.5. Prøvetakingsgrunnlag og prøvetakingshyppighet: 

a) Prøvetaking for Mycoplasma gallisepticum: 

Art 
Prøvetakingstidspunkt 

Antall fugler det skal tas prøver av 
Avlsfjørfe Produksjonsfjørfe 

Gallus gallus 

 når de er 16 uker 

gamle 

 ved verping 

 og deretter hver  

90. dag 

Under produksjon hver  

90. dag  60 

 60 

 60 

Meleagris 

gallopavo 

 når de er 20 uker 

gamle 

 ved verping 

 og deretter hver  

90. dag 

Under produksjon hver  

90. dag  60 

 60 

 60 

  

  

(2) Det finnes på nåværende tidspunkt ingen test som kan skille mellom reaksjon på infeksjon med Salmonella Pullorum og Salmonella 

Gallinarum og reaksjon på vaksinasjon for denne serotypen. 
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b) Prøvetaking for Mycoplasma meleagridis: 

Art 

Prøvetakingstidspunkt 

Antall fugler det skal tas prøver av 

Avlsfjørfe Produksjonsfjørfe 

Meleagris 

gallopavo 

 når de er 20 uker gamle 

 ved verping 

 og deretter hver 90. dag 

Under produksjon hver 90. dag  60 

 60 

 60 

c) Antall fugler det skal tas prøve av i samsvar med bokstav a) og b), kan tilpasses av vedkommende myndighet med 

hensyn til kjent utbredelse av infeksjon i den bestemte berørte medlemsstaten og tidligere forekomst i anlegget. 

Det skal uansett alltid tas et statistisk gyldig antall prøver for serologisk/bakteriologisk testing. 

3.6. Undersøkelser, prøvetakings- og analysemetoder: 

Testing for forekomst av infeksjon ved hjelp av serologiske, bakteriologiske og molekylære tester skal foretas med 

validerte metoder som er anerkjent av vedkommende myndighet. 

3.7. Resultater: 

En flokk anses som positiv når det etter positive resultater på testene foretatt i samsvar med nr. 3.3–3.6, bekreftes 

infeksjon med sykdomsagensene ved en ny test av egnet type. 

DEL 3 

Tilleggsopplysninger om diagnostiseringsmetodene 

Laboratoriene som er utpekt av vedkommende myndighet til å foreta testing i henhold til del 1 og 2 i dette vedlegget, kan finne 

en mer detaljert beskrivelse av diagnostiseringsmetodene i 2018-utgaven av Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok. 
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VEDLEGG III 

IDENTIFIKASJONSMERKER FOR HOLDTE LANDDYR 

Identifikasjonsmerkene for holdte landdyr er følgende: 

a) Konvensjonelt øremerke. 

b) Konvensjonelt fotmerke. 

c) Elektronisk øremerke. 

d) Vombolus. 

e) Injiserbar signalgiver. 

f) Elektronisk fotmerke. 

g) Tatovering. 

h) Fotring. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/689 

av 17. desember 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, 

utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 29, artikkel 31 

nr. 5, artikkel 32 nr. 2, artikkel 37 nr. 5, artikkel 39, artikkel 41 nr. 3, artikkel 42 nr. 6 og artikkel 280 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Dyrehelseforordningen fastsetter regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr 

eller mennesker. De reglene som er fastsatt i denne forordningen, er nødvendige for å utfylle bestemmelsene i del II 

kapittel 2, 3 og 4 i dyrehelseforordningen om overvåking, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status, samt 

bestemmelsene i del IX om overgangsordninger for eksisterende overvåkings- eller utryddelsesprogrammer og 

eksisterende sykdomsfri status. 

2) Disse reglene henger i stor grad sammen, og mange er ment å anvendes sammen. Av hensyn til klarhet og åpenhet, samt 

for å lette anvendelsen av reglene og unngå en mangedobling av dem, bør reglene derfor fastsettes i en enkelt rettsakt 

snarere enn i en rekke atskilte rettsakter med mange krysshenvisninger og risiko for overlapping. 

3) Overvåking er en integrert del av ethvert utryddelsesprogram, og sykdomsfri status er i de fleste tilfeller et resultat av en 

vellykket overvåkings- og utryddelsesprosess. Overvåking er også, i tillegg til andre tiltak, påkrevd som et viktig 

redskap for å opprettholde sykdomsfri status etter at denne statusen er oppnådd. Reglene for overvåking, utryddelses-

programmer og sykdomsfri status, herunder overgangsbestemmelser, tjener ofte felles formål og viser til supplerende 

virksomhet som utføres av driftsansvarlige, veterinærer og vedkommende myndigheter. Det er derfor hensiktsmessig å 

samle disse reglene i en enkelt delegert forordning. 

4) Overvåking er en viktig del av en effektiv og hensiktsmessig strategi for forebygging og bekjempelse av sykdom. Den 

bør gjennomføres av driftsansvarlige og vedkommende myndighet i fellesskap. Den bør også utformes for å oppnå 

målene om tidlig påvisning av utbrudd av listeførte og nye sykdommer, og for å dokumentere at kriteriene for tildeling, 

opprettholdelse, suspensjon eller tilbakekalling av sykdomsfri status er oppfylt. 

5) Vedkommende myndighet bør innføre et grunnleggende generelt overvåkingssystem for listeførte og nye sykdommer 

hos landdyr basert på melding og undersøkelse av sykdomshendelser i en målpopulasjon. 

6) Disse generelle overvåkingskravene for landdyr bør utfylles med mer spesifikke krav, som avhenger av det forventede 

resultatet av overvåkingen. De bør utformes for å tjene ulike særlige formål, for eksempel Unionens overvåkings-

programmer, obligatoriske og frivillige utryddelsesprogrammer, dokumentasjon av sykdomsfri status, tiltak for 

sykdomsbekjempelse i forbindelse med godkjenning av visse anlegg og forflytning av dyr og animalske produkter. 

7) Framgangsmåten for utforming av generelle overvåkingskrav for akvatiske dyr ligner framgangsmåten som gjelder for 

landdyr, selv om de ikke er identiske. Alle akvakulturanlegg må innføre et grunnleggende overvåkingssystem basert på 

melding og undersøkelse av sykdomshendelser i en målpopulasjon. Overvåking av listeførte og nye sykdommer hos 

akvatiske dyr må dessuten omfatte visse tiltak for sykdomsbekjempelse, når det er nødvendig å treffe slike tiltak i 

akvakulturanlegg.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.6.2020, s. 211, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

2022/EØS/81/07 
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8) I tillegg til generelle overvåkingskrav som gjelder for alle akvakulturanlegg, gjelder særlige overvåkingskrav for visse 

godkjente akvakulturanlegg. Disse særlige tiltakene omfatter gjennomføring av en ordning for risikobasert overvåking 

på grunnlag av vurdering av risikoen for at et anlegg pådrar seg eller sprer en sykdom hos akvatiske dyr, uansett om den 

er listeført eller ikke. 

9) De særlige overvåkingskravene gjelder også gjennomføring av utryddelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer 

for å oppnå sykdomsfri status for denne sykdommen, og for å opprettholde denne statusen når den er oppnådd. 

10) Medlemsstatene bør dessuten få mulighet til å gjennomføre overvåking i form av «overvåkingsprogrammer» for 

kategori C-sykdommer hos akvatiske dyr på anleggsnivå, uten å måtte velge et program for sykdomsutryddelse. 

Overvåkingsprogrammer skiller seg fra utryddelsesprogrammer ved at de er basert på et system med målrettet 

overvåking som er omfattende, men som ikke omfatter alle elementene i et utryddelsesprogram. Til forskjell fra 

utryddelsesprogrammer gir overvåkingsprogrammer ikke mulighet for å oppnå offisiell sykdomsfri status. 

11) De særlige utryddelses- og overvåkingsprogrammene som fastsettes i denne forordningen, har som formål å understøtte 

helsekravene ved visse forflytninger av dyr og produkter av animalsk opprinnelse innenfor Unionen, og i visse tilfeller 

av dyr og produkter av animalsk opprinnelse som innføres til Unionen. 

12) Dyrehelseforordningen krever at regler for listeførte sykdommer får anvendelse på listeførte arter. Overvåking er 

kanskje ikke relevant for alle kategorier av dyr av listeførte arter, særlig når det gjelder viltlevende dyr eller visse 

kategorier av holdte dyr. I denne forordningen bør det derfor fastsettes regler for å angi hvilken målpopulasjon som skal 

omfattes av overvåking. Det bør også være mulig å utvide målpopulasjonen til også å omfatte holdte arter som ikke er 

listeført, for å sikre tidlig påvisning av nye sykdommer. 

13) Unntak bør også gjøre det mulig å ytterligere begrense målpopulasjoner av landdyr for særlige overvåkingsformål, det 

vil si i) Unionens overvåkingsprogrammer, ii) obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer, og iii) over-

våkingsbaserte krav til dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen eller ved innførsel til Unionen. 

14) Diagnostiske metoder og den etterfølgende prøvetakingen for å utføre dem, samt teknikkene, valideringen og fortolk-

ningen, er av svært teknisk art og endres ofte som følge av utviklingen i vitenskapelige standarder. For å sikre at reglene 

for diagnostiske metoder er oppdaterte bør de på en fleksibel måte angi hvilke metoder som skal brukes, og hvordan de 

skal brukes. Når det gjelder dyresykdommer, finnes det forskjellige mulige kilder til vitenskapelige standarder for 

diagnostiske metoder. Det er derfor viktig at det angis hvilken hierarkisk rekkefølge metodene skal vurderes i, samtidig 

som det tas hensyn til de generelle prinsippene for prøvetaking, analyser, tester og diagnostisering fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/625(2). 

15) For å sikre optimal bruk av alle ressurser og unngå unødvendige administrative byrder og kostnader for de drifts-

ansvarlige og vedkommende myndigheter, bør påvisningen av listeførte og nye sykdommer bygge på informasjonskilder 

der opplysningene er innsamlet ved offentlige kontroller og annen offentlig virksomhet som ikke primært er rettet mot 

overvåking av disse sykdommene. 

16) Bekreftelse av en sykdom i henhold til sykdommens kasusdefinisjon er vedkommende myndighets ansvar. Den bør 

understøttes av hensiktsmessige undersøkelser for å bekrefte eller utelukke forekomst av en mistenkt sykdom. Slike 

undersøkelser er relevante når bekreftet sykdom utløser tiltak for sykdomsbekjempelse, samt under visse andre 

omstendigheter, avhengig av følgene av at sykdommen er bekreftet. Det er derfor viktig at det i denne forordningen 

fastsettes ytterligere omstendigheter når det er påkrevd med bekreftelse av sykdommen.  

  

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

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

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 
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17) Definisjonene av et mistenkt tilfelle og et bekreftet tilfelle av en listeført sykdom og, når det er relevant, en ny sykdom, 

er av stor betydning. De gjør det mulig for driftsansvarlige, veterinærer og andre berørte parter som er involvert i 

overvåking, å identifisere under hvilke omstendigheter det er nødvendig å underrette vedkommende myndighet, og når 

vedkommende myndighet skal iverksette tiltak for sykdomsbekjempelse. Det er derfor nødvendig å fastsette generelle 

kriterier for å definere et mistenkt tilfelle og et bekreftet tilfelle, og ved behov fastsette sykdomsspesifikke definisjoner 

ut fra visse sykdommers særlige kjennetegn. 

18) Et unionsovervåkingsprogram er et overvåkingsprogram som er relevant for hele Unionen. Slike programmer kreves for 

å sikre større grad av harmonisering i overvåkingen av en bestemt sykdom i hele Unionen på grunn av de særlige 

utfordringene denne sykdommen utgjør for menneskers eller dyrs helse. Det bør derfor fastsettes hvilke kriterier som 

sykdommer som kan omfattes av Unionens overvåkingsprogrammer, bør oppfylle. 

19) Kommisjonsbeslutning 2010/367/EU(3) fastsetter minstekrav til overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos fjørfe 

og viltlevende fugler, og vedleggene inneholder tekniske retningslinjer. Denne forordningen bør inneholde tilsvarende 

tekniske retningslinjer i et vedlegg. Detaljnivået i denne forordningen er imidlertid lavere, for å sikre gode muligheter 

for tilpasning til endringer i situasjonen med hensyn til overvåking av aviær influensa. De tekniske kravene til Unionens 

overvåkingsprogram for aviær influensa fokuserer derfor utelukkende på målene, virkeområdet og de metodiske 

prinsippene som skal følges. 

20) Dyrehelseforordningen fastsetter regler for bruk av obligatoriske og frivillige utryddelsesprogrammer for kategori B- og 

kategori C-sykdommer i medlemsstatene. Disse sykdommene, eller grupper av disse sykdommene, har sine egne 

kjennetegn. Utryddelsen av dem bør være basert på en strategi for sykdomsbekjempelse som er spesifikk for den 

aktuelle sykdommen. Denne strategien bør minst omfatte i) den overvåkingen som må gjennomføres for å oppnå 

sykdomsfri status som det endelige målet, ii) tidsfristen, iii) en definisjon av dyrepopulasjonen som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, iv) territoriet der utryddelsesprogrammet skal gjennomføres, og v) særlige sykdoms-

forebyggings- og bekjempelsestiltak som skal gjelde for sykdommen under utryddelsesfasen. 

21) Dersom territoriet der et utryddelsesprogram skal gjennomføres, omfatter medlemsstatens ytre grense, bør ved-

kommende myndighet etterstrebe å håndtere risikoen for at sykdommen innføres fra områder utenfor medlemsstatens 

grenser. 

22) Formålet med utryddelsesprogrammet er å oppnå sykdomsfri status i det territoriet som omfattes av programmet. Når 

det gjelder landdyr, bør programmet ideelt sett omfatte hele territoriet i den medlemsstaten der sykdommen 

forekommer. Dersom dette ikke er mulig, bør det defineres et minsteområde som kan godtas. Når det gjelder områdets 

minsteareal, bør det tas hensyn til erfaringene fra tidligere utryddelsesprogrammer, og det bør gis fleksibilitet avhengig 

av sykdommens særlige kjennetegn. 

23) Programmets kvalitative eller kvantitative mål bør fastsettes av vedkommende myndighet. De endelige målene bør 

baseres på kriteriene for tildeling av sykdomsfri status, mens delmålene også kan omfatte andre aktiviteter eller trinn 

som er viktige for å oppnå sykdomsfri status, og som gjenspeiler utviklingen i programmet. 

24) Vedkommende myndighet bør fastsette anvendelsestiden for utryddelsesprogrammene. Når det gjelder frivillige 

utryddelsesprogrammer for kategori C-sykdommer, fastsettes det en maksimal anvendelsestid for programmet for å 

hindre uforholdsmessige og langvarige forstyrrelser i forflytninger innenfor Unionen. Vedkommende myndighet kan 

likevel starte utryddelsesprogrammet før det er blitt godkjent av Kommisjonen, men bør ikke innføre restriksjoner på 

forflytning innenfor Unionen på dette stadiet. Medlemsstatene bør også ha mulighet til å be Kommisjonen om å forlenge 

denne perioden når det foreligger begrunnede omstendigheter. 

25) Utryddelsesstrategien for visse sykdommer vil kunne være basert på tildeling av sykdomsfri status på anleggsnivå. De 

sykdomsspesifikke tiltakene for slike sykdommer bør grupperes, og forpliktelsene for de driftsansvarlige og de 

vedkommende myndighetene bør angis. 

26) Målpopulasjonen som skal omfattes av programmet for sykdomsutryddelse, bør fastsettes på et sykdomsspesifikt 

grunnlag. Vedkommende myndighets mulighet til å ta med visse ytterligere dyrepopulasjoner i programmet, bør også 

fastsettes på et sykdomsspesifikt grunnlag.  

  

(3) Kommisjonsbeslutning 2010/367/EU av 25. juni 2010 om medlemsstatenes gjennomføring av overvåkingsprogrammer for aviær influensa 

hos fjørfe og viltlevende fugler (EUT L 166 av 1.7.2010, s. 22). 
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27) Hovedansvaret for å oppnå og opprettholde sykdomsfri status for et anlegg ligger hos den driftsansvarlige, ettersom det 

er denne som i hovedsak drar nytte av fordelene knyttet til sykdomsfri status. Den driftsansvarlige bør derfor oppfylle 

visse forpliktelser for å kunne få tildelt og opprettholde sykdomsfri status. 

28) Når den driftsansvarlige har oppfylt de generelle og sykdomsspesifikke kriteriene for å oppnå sykdomsfri status, er det 

opp til vedkommende myndighet å tildele denne statusen. Når disse spesifikke kriteriene ikke lenger er oppfylt, er det 

også opp til vedkommende myndighet enten å suspendere eller tilbakekalle statusen. 

29) De driftsansvarliges og de vedkommende myndighetenes forpliktelser i forbindelse med utryddelsesprogrammene bør 

dessuten ved behov beskrives nærmere med hensyn til den spesifikke sykdomsprofilen. De sykdomsspesifikke kravene 

er av teknisk art og er derfor fastsatt for hver enkelt sykdom i vedleggene til denne forordningen. 

30) I kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(4) er infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og 

B. suis og infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks listeført for obligatoriske utryddelsesprogrammer, 

mens enzootisk bovin leukose, infeksjon med pseudorabiesvirus, infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs 

vulvovaginitt og bovin virusdiaré er listeført for frivillige utryddelsesprogrammer. For disse sykdommene bør 

utryddelsesprogrammene være basert på tildeling av sykdomsfri status til anlegg. 

31) Utryddelsesprogrammer basert på tildeling av sykdomsfri status på anleggsnivå bør omfatte alle anlegg der det holdes 

dyr fra målpopulasjonen. Vedkommende myndighet bør imidlertid ha mulighet til å utelukke visse bestemte typer 

anlegg og slakterier fra utryddelsesprogrammet, forutsatt at det iverksettes passende risikoreduserende tiltak. 

32) Når det gjelder utryddelsesprogrammer basert på tildeling av sykdomsfri status på anleggsnivå, bør vedkommende 

myndighet ha mulighet til å tildele forskjellige epidemiologiske enheter ulik helsestatus. 

33) Når det gjelder landdyr, er kravene om å dokumentere sykdomsfri status på anleggsnivå basert på fravær av infeksjon, 

støttet av test- og overvåkingsordningen, av vilkårene for innførsel av dyr og avlsmateriale i anlegg og, ved behov, av 

restriksjoner på bruk av vaksinasjon. Når vilkårene for opprettholdelse av sykdomsfri status ikke lenger er oppfylt, 

gjelder særlige krav for suspensjon, tilbakekalling og gjeninnføring av denne statusen. På grunn av sin tekniske art er de 

sykdomsspesifikke, detaljerte kravene og listen over diagnostiske metoder som skal brukes ved tildeling og 

opprettholdelse av statusen, fastsatt i vedleggene. 

34) Vilkårene for tildeling, opprettholdelse, suspensjon og tilbakekalling av sykdomsfri status på anleggsnivå ble fastsatt i 

følgende EU-regler som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato: Rådsdirektiv 64/432/EØF(5) for bovin 

brucellose og bovin tuberkulose samt rådsdirektiv 91/68/EØF(6) for brucellose hos sau og geit. Disse bestemmelsene ble 

opphevet ved dyrehelseforordningen. Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629(7) ble også virkeområdet for 

sykdomsagenser som forårsaker brucellose og bovin tuberkulose, brakt i samsvar med Verdens dyrehelseorganisasjons 

(OIE) helseregelverk for landdyr(8) («helseregelverket for landdyr»). Det omfatter nå infeksjon med Brucella abortus, 

Brucella melitensis og Brucella suis samt infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks. De tekniske kravene 

knyttet til status for disse sykdommene bør derfor revideres for å bringe dem i samsvar med helseregelverket for 

landdyr, samtidig som det tas hensyn til erfaringene fra tidligere utryddelsesprogrammer for disse sykdommene.  

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 

(5) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 

(6) Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet (EFT L 46 av 

19.2.1991, s. 19). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629 av 25. juli 2018 om endring av listen over sykdommer i vedlegg II til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet 

(«dyrehelseforordningen») (EUT L 272 av 31.10.2018, s. 11). 

(8) Helseregelverket for landdyr, Verdens dyrehelseorganisasjon, 2018. 
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35) Når det gjelder utryddelsesprogrammer for sykdom hos landdyr basert på tildeling av sykdomsfri status på anleggsnivå, 

bør vedkommende myndighet dersom en sykdom er mistenkt eller bekreftet, iverksette tiltak for å hindre at den sprer 

seg. Disse tiltakene bør iverksettes hovedsakelig i anlegget der det mistenkte tilfellet holdes, men vedkommende 

myndighet bør ha mulighet til å utvide tiltakene til andre dyr eller anlegg når det er risiko for spredning av sykdommen. 

36) Når vedkommende myndighet iverksetter tiltak for sykdomsbekjempelse som reaksjon på et mistenkt eller bekreftet 

tilfelle, bør den innføre visse forbud mot forflytning av dyr. Vedkommende myndighet bør imidlertid også ha mulighet 

til å tillate forflytning av visse dyr fra anlegget der et mistenkt eller bekreftet tilfelle holdes, for å ta hensyn til 

dyrevelferd og fremme bærekraftige tiltak for sykdomsbekjempelse. 

37) Etter at et tilfelle er blitt bekreftet, bør minst alle dyr som anerkjennes å være bekreftede tilfeller, fjernes. 

Vedkommende myndighet bør ha mulighet til å beslutte om disse dyrene skal slaktes, noe som betyr at kjøttet fra dem 

går inn i næringsmiddelkjeden, eller om de skal avlives, noe som betyr at kjøttet ikke er beregnet på dette formålet. 

38) For visse sykdommer som kan spres gjennom infiserte produkter av animalsk opprinnelse eller smittebærende 

gjenstander, eller som potensielt kan ha innvirkning på folkehelsen, bør vedkommende myndighet innføre tiltak i 

infiserte anlegg for å hindre spredning av disse sykdommene gjennom slike produkter eller smittebærende gjenstander. 

Tiltakene for å begrense slike risikoer bør derfor fastsettes i denne forordningen. 

39) Når det gjelder landdyr, bør det av hensyn til programmenes effektivitet når sykdomsfri status er oppnådd på 

anleggsnivå, være mulig å foreta en gradvis reduksjon av omfanget av overvåkingsaktivitetene etter en viss tid med 

kontinuerlig sykdomsfri status i anlegget. 

40) Enzootisk bovin leukose (EBL) var omfattet av obligatorisk utryddelse i henhold til EU-reglene som gjaldt før denne 

forordningens anvendelsesdato. Denne sykdommen inngår nå i kategorien for frivillig utryddelse i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

41) EU-reglene som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato, inneholdt veletablerte og effektive prinsipper og 

kriterier for anerkjennelse, opprettholdelse, suspensjon og gjeninnføring av offisiell status som fri for EBL. Mange 

medlemsstater har lyktes med å anvende disse reglene ved gjennomføringen av tidligere utryddelsesprogrammer for 

EBL. Reglene er blitt revidert i lys av helseregelverket for landdyr og inngår i denne forordningen. 

42) Medlemsstater eller soner som har vært frie for EBL i flere år og derfor har oppnådd en stabil dyrehelsesituasjon uten 

EBL, bør også i fortsettelsen dokumentere fravær av infeksjon. Risikobasert overvåking er en egnet måte for å sikre 

tidlig påvisning dersom sykdommen gjeninnføres, for å dokumentere at EBL ikke forekommer. Medlemsstatene bør 

derfor opprette et passende overvåkingssystem fra anvendelsesdatoen for denne forordningen. 

43) Ytterligere garantier for handel med svin innenfor Unionen i forbindelse med pseudorabiesvirus (ADV) inngikk i EU-

reglene som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato. En rekke medlemsstater har lyktes med å anvende disse 

reglene og utryddet infeksjon med ADV hos svinepopulasjonen som holdes på deres territorium. Strategien for 

utryddelse av infeksjon med ADV i denne forordningen tar hensyn til helseregelverket for landdyr og de kriteriene som 

har vist seg å være vellykkede for å utrydde infeksjon med ADV. 

44) Reglene i denne forordningen om infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt (IBR/IPV) bygger på 

kommisjonsvedtak 2004/558/EF(9) med bestemmelser om tilleggsgarantier for handel med storfe innenfor Fellesskapet. 

Disse omfatter krav om oppnåelse, opprettholdelse og gjeninnføring av frihet fra bovint herpesvirus 1 (BoHV-1) på 

anleggsnivå. Reglene er blitt utarbeidet samtidig som det tas hensyn til standardene i helseregelverket for landdyr og 

EFSAs vitenskapelige uttalelse(10).  

  

(9) Kommisjonsvedtak 2004/558/EF av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse 

medlemsstater har lagt fram (EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20). 

(10) EFSA Journal (2006) 311, uttalelse om «Definition of a BoHV-1-free animal and a BoHV-1-free holding, and the procedures to verify and 

maintain this status». 
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45) EU-reglene som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato, inneholder ingen bestemmelser om bovin virusdiaré 

(BVD), med unntak av bestemmelser som gjelder handel med avlsmateriale. I gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882 er BVD nå listeført som en «kategori C-sykdom» for frivillig utryddelse. I denne forordningen er det derfor 

fastsatt bestemmelser om utryddelsesprogrammer og om tildeling og opprettholdelse av sykdomsfri status med hensyn 

til BVD. 

46) Helseregelverket for landdyr mangler et kapittel om BVD og kriterier for å være fri for BVD og forflytning av dyr i 

denne sammenhengen. Det finnes imidlertid et kapittel om BVD i OIEs landdyrhåndbok. Disse diagnostiske 

standardene er tatt i betraktning ved utarbeidelse av de bestemmelsene som gjelder BVD i denne forordningen. 

47) I gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 er infeksjon med rabiesvirus oppført som en kategori B-sykdom. Denne 

forordningen omfatter derfor bestemmelser om obligatoriske utryddelsesprogrammer og om tildeling av opprettholdelse 

av sykdomsfri status med hensyn til infeksjon med rabiesvirus. 

48) Viltlevende rever er det viktigste reservoaret for infeksjon med rabiesvirus i EU. Tiltakene i utryddelsesprogrammene 

bør derfor primært fokusere på populasjonen av viltlevende rever. Alle andre pattedyrarter er imidlertid mottakelige, og 

mange andre dyrearter er listeført for denne sykdommen i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. Vedkommende 

myndigheter bør inkludere andre dyrepopulasjoner i utryddelsesprogrammene når det foreligger en risiko for 

menneskers eller dyrs helse. 

49) Når det gjelder utryddelsesprogrammer for rabiesinfeksjon, er strategien for sykdomsbekjempelse i hovedsak basert på 

vaksinasjon av den relevante målpopulasjonen, fulgt av andre viktige aktiviteter som overvåking, gjennomføring av 

tiltak for sykdomsbekjempelse, kontroll med forflytning av kjæledyr og overvåking av vaksinasjonens effektivitet. 

Ettersom bestemmelsene om vaksinasjon er av svært teknisk art, er de fastsatt i et vedlegg. 

50) I gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 er infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) (infeksjon med BTV) 

listeført som en kategori C-sykdom for et frivillig utryddelsesprogram. Dette innebærer en endring i strategien mot 

denne sykdommen, ettersom rådsdirektiv 2000/75/EF(11), som gjaldt før denne forordningen, fastsatte umiddelbar 

utryddelse av sykdommen. I denne forordningen fastsettes det nye bestemmelser for håndtering av sykdommens nye 

status. 

51) Når det gjelder infeksjon med BTV, er strategien for sykdomsbekjempelse i hovedsak basert på vaksinasjon av den 

relevante målpopulasjonen, fulgt av andre aktiviteter som overvåking, gjennomføring av tiltak for sykdomsbekjempelse, 

kontroll med forflytning av dyr og avlsmateriale samt minimering av eksponering for vektorer. 

52) I sin uttalelse(12) om bekjempelse, overvåking og forflytning av dyr i tilfelle infeksjon med BTV, angir EFSA at dersom 

man skal lykkes med utryddelsen, bør vaksinasjonsdekningen omfatte minst 95 % av mottakelig storfe og sau i minst 

fem år. Det forventes derfor at utryddelsesprogrammene for infeksjon med BTV omfatter en vaksinasjonskampanje, selv 

om det bør sikres fleksibilitet gjennom denne forordningen for å ta hensyn til de særlige omstendighetene i hvert enkelt 

tilfelle. 

53) En medlemsstat eller en sone i denne som er fri for infeksjon med BTV, eller som omfattes av et utryddelsesprogram for 

infeksjon med BTV, bør beskyttes mot innføring av eventuelle serotyper av BTV ved forflytning av holdte dyr eller 

avlsmateriale. Krav i forbindelse med innførsel av holdte dyr eller avlsmateriale til medlemsstater eller soner i disse som 

er frie for infeksjon med BTV, eller som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med BTV, bør derfor være en 

del av bestemmelsene om utryddelsesprogrammer. Dette bør også gjenspeiles i kriteriene for opprettholdelse av 

sykdomsfri status. De samme prinsippene bør gjelde forflytning av dyr gjennom medlemsstatene eller soner i disse som 

er frie for infeksjon med BTV, eller som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med BTV. 

54) På grunn av de ulike lokale forholdene som kan råde, bør vedkommende myndighet dessuten ha mulighet til å tillate 

innførsel av dyr eller avlsmateriale på grunnlag av midlertidige krav, forutsatt at innførselen ikke setter helsestatusen på 

bestemmelsesstedet i fare. Denne forordningen bør derfor fastsette krav og vilkår for når slik innførsel kan tillates. Disse 

kravene bør være basert på statusen til dyr eller avlsmateriale, uavhengig av opprinnelsesmedlemsstaten eller -sonen.  

  

(11) Rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde blåtunge 

(EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74). 

(12) EFSA AHAW Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd), 2017. Scientific opinion on bluetongue: control, surveillance and 

safe movement of animals. EFSA Journal 2017; 15(3):4698, 126. 
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55) Et utryddelsesprogram for en kategori B- eller C-sykdom hos akvatiske dyr bør ta hensyn til hvilken type over-

våkingskrav som kreves for å oppnå og opprettholde sykdomsfri status, nærmere opplysninger om territoriet og hvilken 

dyrepopulasjon som skal omfattes av programmet, samt programmets delmål og endelige mål. Utryddelsesprogrammet 

bør omfatte de bekjempelsestiltakene som skal gjennomføres i infiserte anlegg der det holdes akvatiske dyr. 

56) Utryddelsesprogrammet for sykdommer hos akvatiske dyr bør inneholde delmål og endelige mål som skal brukes til å 

vurdere framdriften mot å oppnå sykdomsfri status. Disse målene bør eventuelt ta hensyn til den risikoen viltlevende dyr 

kan utgjøre for en vellykket gjennomføring av utryddelsesprogrammet. Særlig bør alle muligheter for avvik fra den 

foreslåtte anvendelsestiden på seks år tas i betraktning når programmets delmål og endelige mål fastsettes. 

57) Når det gjelder akvatiske dyr, består den populasjonen som skal omfattes av utryddelsesprogrammet, av de artene som 

er listeført i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. Vedkommende myndighet bør imidlertid ha mulighet til å 

utelukke de artene som er listeført som vektorer i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, fra programmet, hvis den 

har utført en risikovurdering som viser at den risikoen disse dyrene utgjør, anses å være ubetydelig. 

58) Vedkommende myndighet bør ha mulighet til å ta med ytterligere populasjoner av akvatiske dyr dersom disse dyrene 

utgjør en vesentlig risiko for helsestatusen. Den bør også kunne utelukke visse anlegg med lav risiko fra utryddelses-

programmet dersom dette ikke setter en vellykket gjennomføring av programmet i fare. 

59) Når en medlemsstat har besluttet å delta i et utryddelsesprogram for en kategori C-sykdom, har de driftsansvarlige plikt 

til å oppfylle vilkårene for innførsel av dyr av listeførte arter, melde om mistenkte tilfeller av listeførte sykdommer, 

overholde tiltakene for sykdomsbekjempelse når en sykdom er mistenkt eller bekreftet, og å treffe alle andre tiltak som 

kan kreves av vedkommende myndighet, herunder vaksinasjon. 

60) Når forekomsten av en listeført sykdom hos akvatiske dyr er mistenkt eller bekreftet i en medlemstat, en sone eller et 

segment som er sykdomsfri(tt), eller som omfattes av et utryddelsesprogram, bør vedkommende myndighet treffe 

hensiktsmessige tiltak for å bekjempe sykdommen. I denne forordningen bør det derfor fastsettes regler om dette. Disse 

reglene omfatter opprettelse av en restriksjonssone når det er blitt bekreftet forekomst av en listeført sykdom i et anlegg 

som deltar i utryddelsesprogrammet, eller i et anlegg som er erklært sykdomsfritt. Dette omfatter også minstekravene 

som gjelder den geografiske avgrensningen av en restriksjonssone og de faktorene som påvirker den. 

61) Etter bekreftelse av en listeført sykdom hos akvatiske dyr i en medlemstat, en sone eller et segment som er 

sykdomsfri(tt), eller som omfattes av et utryddelsesprogram, foretar vedkommende myndighet strenge kontroller i 

infiserte anlegg og i andre anlegg som ligger i restriksjonssonen. Kontrollenes art og graden av fleksibilitet som 

vedkommende myndighet utøver ved forflytninger, fastsettes i denne forordningen. Bruken av fleksibilitet begrenses til 

omstendigheter der helsestatusen til akvatiske dyr i bestemmelsesanlegget eller som er på vei til dette bestemmelses-

stedet, ikke settes i fare. 

62) Når det har funnet sted et sykdomsutbrudd hos akvatiske dyr i et anlegg som viderefører eller har startet et utryddel-

sesprogram, er det viktig å fjerne akvatiske dyr som er døde, døende eller viser kliniske tegn, innen en frist fastsatt av 

vedkommende myndighet og i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(13). På denne 

måten kan det lykkes å holde sykdommen under kontroll. 

63) Dyrehelseforordningen krever at Kommisjonen utarbeider nærmere regler for tildeling av sykdomsfri status til 

medlemsstater, soner og segmenter. Disse reglene bør omfatte sykdomsspesifikke kriterier for å dokumentere at 

sykdommen ikke forekommer i målpopulasjonen, samt generelle kriterier som støtter en effektiv kontroll av 

målpopulasjonens helsestatus. 

64) De generelle kriteriene omfatter geografisk virkeområde, overvåking, biosikkerhet, tiltak for sykdomsbekjempelse og 

konsekvent gjennomføring av andre praktiske regler fastsatt i dyrehelseforordningen om registrering og godkjenning av 

anlegg, sporbarhet for dyr og krav til forflytning.  

  

(13) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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65) Denne forordningen fastsetter sykdomsspesifikke kriterier på grunnlag av fravær av listeførte arter eller på grunnlag av 

sykdomsagensens eller vektorens manglende evne til å overleve. Disse kriteriene bør utarbeides på en fleksibel måte for 

å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å begrunne oppnåelsen av sykdomsfri status på grunnlag av den 

konkrete situasjonen. Det fastsettes derfor generelle krav i denne forordningen for å angi på hvilket grunnlag en 

medlemsstat kan søke om tildeling av sykdomsfri status for hele sitt territorium eller en sone i dette, eller når det gjelder 

akvakulturdyr, for segmenter. 

66) Denne forordningen fastsetter sykdomsspesifikke kriterier på grunnlag av resultatet av utryddelsesprogrammer og 

historiske data og overvåkingsdata. Disse kriteriene er basert på resultatene av overvåkingen, gjennomføringen av tiltak 

for å hindre innføring av sykdommen og vilkårene for bruk av vaksiner. 

67) Disse kriteriene er på grunn av sin tekniske art fastsatt i vedleggene og gruppert etter sykdom sammen med kriteriene 

for opprettholdelse av sykdomsfri status. 

68) Det bør i denne forordningen fastsettes moderniserte krav til tildeling og opprettholdelse av sykdomsfri status, idet det 

tas hensyn til EU-reglene som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato, helseregelverket for landdyr, OIEs 

helseregelverk for akvatiske dyr og, i mangel av eksisterende bestemmelser, den beste tilgjengelige vitenskapelige 

dokumentasjonen. 

69) I gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 er infestasjon med Varroa spp. listeført som en kategori C-sykdom for 

frivillig utryddelse. I denne forordningen fastsettes det bestemmelser for oppnåelse og opprettholdelse av status som fri 

for infestasjon med Varroa spp. 

70) I gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 er infeksjon med Newcastle disease-virus listeført som en kategori  

A-sykdom som krever umiddelbare utryddelsestiltak. Denne forordningen inneholder derfor ingen bestemmelser om et 

utryddelsesprogram for infeksjon med Newcastle disease-virus. Det bør imidlertid være mulig for vedkommende 

myndighet å tildele status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon på grunnlag av historiske 

data og overvåkingsdata. 

71) To forskjellige typer segmenter er mulige når det gjelder akvatiske dyr. Uavhengige segmenter drives under strengt 

definerte vilkår som sikrer at de fungerer uavhengig av helsestatusen for de omkringliggende vannmassene. Avhengige 

segmenter påvirkes derimot av helsestatusen for de omkringliggende vannmassene og drives derfor under mer fleksible 

vilkår. Avhengige segmenter opprettes imidlertid først når vedkommende myndighet har vurdert en rekke epidemio-

logiske faktorer og innført de risikoreduserende tiltakene som kan være nødvendige for å hindre at sykdommen innføres 

til segmentet. 

72) Når det gjelder akvatiske dyr, og med hensyn til den lavere risikoen forbundet med de enkelte anleggene som er 

uavhengige av de omkringliggende vannmassene, fastsettes det i denne forordningen særlige bestemmelser for 

uavhengige segmenter når de starter akvakulturvirksomhet for første gang, eller når de gjenopptar akvakulturvirksomhet 

etter et produksjonsavbrudd. I slike tilfeller bør det erklæres sykdomsfri status umiddelbart, forutsatt at visse vilkår er 

oppfylt. Det fastsettes også bestemmelser for uavhengige segmenter der det har funnet sted et sykdomsutbrudd. For å 

sikre at slike utbrudd er blitt effektivt håndtert gjennom rengjøring, desinfisering og brakklegging som er utført etter 

sanitærtømming, bør et utvalg av de dyrene som brukes til gjeninnsetting i segmentet, testes før sykdomsfri status kan 

erklæres. 

73) Når vilkårene for å opprettholde sykdomsfri status ikke lenger er oppfylt på grunn av mistanke om eller bekreftelse av 

sykdommen, bør vedkommende myndighet iverksette tiltak for sykdomsbekjempelse. Disse tiltakene bør gjelde under 

de ulike trinnene i sykdomsbekjempelsen, fra det oppstår mistanke om et sykdomsutbrudd og til hendelsen er avsluttet 

og sykdomsfri status er gjeninnført. 

74) Dersom vedkommende myndighet oppdager at vilkårene for å opprettholde sykdomsfri status i medlemsstaten, sonen 

eller segmentet ikke er oppfylt, bør det iverksettes tiltak for å rette opp situasjonen. Vedkommende myndighet bør ha 

mulighet til å suspendere den sykdomsfrie statusen når det fortsatt er mulig å rette opp den manglende oppfyllelsen på 

en tilfredsstillende måte, uten at den sykdomsfrie statusen vil bli tilbakekalt av Kommisjonen. 

75) Dersom en medlemsstat ønsker å oppnå sykdomsfri status for en listeført sykdom hos akvatiske dyr for hele sitt 

territorium, eller for en sone i dette som utgjør mer enn 75 % av dens territorium, eller som deles med en annen 

medlemsstat eller et tredjeland, skal den søke Kommisjonen om godkjenning. I alle andre tilfeller følges en ordning med 

egenerklæring.  
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76) Egenerklæring om sykdomsfrihet hos akvatiske dyr for andre soner og segmenter enn dem som er godkjent av 

Kommisjonen, følger en ordning som er utformet for å gi innsyn i prosessen, og som vil gjøre det lettere og eventuelt 

raskere for medlemsstatene å erklære sykdomsfri status. Hele prosessen vil bli gjennomført elektronisk med mindre en 

annen medlemsstat eller Kommisjonen tar opp problemer som ikke kan løses på tilfredsstillende måte. Dersom det 

finnes problemer som ikke kan løses på tilfredsstillende måte, framlegges erklæringen for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr. 

77) Denne forordningen inneholder bestemmelser om godkjenning av sykdomsfri status i medlemsstater eller soner i disse. 

Disse reglene kan avvike fra de reglene som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato. Det er behov for 

hensiktsmessige overgangsregler for å sikre en smidig overgang fra den gjeldende ordningen for godkjenning av 

sykdomsfri status til de nye kravene. 

78) Med sikte på en ensartet anvendelse av Unionens regelverk for overvåking, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri 

status, og for å sikre at regelverket er klart og gjennomsiktig, bør kommisjonsvedtak 2000/428/EF(14), kommisjons-

vedtak 2002/106/EF(15), kommisjonsvedtak 2003/422/EF(16), kommisjonsvedtak 2006/437/EF(17), kommisjons-

forordning (EF) nr. 1266/2007(18), kommisjonsvedtak 2008/896/EF(19) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2015/1554(20) oppheves ved denne forordningen. 

79) Dyrehelseforordningen får anvendelse fra 21. april 2021. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor også få 

anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordningen utfylles reglene i forordning (EU) 2016/429 for overvåking, utryddelsesprogrammer og 

sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer hos landdyr, akvatiske dyr og andre dyr. 

2. I del II kapittel 1 i denne forordningen fastsettes reglene for overvåking av sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/429 og de nye sykdommene definert i artikkel 6 nr. 2 i nevnte forordning når det gjelder 

a) utforming av overvåkingen, herunder målpopulasjonen og de diagnostiske metodene, 

b) bekreftelse av sykdommen og kasusdefinisjonen, 

c) Unionens overvåkingsprogrammer.  

  

(14) Kommisjonsvedtak 2000/428/EF av 4. juli 2000 om fastsettelse av diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere 

resultatene av laboratorieundersøkelser for bekreftelse og differensialdiagnostisering av smittsomt blæreutslett hos gris (EFT L 167 av 

7.7.2000, s. 22). 

(15) Kommisjonsvedtak 2002/106/EF av 1. februar 2002 om godkjenning av en diagnosehåndbok som fastsetter diagnostiske metoder, 

prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieprøvene for bekreftelse av klassisk svinepest (EFT L 39 av 9.2.2002, s. 71). 

(16) Kommisjonsvedtak 2003/422/EF av 26. mai 2003 om godkjenning av en diagnosehåndbok for afrikansk svinepest (EUT L 143 av 

11.6.2003, s. 35). 

(17) Kommisjonsvedtak 2006/437/EF av 4. august 2006 om godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær influensa som fastsatt i rådsdirektiv 

2005/94/EF (EUT L 237 av 31.8.2006, s. 1). 

(18) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 av 26. oktober 2007 om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til 

bekjempelse og overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning av visse dyr av arter som er mottakelige for blåtunge (EUT L 238 

av 27.10.2007, s. 37). 

(19) Kommisjonsvedtak 2008/896/EF av 20. november 2008 om retningslinjer for programmene for risikobasert overvåking av dyrehelsen 

fastsatt ved rådsdirektiv 2006/88/EF (EUT L 322 av 2.12.2008, s. 30). 

(20) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554 av 11. september 2015 om fastsettelse av regler for gjennomføring av direktiv 

2006/88/EF med hensyn til krav til overvåking og diagnostiske metoder (EUT L 247 av 23.9.2015, s. 1). 



Nr. 81/360 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

3. I del II kapittel 2 i denne forordningen fastsettes reglene for utryddelsesprogrammer for sykdommene hos landdyr nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2016/429 når det gjelder 

a) strategi for sykdomsbekjempelse, territorium, dyrepopulasjoner, mål og anvendelsestid, 

b) de driftsansvarliges og vedkommende myndigheters forpliktelser, 

c) tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke og bekreftelse. 

4. I del II kapittel 3 i denne forordningen fastsettes reglene for utryddelsesprogrammer for sykdommene hos akvatiske dyr 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2016/429 når det gjelder 

a) strategi for sykdomsbekjempelse, territorium, dyrepopulasjoner, mål og anvendelsestid, 

b) de driftsansvarliges og vedkommende myndigheters forpliktelser, 

c) tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke og bekreftelse. 

5. I del II kapittel 4 i denne forordningen fastsettes reglene for sykdomsfri status med hensyn til visse sykdommer hos 

landdyr og akvatiske dyr nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 når det gjelder 

a) kriteriene for godkjenning av sykdomsfri status for medlemsstater og soner, 

b) kriteriene for godkjenning av sykdomsfri status for segmenter der det holdes akvakulturdyr, 

c) kriteriene for opprettholdelse av sykdomsfri status, 

d) suspensjon, tilbakekalling og gjeninnføring av sykdomsfri status. 

6. I del III i denne forordningen fastsettes overgangs- og sluttbestemmelser når det gjelder 

a) godkjenning av sykdomsfri status for medlemsstater, soner og segmenter som er anerkjent som sykdomsfrie i henhold til 

det regelverket som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato, 

b) godkjenning av utryddelsesprogrammer for medlemsstater, soner og segmenter som har et godkjent utryddelses- eller 

overvåkingsprogram i henhold til det regelverket som gjaldt før denne forordningens anvendelsesdato. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «kategori E-sykdom» en listeført sykdom som det er nødvendig å overvåke i Unionen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav 

e) i forordning (EU) 2016/429, 

 2) «målpopulasjon» populasjonen av dyr av listeførte arter, definert etter art, og dersom det er relevant, etter kategori, som er 

relevant for overvåkingsaktiviteter, utryddelsesprogrammer eller sykdomsfri status for en bestemt sykdom, 

 3) «ytterligere dyrepopulasjon» populasjonen av holdte eller viltlevende dyr av listeførte arter som omfattes av valgfrie tiltak 

for forebygging, overvåking og sykdomsbekjempelse som er nødvendige for å oppnå eller opprettholde sykdomsfri status 

i en målpopulasjon, 

 4) «kategori A-sykdom» en listeført sykdom som normalt ikke forekommer i Unionen, og som det må treffes umiddelbare 

utryddelsestiltak mot så snart den påvises, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, 

 5) «kategori B-sykdom» en listeført sykdom som må bekjempes i alle medlemsstater, med mål om at den skal utryddes i hele 

Unionen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429,  
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 6) «kategori C-sykdom» en listeført sykdom som har betydning for enkelte medlemsstater, og som det er nødvendig å 

innføre tiltak mot for å forhindre spredning til deler av Unionen som er offisielt sykdomsfrie eller som har 

utryddelsesprogrammer for den aktuelle listeførte sykdommen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

2016/429, 

 7) «storfe» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slektene Bison, Bos (herunder underslektene Bos, Bibos, Novibos, 

Poephagus) og Bubalus (herunder underslekten Anoa) og avkom framkommet ved kryssing av disse, 

 8) «sau» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Ovis og avkom framkommet ved kryssing av disse, 

 9) «geit» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Capra og avkom framkommet ved kryssing av disse, 

10) «omreisende sirkus» en utstilling eller et marked som inneholder dyr eller dyreforestillinger som etter planen skal flyttes 

mellom medlemsstater, 

11) «dyreforestilling» en forestilling med dyr som holdes for en utstilling eller et marked, og som kan være en del av et sirkus, 

12) «svin» dyr av artene av hov- og klovdyr som tilhører slekten Suidae oppført i vedlegg III til forordning (EU) 2016/429, 

13) «transportmiddel» vei- eller skinnegående kjøretøy, fartøy og luftfartøy, 

14) «hund» et holdt dyr av arten Canis lupus, 

15) «katt» et holdt dyr av arten Felis silvestris, 

16) «ilder» et holdt dyr av arten Mustela putorius furo, 

17) «sesongmessig BTV-fritt område» hele territoriet i en medlemsstat eller en sone i denne der vedkommende myndighet har 

opprettet midlertidig status som fri for infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) («infeksjon med BTV») i samsvar 

med artikkel 40 nr. 3 på grunnlag av en vektorfri sesong og dokumentasjon av at sykdommen ikke forekommer hos 

listeførte dyrearter, 

18) «vektorbeskyttet anlegg» en del av eller alle fasiliteter i et anlegg som er beskyttet mot angrep fra Culicoides ved hjelp av 

passende fysiske og driftsmessige tiltak, med status som vektorbeskyttet anlegg som er tildelt av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 44, 

19) «brønnbåt» et fartøy som brukes av akvakulturnæringen, og som har en brønn eller tank til oppbevaring og transport av 

levende fisk i vann, 

20) «brakklegging» en operasjon i forbindelse med sykdomshåndtering der et anlegg tømmes for akvakulturdyr av listeførte 

arter, og om mulig for vann, 

21) «kvalifiseringsperiode» tidsrommet før vedkommende myndighet innleverer søknaden om sykdomsfri status, eller dersom 

det er relevant, før den midlertidige erklæringen nevnt i artikkel 83 nr. 1 bokstav a) offentliggjøres elektronisk, 

22) «ikke-listeførte arter» en dyreart eller en gruppe av dyrearter som ikke er listeført i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 for en bestemt sykdom, 

23) «flokk» alt fjørfe eller alle fugler i fangenskap med samme helsestatus som holdes i samme lokale eller samme 

innhegning, og som utgjør en epidemiologisk enhet; for fjørfe som holdes innendørs, omfatter dette alle fugler som deler 

samme luftrom, 

24) «DIVA-vaksinasjon» (DIVA – Differentiating Infected from Vaccinated Animals) vaksinasjon med vaksiner som sammen 

med passende serologiske diagnostiske metoder gjør det mulig å påvise smittede dyr i en vaksinert populasjon, 

25) «DIVA-vaksinert dyr» dyr som er vaksinert som ledd i en DIVA-vaksinasjon, 

26) «godkjent anlegg for avlsmateriale» en sædstasjon, en embryouttaksgruppe, en embryoproduksjonsgruppe, et 

bearbeidingsanlegg for avlsmateriale eller et lager for avlsmateriale som er godkjent i samsvar med artikkel 97 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/429,  
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27) «sæd» ejakulatet fra ett eller flere dyr, enten i uendret, behandlet eller fortynnet form, 

28) «oocytter» de haploide stadiene av ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og egg, 

29) «embryo» det første utviklingsstadiet hos et dyr når det kan overføres til et mottakerdyr, 

30) «vektorfri sesong» et tidsrom i et bestemt område når Culicoides er inaktive, fastsatt i samsvar med del II kapittel 1  

avsnitt 5 i vedlegg V, 

31) «honningbier» dyr av arten Apis mellifera, 

32) «avlsfjørfe» fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og som er beregnet på produksjon av rugeegg, 

33) «randomisert årlig overvåking» overvåking som består av minst én undersøkelse av en målpopulasjon, og som organiseres 

i løpet av det året hvor det brukes sannsynlighetsbaserte prøvetakingsmetoder for å velge ut enheter som skal undersøkes. 

DEL II 

OVERVÅKING, UTRYDDELSESPROGRAMMER OG SYKDOMSFRI STATUS 

KAPITTEL 1 

Overvåking 

Avsni t t  1  

Utforming  av overvåking ,  målpopulasjonen og  diagnost iske  metoder  

Artikkel 3 

Utforming av overvåking 

1. Vedkommende myndighet skal utforme overvåkingen av listeførte og nye sykdommer hos landdyr og andre dyr samtidig 

som det tas hensyn 

a) generelle overvåkingskrav basert på 

 i) melding som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, 

 ii) egnet veterinærundersøkelse av økt dødelighet og andre tegn på alvorlige sykdommer eller vesentlig redusert 

produksjonstakt av ukjent årsak, 

 iii) vedkommende myndighets undersøkelse ved mistanke om en kategori E-sykdom eller eventuelt en ny sykdom, 

 iv) målpopulasjon for overvåking som fastsatt i artikkel 4, 

 v) bidrag fra offentlige kontroller og annen offentlig virksomhet som fastsatt i artikkel 7, 

b) særlige overvåkingskrav 

 i) i Unionens overvåkingsprogram, 

 ii) som ledd i obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer, 

 iii) for dokumentasjon og opprettholdelse av sykdomsfri status, 

 iv) som ledd i tiltak for sykdomsbekjempelse, 

 v) i forbindelse med godkjenning av visse anlegg, 

 vi) for forflytning av landdyr innenfor Unionen, eller for innførsel av dyrene til Unionen.  
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2. Vedkommende myndighet skal utforme overvåkingen av listeførte og nye sykdommer hos akvatiske dyr samtidig som det 

tas hensyn til 

a) generelle overvåkingskrav basert på 

 i) melding som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, 

 ii) egnet veterinærundersøkelse av økt dødelighet og andre tegn på alvorlige sykdommer eller vesentlig redusert 

produksjonstakt av ukjent årsak, 

iii) vedkommende myndighets undersøkelse ved mistanke om en kategori E-sykdom eller eventuelt en ny sykdom, 

 iv) målpopulasjon for overvåking som fastsatt i artikkel 4, 

 v) bidrag fra offentlige kontroller og annen offentlig virksomhet som fastsatt i artikkel 7, 

 vi) tiltak for sykdomsbekjempelse, 

b) særlige overvåkingskrav 

 i) som ledd i den risikobaserte overvåkingen fastsatt i del I kapittel 1 i vedlegg VI, som omfatter klassifisering av risiko 

og regelmessige dyrehelsebesøk i samsvar med del I kapittel 2 og 3 i vedlegg VI, 

 ii) som ledd i utryddelsesprogrammene fastsatt i del II kapittel 1–6 i vedlegg VI, 

iii) for dokumentasjon og opprettholdelse av sykdomsfri status, 

 iv) for dokumentasjon, i samsvar med overvåkingsprogrammene fastsatt i del III kapittel 1–6 i vedlegg VI, av at anlegg 

som ikke deltar i utryddelsesprogrammet nevnt i punkt ii), eller som ikke har oppnådd sykdomsfri status som nevnt i 

punkt iii), ikke er infisert, 

 v) for forflytning av akvatiske dyr innenfor Unionen, eller for innførsel av dyrene til Unionen. 

Artikkel 4 

Målpopulasjon 

1. Vedkommende myndighet skal angi hvilken målpopulasjon som er relevant for overvåkingen nevnt i artikkel 3 for hver 

listeført sykdom og, når det er relevant, for hver ny sykdom, og skal omfatte 

a) holdte dyr av listeførte arter, 

b) viltlevende dyr av listeførte arter dersom 

 i) de omfattes av et unionsovervåkingsprogram eller et obligatorisk eller frivillig utryddelsesprogram, eller av den 

overvåkingen som er nødvendig for å tildele eller opprettholde sykdomsfri status, 

 ii) vedkommende myndighet mener at de utgjør en risiko som kan svekke helsestatusen til andre arter i en medlemsstat, 

en sone eller et segment, eller 

iii) overvåking er nødvendig for å vurdere kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen eller forflytning innenfor 

Unionen. 

2. For å sikre tidlig påvisning av en ny sykdom hos andre arter enn dem som er nevnt i nr. 1 bokstav a), skal vedkommende 

myndighet ta med holdte dyr av arter som ikke er listeført for den relevante listeførte sykdommen, i målpopulasjonen, dersom 

følgende kriterier er oppfylt: 

a) De flyttes til anlegg i en annen medlemsstat, en annen sone eller et annet segment. 

b) På grunn av antallet dyr eller hyppigheten av forflytningene, mener vedkommende myndighet at dyrene utgjør en risiko 

som kan svekke helsestatusen til andre holdte dyr i en annen medlemsstat, en annen sone eller et annet segment dersom det 

skulle oppstå en sykdom i den arten.  
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Artikkel 5 

Utelukkelse av visse holdte landdyr fra målpopulasjonen 

1. Som unntak fra artikkel 41 nr. 1 bokstav a) kan vedkommende myndighet begrense målpopulasjonen for overvåking av en 

annen sykdom enn en kategori A-sykdom til de kategoriene av holdte dyr av listeførte arter som for denne sykdommen omfattes 

av 

a) Unionens overvåkingsprogrammer, 

b) obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer eller overvåking som er nødvendig for å tildele eller opprettholde 

sykdomsfri status, eller 

c) overvåkingsbaserte krav til dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen eller innførsel til Unionen. 

2. Kategoriene av holdte dyr nevnt i nr. 1 kan være basert på dyrenes alder og kjønn samt produksjonssted og produksjons-

type. 

Artikkel 6 

Diagnostiske metoder 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at prøvetakingen, teknikkene, valideringen og fortolkningen av de diagnostiske 

metodene i forbindelse med overvåkingen er i samsvar med 

a) det særlige regelverket vedtatt i samsvar med forordning (EU) 2016/429 og de relevante opplysningene og veiledningene 

som er gjort tilgjengelige på nettstedene til Den europeiske unions referanselaboratorier (EURL) og Kommisjonen, 

b) derom de ikke omfattes av regelverket, opplysningene og veiledningene nevnt i bokstav a), prøvetakingen, teknikkene, 

valideringen og fortolkningen av de diagnostiske metodene som er fastsatt i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhånd-

bok («OIEs landdyrhåndbok»)(21) med endringer, eller Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok for akvatiske dyr («OIEs 

håndbok for akvatiske dyr»(22) med endringer, 

c) dersom de ikke omfattes av bokstav a) og b) i dette nummeret, metodene som er fastsatt i artikkel 34 nr. 2 bokstav b) og 

artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625. 

2. De diagnostiske metodene for tildeling eller opprettholdelse av sykdomsfri status er fastsatt i 

a) avsnitt 1 i vedlegg III for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, 

b) avsnitt 2 i vedlegg III for infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (Mycobacterium bovis, M. caprae og M. 

tuberculosis) (MTBC), 

c) avsnitt 3 i vedlegg III for enzootisk bovin leukose (EBL), 

d) avsnitt 4 i vedlegg III for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt (IBR/IPV), 

e) avsnitt 5 i vedlegg III for infeksjon med pseudorabiesvirus (ADV), 

f) avsnitt 6 i vedlegg III for bovin virusdiaré (BVD), 

g) del II kapittel 1 avsnitt 5 nr. 2 i vedlegg VI for hemoragisk virusseptikemi (VHS), 

h) del II kapittel 1 avsnitt 5 nr. 2 i vedlegg VI for infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), 

i) del II kapittel 2 avsnitt 5 nr. 2 i vedlegg VI for infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus (HPR-deletert 

ILAV), 

j) del II kapittel 3 avsnitt 5 nr. 2 i vedlegg VI for infeksjon med Marteilia refringens,  

  

(21) http://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-manual/access-online/ 

(22) http://www.oie.int/en/standard-setting/aquatic-manual/access-online/ 
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k) del II kapittel 4 avsnitt 5 nr. 2 i vedlegg VI for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

l) del II kapittel 5 avsnitt 5 nr. 2 i vedlegg VI for infeksjon med Bonamia ostreae, 

m) del II kapittel 6 avsnitt 5 nr. 2 i vedlegg VI for infeksjon med hvitflekksyndromvirus (WSSV). 

Artikkel 7 

Bidrag fra offentlige kontroller og annen offentlig virksomhet til overvåking av dyrehelse 

1. Vedkommende myndighet skal, dersom det er relevant, ta med i utformingen av overvåkingen nevnt i artikkel 3 i denne 

forordningen resultatet av de offentlige kontrollene og annen offentlig virksomhet som definert i artikkel 2 i forordning (EU) 

2017/625. Disse offentlige kontrollene og annen offentlig virksomhet omfatter 

a) kontroll ante mortem og post mortem, 

b) inspeksjoner på grensekontrollstasjoner, 

c) offentlige kontroller og annen offentlig virksomhet som utføres på markeder og ved oppsamlinger, 

d) offentlige kontroller og annen offentlig virksomhet som utføres under transport av levende dyr, 

e) folkehelserelaterte inspeksjoner og prøvetaking i anlegg, 

f) alle andre offentlige kontroller hvor anlegg, dyr eller prøver inspiseres eller undersøkes. 

2. Dersom vedkommende myndighet har mistanke om en listeført sykdom eller en ny sykdom i forbindelse med offentlige 

kontroller eller annen offentlig virksomhet som nevnt i nr. 1, skal den sikre at alle relevante myndigheter underrettes. Dette skal 

gjøres 

a) umiddelbart i tilfelle av en kategori A-sykdom eller en ny sykdom, 

b) omgående for andre sykdommer. 

Avsni t t  2  

Bekreftelse  av sy kdo m og  kasusdef ini sjoner  

Artikkel 8 

Kriterier for offisiell bekreftelse av andre listeførte sykdommer enn kategori A-sykdommer, og for visse nye sykdommer 

samt etterfølgende bekreftelse av utbrudd 

1. Vedkommende myndighet skal ved mistanke om andre listeførte sykdommer enn kategori A-sykdommer eller en ny 

sykdom, gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomsten av den sykdommen når 

a) det er nødvendig for å fastslå helsestatusen til medlemsstaten, sonen eller segmentet i denne, eller 

b) det er nødvendig for å samle inn nødvendige opplysninger om forekomsten av sykdommen for å 

 i) iverksette tiltak for å verne dyrs eller menneskers helse, 

 ii) gjennomføre krav til dyrehelse ved forflytning av dyr eller produkter, eller 

 iii) oppfylle kravene fastsatt i et unionsovervåkingsprogram. 

2. Vedkommende myndighet skal bekrefte et utbrudd av en av sykdommene nevnt i nr. 1 når den har klassifisert et dyr eller 

en gruppe dyr som et bekreftet tilfelle av disse sykdommene i samsvar med artikkel 9 nr. 2.  
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Artikkel 9 

Kasusdefinisjoner 

1. Vedkommende myndighet skal klassifisere et dyr eller en gruppe dyr som et mistenkt tilfelle av en listeført sykdom eller 

en ny sykdom når 

a) kliniske undersøkelser, kontroll post mortem eller laboratorieundersøkelser konkluderer at kliniske tegn, skade(r) post 

mortem eller histologiske funn tyder på en slik sykdom, 

b) resultatene fra en diagnostisk metode tyder på at sykdommen sannsynligvis forekommer i en prøve fra et dyr eller en 

gruppe dyr, eller 

c) det er fastslått en epidemiologisk forbindelse med et bekreftet tilfelle. 

2. Vedkommende myndighet skal klassifisere et dyr eller en gruppe dyr som et bekreftet tilfelle av en listeført sykdom eller 

en ny sykdom når 

a) sykdomsagensen, bortsett fra vaksinestammer, er blitt isolert i en prøve fra et dyr eller en gruppe dyr, 

b) et antigen eller en nukleinsyre som er spesifikk for sykdomsagensen, og som ikke er en følge av vaksinasjon, er blitt påvist 

i en prøve fra et dyr eller en gruppe dyr som viser kliniske tegn på sykdommen eller en epidemiologisk forbindelse med et 

mistenkt eller bekreftet tilfelle, eller 

c) en indirekte diagnostisk metode har gitt et positivt resultat som ikke er en følge av vaksinasjon, i en prøve fra et dyr eller en 

gruppe dyr som viser kliniske tegn på sykdommen eller en epidemiologisk forbindelse med et mistenkt eller bekreftet 

tilfelle. 

3. Sykdomsspesifikke definisjoner av et mistenkt tilfelle og et bekreftet tilfelle av listeførte sykdommer er fastsatt for 

landdyr i vedlegg I, og for akvatiske dyr i del II kapittel 1–6 avsnitt 5 nr. 3 i vedlegg VI. 

4. Dersom det ikke foreligger sykdomsspesifikke definisjoner som fastsatt i nr. 3, får kriteriene fastsatt i nr. 1 og 2 

anvendelse på definisjonene av et mistenkte tilfelle og et bekreftet tilfelle av listeførte sykdommer, og dersom det er relevant, 

nye sykdommer. 

Avsni t t  3  

Unionens overvå kingsprogra m  

Artikkel 10 

Kriterier for og innhold i Unionens overvåkingsprogrammer 

1. En kategori E-sykdom skal omfattes av et unionsovervåkingsprogram i samsvar med artikkel 28 i forordning (EU) 

2016/429 dersom den oppfyller følgende kriterier: 

a) Den utgjør en særlig trussel mot dyrs og eventuelt menneskers helse på hele Unionens territorium, med mulige alvorlige 

økonomiske konsekvenser for landbruket og økonomien som helhet. 

b) Sykdommens profil vil kunne endre seg, særlig med hensyn til risikoen for menneskers og dyrs helse. 

c) Smittede viltlevende dyr utgjør en særlig trussel for at sykdommen innføres til en del av eller hele Unionens territorium. 

d) Det er ved hjelp av overvåking av avgjørende betydning å innhente regelmessig oppdatert informasjon om sykdommens 

utvikling og spredning og sykdomsagensens kjennetegn for å vurdere disse risikoene og tilpasse de risikoreduserende 

tiltakene i samsvar med dette. 

2. Vedkommende myndighet skal gjennomføre Unionens overvåkingsprogrammer for den aktuelle sykdommen i samsvar 

med det innholdet som er angitt i vedlegg II.  
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Artikkel 11 

Opplysninger som skal inngå ved framlegging av og rapportering om Unionens overvåkingsprogrammer 

1. Når vedkommende myndighet framlegger et unionsovervåkingsprogram, skal minst følgende opplysninger inngå: 

a) En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen med hensyn til sykdommen før startdatoen for gjennomføring av 

programmet samt data om sykdommens epidemiologiske utvikling. 

b) Målpopulasjon, epidemiologiske enheter og soner i programmet. 

c) Vedkommende myndighets organisasjon, tilsyn med gjennomføringen av programmet, offentlige kontroller som skal 

iverksettes under gjennomføringen av programmet, samt den rollen som alle berørte driftsansvarlige, fagpersoner innen 

dyrehelse, veterinærer, dyrehelselaboratorier og andre berørte fysiske eller juridiske personer har. 

d) En beskrivelse og avgrensning av de geografiske og administrative områdene der programmet skal gjennomføres. 

e) Indikatorer for måling av framskrittene i programmet. 

f) Diagnostiske metoder som benyttes, antallet prøver som testes, hyppigheten av tester og prøvetakingsmønstre. 

g) Risikofaktorer som skal tas i betraktning ved utforming av en målrettet risikobasert overvåking. 

2. Når vedkommende myndighet rapporterer om et unionsovervåkingsprogram, skal minst følgende opplysninger inngå: 

a) En beskrivelse av de tiltakene som er iverksatt og de resultatene som er oppnådd på grunnlag av opplysningene nevnt i nr. 1 

bokstav b) og bokstav d)–f). 

b) Resultatene av oppfølgingen av sykdommens epidemiologiske utvikling ved et mistenkt eller bekreftet tilfelle. 

KAPITTEL 2 

Utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer hos landdyr 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser  

Artikkel 12 

Strategi for sykdomsbekjempelse for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr 

1. Når vedkommende myndighet oppretter et obligatorisk utryddelsesprogram for en kategori B-sykdom eller et frivillig 

utryddelsesprogram for en kategori C-sykdom hos landdyr, skal den basere disse programmene på en strategi for sykdoms-

bekjempelse som for hver sykdom omfatter 

a) det territoriet og den dyrepopulasjonen som omfattes av utryddelsesprogrammet som fastsatt i artikkel 13 nr. 1, 

b) varigheten av utryddelsesprogrammet som fastsatt i artikkel 15, herunder dets endelige mål og delmål som fastsatt i artikkel 

14, og 

c) de sykdomsspesifikke kravene fastsatt 

 i) i artikkel 16–31 for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, infeksjon med MTBC, EBL, IBR/IPV, 

infeksjon med ADV og BVD, 

 ii) i artikkel 32–36 for infeksjon med rabiesvirus (RABV), 

 iii) i artikkel 37–45 for infeksjon med BTV.  



Nr. 81/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

2. Vedkommende myndighet kan la utryddelsesprogrammet omfatte samordnede tiltak ved sine felles lande- eller 

kystgrenser med andre medlemsstater eller tredjeland for å sikre at målene i programmet oppnås og at resultatene vil vedvare. 

Dersom slik samordning ikke er blitt etablert, skal vedkommende myndighet om mulig la utryddelsesprogrammet omfatte 

effektive risikoreduserende tiltak, for eksempel forsterket overvåking. 

Artikkel 13 

Geografisk virkeområde og dyrepopulasjoner 

1. Vedkommende myndighet skal fastsette virkeområdet for utryddelsesprogrammet, herunder 

a) territoriet som omfattes, og 

b) målpopulasjonen og ved behov ytterligere dyrepopulasjoner. 

2. Territoriet som omfattes av utryddelsesprogrammet nevnt i nr. 1 bokstav a), skal være 

a) hele medlemsstatens territorium, eller 

b) én eller flere soner, forutsatt at hver sone tilsvarer én eller flere administrative enheter på minst 2 000 km2 og omfatter 

minst én av de regionene som er fastsatt i henhold til artikkel 21 i forordning (EU) 2016/429. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan vedkommende myndighet definere soner som er mindre enn 2 000 km2, på grunnlag av 

a) et minsteareal som ikke er vesentlig mindre enn 2 000 km2, eller 

b) at det finnes naturlige barrierer med betydning for sykdomsprofilen. 

Artikkel 14 

Endelige mål og delmål 

1. Vedkommende myndighet skal la utryddelsesprogrammet omfatte kvalitative og kvantitative endelige mål som omfatter 

alle sykdomsspesifikke krav i artikkel 72 for tildeling av sykdomsfri status. 

2. Vedkommende myndighet skal la utryddelsesprogrammet omfatte kvalitative og kvantitative årlige eller flerårige delmål 

som viser framskrittene som gjøres for å oppfylle de endelige målene. Disse delmålene skal omfatte 

a) alle de sykdomsspesifikke kravene nevnt i nr. 1, og 

b) ved behov ytterligere krav som ikke inngår i kriteriene for tildeling av sykdomsfri status for å vurdere framskrittene som 

gjøres med henblikk på utryddelse. 

Artikkel 15 

Anvendelsestid 

1. Vedkommende myndighet skal i utryddelsesprogrammet fastsette anvendelsestiden, idet det tas hensyn til den 

opprinnelige situasjonen og delmålene angitt i artikkel 14 nr. 2. 

2. For kategori C-sykdommer skal anvendelsestiden for utryddelsesprogrammet ikke overstige seks år regnet fra datoen for 

Kommisjonens opprinnelige godkjenning av programmet i samsvar med artikkel 31 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. I behørig 

begrunnede tilfeller kan Kommisjonen på anmodning fra medlemsstater forlenge anvendelsestiden for utryddelsesprogrammet 

med ytterligere seks år.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/369 

 

 

Avsni t t  2  

Krav t i l  utry dde lsesprog ra mmer basert  på t i ldel ing  av sy kdo msfri  s tatus  på anleggsnivå  

Artikkel 16 

Strategi for sykdomsbekjempelse basert på sykdomsfri status på anleggsnivå 

1. Vedkommende myndighet skal utforme strategien for sykdomsbekjempelse i et utryddelsesprogram med hensyn til 

målpopulasjonen som holdes i anlegg, for følgende sykdommer hos landdyr: 

a) Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

b) Infeksjon med MTBC. 

c) EBL. 

d) IBR/IPV. 

e) Infeksjon med ADV. 

f) BVD. 

2. Strategiene for sykdomsbekjempelse i utryddelsesprogrammer nevnt i nr. 1 skal være basert på 

a) gjennomføringen av sykdomsspesifikke tiltak fastsatt i artikkel 18–31 til alle aktuelle anlegg har oppnådd sykdomsfri 

status, 

b) vedkommende myndighets tildeling, midlertidige oppheving og tilbakekalling av sykdomsfri status for alle aktuelle anlegg, 

c) gjennomføringen av biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak, 

d) den frivillige gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammer. 

Artikkel 17 

Målpopulasjoner og ytterligere dyrepopulasjoner i utryddelsesprogrammer for visse sykdommer 

1. Vedkommende myndighet skal benytte et obligatorisk utryddelsesprogram på følgende målpopulasjoner: 

a) For infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, holdt storfe, holdte sauer og holdte geiter. 

b) For infeksjon med MTBC, holdt storfe. 

2. Vedkommende myndighet skal benytte det frivillige utryddelsesprogrammet på følgende målpopulasjoner: 

a) For EBL, holdt storfe. 

b) For IBR/IPV, holdt storfe. 

c) For infeksjon med ADV, holdte svin. 

d) For BVD, holdt storfe. 

3. Vedkommende myndighet skal ta med ytterligere dyrepopulasjoner når den anser at disse dyrene utgjør en vesentlig risiko 

for helsestatusen til dyr nevnt i nr. 1 eller 2.  
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Artikkel 18 

De driftsansvarliges forpliktelser med hensyn til utryddelsesprogrammer for visse sykdommer 

1. De driftsansvarlige for anlegg der det holdes dyr fra målpopulasjonene nevnt i artikkel 17, bortsett fra slakterier, skal 

oppfylle følgende generelle og sykdomsspesifikke krav for å oppnå og opprettholde sykdomsfri status for anleggene: 

a) Generelle krav: 

 i) Overvåking av målpopulasjoner og ytterligere dyrepopulasjoner for den aktuelle sykdommen som pålagt av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

 ii) Ved forflytning av dyr fra målpopulasjonene, sikring av at anleggenes helsestatus ikke settes i fare som følge av 

transport eller innførsel til anlegget av dyr i målpopulasjoner eller ytterligere dyrepopulasjoner eller produkter fra 

disse. 

iii) Vaksinasjon av holdte dyr i målpopulasjoner mot den aktuelle sykdommen. 

 iv) Tiltak for sykdomsbekjempelse dersom sykdommen mistenkes eller bekreftes. 

 v) Alle ytterligere tiltak som anses som nødvendige av vedkommende myndighet, som dersom det er relevant, kan 

omfatte atskillelse av dyr etter deres helsestatus ved hjelp av fysiske vernetiltak og driftsmessige tiltak. 

b) Sykdomsspesifikke krav fastsatt i 

 i) del I kapittel 1 og 2 i vedlegg IV for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, 

 ii) del II kapittel 1 i vedlegg IV for infeksjon med MTBC, 

iii) del III kapittel 1 i vedlegg IV for EBL, 

 iv) del IV kapittel 1 i vedlegg IV for IBR/IPV, 

 v) del V kapittel 1 i vedlegg IV for infeksjon med ADV, 

 vi) del VI kapittel 1 i vedlegg IV for BVD. 

2. De driftsansvarlige for slakterier der dyr fra målpopulasjoner nevnt i artikkel 17 holdes og slaktes, skal oppfylle de 

generelle kravene i nr. 1 bokstav a) i), iv) og v). 

Artikkel 19 

Unntak med hensyn til tildeling av sykdomsfri status til anlegg 

Som unntak fra artikkel 18 og forutsatt at de aktuelle målpopulasjonene oppfyller de generelle kravene i artikkel 18 nr. 1 

bokstav a), kan vedkommende myndighet beslutte at de driftsansvarliges forpliktelser til å oppnå og opprettholde sykdomsfri 

status i henhold til artikkel 18 nr. 1, ikke gjelder for driftsansvarlige for følgende anlegg: 

a) Avgrensede anlegg. 

b) Anlegg der dyrene holdes bare for oppsamling. 

c) Anlegg der dyrene holdes bare for dyreforestillinger. 

d) Omreisende sirkus. 

Artikkel 20 

Vedkommende myndighets forpliktelse til å tildele, suspendere og tilbakekalle sykdomsfri status 

1. Vedkommende myndighet skal tildele sykdomsfri status på anleggsnivå når anleggenes driftsansvarlige oppfyller kravene 

i artikkel 18.  
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2. Vedkommende myndighet skal suspendere eller tilbakekalle sykdomsfri status på anleggsnivå dersom vilkårene for 

suspensjon eller tilbakekalling er oppfylt. Disse vilkårene er fastsatt i 

a) del I kapittel 1 og 2 avsnitt 3 og 4 i vedlegg IV for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, 

b) del II kapittel 1 avsnitt 3 og 4 i vedlegg IV for infeksjon med MTBC, 

c) del III kapittel 1 avsnitt 3 og 4 i vedlegg IV for EBL, 

d) del IV kapittel 1 avsnitt 3 og 4 i vedlegg IV for IBR/IPV, 

e) del V kapittel 1 avsnitt 3 og 4 i vedlegg IV for infeksjon med ADV, 

f) del VI kapittel 1 avsnitt 3 og 4 i vedlegg IV for BVD. 

3. Vedkommende myndighet skal angi 

a) nærmere opplysninger om testordningen, herunder ved behov de sykdomsspesifikke kravene nevnt i artikkel 18 nr. 1 

bokstav b) dersom den sykdomsfrie statusen suspenderes eller tilbakekalles, og 

b) det lengste tidsrommet den sykdomsfrie statusen kan være suspendert når vilkårene nevnt i nr. 2 ikke er oppfylt. 

4. Vedkommende myndighet kan tildele forskjellige epidemiologiske enheter i samme anlegg ulik helsestatus, forutsatt at 

den driftsansvarlige 

a) har framlagt for vurdering av vedkommende myndighet opplysninger om de forskjellige epidemiologiske enhetene som er 

etablert i anlegget som skal tildeles ulik helsestatus, før eventuell mistanke om eller bekreftelse av sykdom i samsvar med 

artikkel 21 og 24, 

b) har opprettet et system som vedkommende myndighet har tilgang til på anmodning, for å spore forflytninger av dyr og 

avlsmateriale til, fra og mellom de epidemiologiske enhetene, og 

c) har atskilt de epidemiologiske enhetene gjennom fysiske og driftsmessige tiltak, og overholder alle risikoreduserende tiltak 

som vedkommende myndighet har anmodet om for dette formålet. 

Artikkel 21 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om visse sykdommer 

1. Dersom vedkommende myndighet har mistanke om et tilfelle av den aktuelle sykdommen, skal den gjennomføre 

undersøkelser, innlede en epidemiologisk undersøkelse og suspendere sykdomsfri status for det anlegget der det mistenkte 

tilfellet forekom, til undersøkelsene og de epidemiologiske undersøkelsene er avsluttet. 

2. I påvente av resultatet av undersøkelsene og de epidemiologiske undersøkelsene nevnt i nr. 1, skal vedkommende 

myndighet 

a) forby forflytning av dyr fra den aktuelle målpopulasjonen ut av anlegget, med mindre den har gitt tillatelse til umiddelbar 

slakting av dyrene i et utpekt slakteri, 

b) dersom den anser at det er nødvendig for å ha kontroll over risikoen for at sykdommen spres, 

 i) dersom det er teknisk mulig, pålegge at de mistenkte tilfellene isoleres i anlegget, 

 ii) begrense innførselen av dyr fra den aktuelle målpopulasjonen til anlegget, 

iii) begrense forflytningen av produkter fra den aktuelle målpopulasjonen fra eller til anlegget. 

3. Vedkommende myndighet skal opprettholde tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 til forekomsten av sykdommen er utelukket eller 

bekreftet.  
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Artikkel 22 

Utvidelse av tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om visse sykdommer 

1. Dersom vedkommende myndighet anser at det er nødvendig, skal den utvide tiltakene fastsatt i artikkel 21 til 

a) aktuelle ytterligere dyrepopulasjoner som holdes i anlegget, 

b) alle anlegg som har en epidemiologisk forbindelse med anlegget der det mistenkte tilfellet forekom. 

2. Dersom det er mistanke om at sykdommen forekommer hos viltlevende dyr, skal vedkommende myndighet, dersom den 

anser at det er nødvendig, utvide tiltakene fastsatt i artikkel 21 til de anleggene som har risiko for å bli infisert. 

Artikkel 23 

Unntak fra tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om visse sykdommer 

1. Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 kan vedkommende myndighet i behørig begrunnede tilfeller beslutte å ikke suspendere 

sykdomsfri status for hele anlegget dersom det finnes forskjellige epidemiologiske enheter som nevnt i artikkel 20 nr. 4. 

2. Som unntak fra artikkel 21 nr. 2 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate forflytning av dyr fra den aktuelle 

målpopulasjonen til et anlegg som den fører offentlig tilsyn med, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Dyrene skal bare flyttes med direkte transport. 

b) I bestemmelsesanlegget skal dyrene holdes i lukkede anlegg, uten kontakt med holdte dyr med høyere helsestatus eller 

viltlevende dyr av listeførte arter for den aktuelle sykdommen. 

3. Som unntak fra artikkel 21 nr. 2 bokstav a) kan vedkommende myndighet når det gjelder en kategori C-sykdom, tillate 

forflytning av dyr fra den aktuelle målpopulasjonen, forutsatt at de flyttes, om nødvendig med direkte transport, til et anlegg 

som ligger i et område som verken er sykdomsfritt eller omfattet av et frivillig utryddelsesprogram. 

4. Når vedkommende myndighet benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 2, skal den 

a) suspendere den sykdomsfrie statusen for bestemmelsesanlegget for dyrene som omfattes av unntakene, til de under-

søkelsene som er nevnt i artikkel 21 nr. 1, er avsluttet, 

b) til de undersøkelsene som er nevnt i artikkel 21 nr. 1, er avsluttet, forby forflytning av dyr fra det anlegget, med mindre den 

har gitt tillatelse til direkte transport av dyrene til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting, 

c) ved mistanke om infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis eller infeksjon med MTBC, opprettholde 

forbudet fastsatt i bokstav b) etter avsluttet undersøkelse til alle dyr som ble flyttet til anlegget i henhold til unntaket fastsatt 

i nr. 2, er blitt slaktet. 

5. Vedkommende myndighet kan benytte unntakene fastsatt i nr. 1–3 bare dersom de driftsansvarlige i opprinnelses- og 

bestemmelsesanleggene og de som transporterer dyrene som omfattes av unntakene, 

a) iverksetter egnede biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å hindre spredning av 

sykdommen, og 

b) gir vedkommende myndighet garantier for at alle nødvendige biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak er blitt 

truffet. 

Artikkel 24 

Offisiell bekreftelse av visse sykdommer og tiltak for sykdomsbekjempelse 

1. Dersom et tilfelle bekreftes, skal vedkommende myndighet 

a) tilbakekalle den sykdomsfrie statusen for det eller de infiserte anleggene,  
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b) vedta tiltakene fastsatt i artikkel 25–31 i det eller de infiserte anleggene. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan vedkommende myndighet begrense tilbakekallingen av sykdomsfri status til de 

epidemiologiske enhetene der et tilfelle er blitt bekreftet. 

3. Dersom sykdommen er blitt bekreftet hos viltlevende dyr, skal vedkommende myndighet om nødvendig gjennomføre en 

epidemiologisk undersøkelse og andre undersøkelser som fastsatt i artikkel 25. Dersom den anser det som nødvendig for å 

hindre spredning av sykdommen, skal den 

a) pålegge relevante tiltak for sykdomsbekjempelse som fastsatt i artikkel 21–25 og artikkel 30 i anlegg som holder 

målpopulasjonen og de ytterligere populasjonene av dyr, 

b) gjennomføre eller pålegge andre forholdsmessige og nødvendige tiltak for forebygging, overvåking og sykdoms-

bekjempelse med hensyn til den aktuelle populasjonen av viltlevende dyr eller i populasjonens habitat. 

Artikkel 25 

Epidemiologisk undersøkelse og andre undersøkelser ved bekreftelse av visse sykdommer 

1. Dersom en sykdom bekreftes, skal vedkommende myndighet 

a) gjennomføre en epidemiologisk undersøkelse, 

b) gjennomføre undersøkelser og iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 21 i alle epidemiologisk forbundne anlegg, og 

c) tilpasse overvåkingen til de identifiserte risikofaktorene, idet det tas hensyn til konklusjonene av den epidemiologiske 

undersøkelsen. 

2. Vedkommende myndighet skal vurdere om det er behov for å gjennomføre en undersøkelse av viltlevende dyr fra 

ytterligere populasjoner dersom den epidemiologiske undersøkelsen viser epidemiologiske forbindelser mellom holdte og 

viltlevende dyr. 

3. Vedkommende myndighet skal så snart som mulig opplyse om situasjonen til 

a) driftsansvarlige og relevante myndigheter i de medlemsstatene som berøres av de epidemiologiske forbindelsene med det 

bekreftede tilfellet, og 

b) de vedkommende myndighetene i andre medlemsstater eller tredjeland som kan være berørt av de epidemiologiske 

forbindelsene med det eller de infiserte anleggene. 

Artikkel 26 

Forflytning av dyr til eller fra infiserte anlegg 

1. Vedkommende myndighet skal forby forflytning av dyr fra målpopulasjonen ut av det infiserte anlegget, med mindre den 

har gitt tillatelse til umiddelbar slakting av dyrene i et utpekt slakteri. 

2. Når vedkommende myndighet anser det som nødvendig for å hindre spredning av sykdommen, skal den 

a) pålegge isolasjon av de mistenkte og bekreftede tilfellene i anlegget, dersom det er teknisk mulig, 

b) begrense forflytningen av dyr fra målpopulasjonen innenfor anlegget, 

c) begrense innførselen av dyr fra målpopulasjonen til anlegget, 

d) begrense forflytningen av produkter fra dyr fra målpopulasjonen fra eller til det infiserte anlegget. 

3. Vedkommende myndighet skal, dersom anser at det er nødvendig, utvide tiltakene i nr. 1 og 2 til dyr og produkter fra 

ytterligere dyrepopulasjoner for å hindre spredning av sykdommen.  
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Artikkel 27 

Testing og fjerning av dyr fra infiserte anlegg 

1. Etter bekreftelse av sykdommen skal vedkommende myndighet pålegge at følgende tester gjennomføres i de infiserte 

anleggene innen en frist som den skal fastsette: 

a) Testing av dyr der testing anses som nødvendig for å sluttføre den epidemiologiske undersøkelsen. 

b) Testing for å gjeninnføre sykdomsfri status som fastsatt i 

 i) del I kapittel 1 og 2 avsnitt 4 i vedlegg IV for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, 

 ii) del II kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg IV for infeksjon med MTBC, 

iii) del III kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg IV for EBL, 

 iv) del IV kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg IV for IBR/IPV, 

 v) del V kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg IV for infeksjon med ADV, 

 vi) del VI kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg IV for BVD. 

c) Eventuell ytterligere testing som vedkommende myndighet anser som nødvendig for å sikre rask påvisning av smittede dyr 

som kan bidra til spredning av sykdommen. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) skal det ikke pålegges testing når sykdomsfri status gjeninnføres i samsvar med 

 i) del I kapittel 1 og 2 avsnitt 1 nr. 2 i vedlegg IV for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, 

 ii) del II kapittel 1 avsnitt 1 nr. 2 i vedlegg IV for infeksjon med MTBC, 

iii) del III kapittel 1 avsnitt 1 nr. 2 i vedlegg IV for EBL, 

 iv) del IV kapittel 1 avsnitt 1 nr. 2 i vedlegg IV for IBR/IPV, 

 v) del V kapittel 1 avsnitt 1 nr. 2 i vedlegg IV for infeksjon med ADV, 

 vi) del VI kapittel 1 avsnitt 1 nr. 2 i vedlegg IV for BVD. 

3. Vedkommende myndighet skal pålegge at alle dyr i infiserte anlegg som anerkjennes som bekreftede tilfeller, og om 

nødvendig som mistenkte tilfeller, slaktes innen en frist som den fastsetter. 

4. Slaktingen av dyrene nevnt i nr. 3 skal gjennomføres under offentlig tilsyn i et utpekt slakteri. 

5. Vedkommende myndighet kan pålegge avliving og destruering av noen av eller alle dyrene nevnt i nr. 3 i stedet for 

slakting. 

6. Vedkommende myndighet skal utvide tiltakene fastsatt i denne artikkelen til dyr fra ytterligere dyrepopulasjoner dersom 

det er nødvendig for å utrydde sykdommen i de infiserte anleggene. 

Artikkel 28 

Håndtering av produkter fra infiserte anlegg 

1. Vedkommende myndighet skal i alle anlegg som er infisert med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis eller med 

MTBC, pålegge at 

a) melk fra bekreftede tilfeller enten skal gis som fôr bare til dyr i samme anlegg etter at den er blitt foredlet for å sikre 

inaktivering av sykdomsagensen, eller den skal sluttbehandles,  
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b) husdyrgjødsel, strå, fôr eller andre materialer og stoffer som har vært i kontakt med et bekreftet tilfelle eller kontaminert 

materiale, skal enten samles inn og sluttbehandles så snart som mulig, eller etter passende risikovurdering lagres og 

bearbeides for å redusere risikoen for spredning av sykdommen til et akseptabelt nivå. 

2. Ved infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis skal vedkommende myndighet pålegge at fostre, dødfødte 

dyr, dyr som har dødd av sykdommen etter fødselen, og morkaker i alle infiserte anlegg samles inn og sluttbehandles. 

3. Ved infeksjon med en kategori C-sykdom skal vedkommende myndighet når den anser at det er nødvendig, pålegge 

passende tiltak fastsatt i nr. 1 og 2. 

4. Dersom vedkommende myndighet anser at det er nødvendig, skal den pålegge tilbakesporing, foredling eller slutt-

behandling av alle produkter fra infiserte anlegg som kan utgjøre en risiko for spredning av sykdommen eller påvirke 

menneskers helse. 

Artikkel 29 

Unntak fra restriksjoner ved forflytning av dyr fra infiserte anlegg 

1. Som unntak fra artikkel 26 nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate forflytning av klinisk friske dyr, bortsett fra 

bekreftede tilfeller, til et anlegg som den fører offentlig tilsyn med, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Forflytningen setter ikke helsestatusen til dyr i bestemmelsesanlegget eller som er på vei til dette bestemmelsesstedet, i 

fare. 

b) Dyrene skal bare flyttes med direkte transport. 

c) I bestemmelsesanlegget skal dyrene holdes i lukkede anlegg, uten kontakt med holdte dyr med høyere helsestatus eller 

viltlevende dyr av listeførte arter for den aktuelle sykdommen. 

2. Som unntak fra artikkel 26 nr. 1 kan vedkommende myndighet når det gjelder en kategori C-sykdom, tillate forflytning av 

klinisk friske dyr fra den aktuelle målpopulasjonen, bortsett fra bekreftede tilfeller, forutsatt at 

a) de flyttes, om nødvendig med direkte transport, til et anlegg som ligger i et område som verken er sykdomsfritt eller 

omfattet av et frivillig utryddelsesprogram, og 

b) forflytningen ikke setter helsestatusen til målpopulasjonen eller ytterligere dyrepopulasjoner i bestemmelsesanlegget eller 

som er på vei til dette bestemmelsesstedet, i fare. 

3. Dersom vedkommende myndighet benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 1, skal den tilbakekalle bestemmelsesanleggets 

sykdomsfrie status for dyrene som omfattes av unntaket, og skal 

a) pålegge forflytning av dyrene med direkte transport innen en frist som vedkommende myndighet fastsetter, fra bestemmel-

sesanlegget til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting, eller 

b) ved en kategori C-sykdom pålegge de tiltakene for sykdomsbekjempelse som er fastsatt i artikkel 26–30, inntil anlegget har 

fått gjenopprettet sykdomsfri status. 

4. Vedkommende myndighet kan benytte unntakene fastsatt i nr. 1 og 2 bare dersom de driftsansvarlige i opprinnelses- og 

bestemmelsesanleggene og de som transporterer dyrene som omfattes av unntakene, 

a) iverksetter egnede biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å hindre spredning av 

sykdommen, og 

b) gir vedkommende myndighet garantier for at alle nødvendige biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak er blitt 

truffet.  
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Artikkel 30 

Rengjøring og desinfisering samt andre tiltak for å hindre spredning av infeksjon 

1. Vedkommende myndighet skal pålegge de driftsansvarlige for alle infiserte anlegg og de som mottar dyr fra infiserte 

anlegg, å gjennomføre rengjøring og desinfisering eller eventuelt sikker sluttbehandling av 

a) alle deler av anleggene som kan ha blitt kontaminert etter fjerning av bekreftede og mistenkte tilfeller, og før 

gjeninnsetting, 

b) alt fôr, alle materialer, alle stoffer, alt utstyr knyttet til dyrehold og alt medisinsk og produksjonsrelatert utstyr som kan ha 

blitt kontaminert, 

c) alt vernetøy eller sikkerhetsutstyr som brukes av driftsansvarlige og besøkende, 

d) alle transportmidler og containere og alt utstyr etter transporten av dyr eller produkter fra infiserte anlegg, 

e) lasteområder for dyr etter hver gangs bruk. 

2. Vedkommende myndighet skal godkjenne protokollen for rengjøring og desinfisering. 

3. Vedkommende myndighet skal overvåke rengjøringen og desinfiseringen eller eventuelt den sikre sluttbehandlingen, og 

den skal ikke gjeninnføre eller tildele på nytt sykdomsfri status til anlegget før den anser at rengjøringen og desinfiseringen 

eller eventuelt den sikre sluttbehandlingen er gjennomført. 

4. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en risikovurdering anse en beitemark som kontaminert og forby at den 

brukes av holdte dyr med høyere helsestatus enn målpopulasjonen, eller dersom det er epidemiologisk relevant, enn ytterligere 

dyrepopulasjoner, i tilstrekkelig lang tid til at risikoen for at sykdomsagensens persistens kan anses å være ubetydelig. 

Artikkel 31 

Risikoreduserende tiltak for å hindre reinfeksjon 

Vedkommende myndighet skal før eller når den opphever tiltakene for sykdomsbekjempelse, pålegge forholdsmessige 

risikoreduserende tiltak for å hindre at anlegget reinfiseres, samtidig som det tas hensyn til relevante risikofaktorer som framgår 

av resultatene av den epidemiologiske undersøkelsen. Disse tiltakene skal minst ta hensyn til 

a) sykdomsagensens persistens i miljøet eller hos viltlevende dyr, og 

b) biosikkerhetstiltak som er tilpasset anleggets særtrekk. 

Avsni t t  3  

Beste mmelser so m gjelder utry ddel sesprogra mmer  for infeks jon med RABV  

Artikkel 32 

Strategi for sykdomsbekjempelse i utryddelsesprogrammer for infeksjon med RABV 

1. Når vedkommende myndighet oppretter et utryddelsesprogram for infeksjon med RABV, skal den basere programmet på 

en strategi for sykdomsbekjempelse som omfatter 

a) vaksinasjon av dyr fra målpopulasjonen som den anser å være relevante, 

b) gjennomføring av tiltak for å redusere risikoen for kontakt med smittede dyr, 

c) kontroll med risikoen for spredning og innføring av sykdommen på medlemsstatens territorium. 

2. Vedkommende myndighet skal gjennomføre utryddelsesprogrammet samtidig som det tas hensyn til at det skal 

a) være basert på en risikovurdering som oppdateres ved behov i henhold til utviklingen i den epidemiologiske situasjonen, 

b) støttes av offentlige opplysningskampanjer som omfatter alle relevante berørte parter,  
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c) om nødvendig samordnes med relevante myndigheter med ansvar for folkehelse, populasjoner av viltlevende dyr eller jakt, 

d) skaleres i henhold til en geografisk risikobasert tilnærming. 

3. Vedkommende myndighet kan delta i gjennomføringen av utryddelsesprogrammer for infeksjon med RABV i et 

tredjeland eller et territorium for å hindre risikoen for spredning og innføring av RABV på sin medlemsstats territorium. 

Artikkel 33 

Målpopulasjon for utryddelsesprogrammer for infeksjon med RABV 

1. Vedkommende myndighet skal bruke utryddelsesprogrammet for infeksjon med RABV på følgende målpopulasjon: 

Holdte og viltlevende dyr av arter av følgende familier: Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae og Camelidae. 

2. Vedkommende myndighet skal i første rekke innrette tiltakene i utryddelsesprogrammet på viltlevende rever, ettersom 

disse er det viktigste reservoaret for RABV. 

3. Vedkommende myndighet skal la andre målpopulasjoner enn viltlevende rever omfattes av tiltakene i utryddelses-

programmet når den anser at slike dyr utgjør en betydelig risiko. 

4. Vedkommende myndighet kan ta med viltlevende dyr av arter av ordenen Chiroptera i målpopulasjonen som er relevant 

for overvåkingen nevnt i artikkel 4. 

Artikkel 34 

Vedkommende myndighets forpliktelser i forbindelse med utryddelsesprogrammer for infeksjon med RABV 

1. Vedkommende myndighet skal 

a) gjennomføre overvåking av infeksjon med RABV med henblikk på 

 i) tidlig påvisning av infeksjon, og 

ii) oppfølging av utviklingen i antallet smittede dyr, som i henhold til en risikobasert tilnærming skal omfatte oppsamling 

og testing av viltlevende rever og andre viltlevende kjøttetere som er funnet døde, 

b) gjennomføre tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om eller bekreftelse av infeksjon med RABV som fastsatt i 

artikkel 35 og 36, 

c) om nødvendig iverksette risikoreduserende tiltak for å hindre spredning av RABV gjennom forflytning av hunder, katter og 

ildrer. 

2. Vedkommende myndighet skal, når den anser at det er nødvendig, pålegge 

a) vaksinasjon og overvåking av vaksinasjonens effektivitet i samsvar med del I kapittel 1 avsnitt 2 i vedlegg V for viltlevende 

rever, og dersom det er relevant, av andre dyr nevnt i artikkel 33 nr. 3, 

b) identifikasjon og registrering av hunder, katter og ildrer, 

c) forflytningsrestriksjoner for relevante holdte dyr av arter nevnt i artikkel 33 nr. 3 som ikke er vaksinert mot infeksjon med 

RABV, i samsvar med del I kapittel 1 avsnitt 1 i vedlegg V, 

d) tiltakene fastsatt i artikkel 35 når et dyr av en listeført art av uforklarlige årsaker har skadet en person eller et dyr i strid med 

dyrets normale atferd, eller har vist en uforklarlig endring i atferd og deretter har dødd innen ti dager.  
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Artikkel 35 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om infeksjon med RABV 

Når det er mistanke om infeksjon med RABV, skal vedkommende myndighet 

a) gjennomføre ytterligere undersøkelser for å bekrefte eller utelukke forekomst av sykdommen, 

b) pålegge relevante forflytningsrestriksjoner eller avliving av mistenkte tilfeller for å beskytte mennesker og dyr mot risikoen 

for å bli smittet, i påvente av resultatene av undersøkelsene, 

c) pålegge alle risikoreduserende tiltak som er forsvarlige for å redusere risikoen for ytterligere overføring av RABV til 

mennesker eller dyr. 

Artikkel 36 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved bekreftelse av infeksjon med RABV 

Når infeksjon med RABV er bekreftet, skal vedkommende myndighet treffe tiltak for å hindre ytterligere overføring av 

sykdommen til dyr og til mennesker, idet den gjennom dette 

a) skal gjennomføre en epidemiologisk undersøkelse som skal omfatte identifikasjon av den aktuelle RABV-stammen for å 

identifisere den sannsynlige infeksjonskilden og epidemiologiske forbindelser, 

b) skal, med mindre den anser at ytterligere undersøkelser er nødvendige, utelukke en infeksjon med RABV hos dyr med en 

epidemiologisk forbindelse når 

 i) det er gått minst tre måneder siden den epidemiologiske forbindelsen med det bekreftede tilfellet oppsto, og 

 ii) ingen kliniske tegn er påvist hos disse dyrene, 

c) skal, dersom den anser at det er nødvendig, treffe ett eller flere av tiltakene fastsatt i artikkel 34 og 35, 

d) skal sikre at skrotter av bekreftede tilfeller av smittede viltlevende dyr sluttbehandles eller foredles i samsvar med reglene 

fastsatt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Avsni t t  4  

Beste mmelser so m gjelder utry ddel sesprogra mmer  for i nfeks jon med BTV  

Artikkel 37 

Strategi for sykdomsbekjempelse i utryddelsesprogrammer for infeksjon med BTV 

1. Når vedkommende myndighet oppretter et frivillig utryddelsesprogram for infeksjon med BTV, skal den basere 

programmet på en strategi for sykdomsbekjempelse som omfatter 

a) overvåking av infeksjon med BTV i samsvar med kravene i del II kapittel 1 i vedlegg V, 

b) vaksinasjon av den relevante målpopulasjonen med sikte på utryddelse av sykdommen ved hjelp av regelmessige 

vaksinasjonskampanjer som eventuelt skal gjennomføres i samsvar med en langsiktig strategi, 

c) forflytningsrestriksjoner for målpopulasjonen i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 43 og 45, 

d) risikoreduserende tiltak for å minimere overføring av infeksjon med BTV gjennom vektorer. 

2. Vedkommende myndighet skal gjennomføre utryddelsesprogrammet samtidig som det tas hensyn til at 

a) programmet skal påvise og utrydde alle serotypene 1–24 som forekommer i det territoriet som omfattes av utryddelses-

programmet, 

b) territoriet som omfattes av utryddelsesprogrammet, skal være 

 i) hele medlemsstatens territorium, eller 

ii) én eller flere soner som omfatter et territorium med en radius på minst 150 km rundt hvert infisert anlegg.  
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3. Som unntak fra nr. 2 bokstav b) ii) kan vedkommende myndighet tilpasse den eller de sonene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, i samsvar med 

a) den geografiske beliggenheten til det eller de infiserte anleggene og grensene til de tilsvarende administrative enhetene, 

b) de økologiske og meteorologiske forholdene, 

c) tallrikheten, aktiviteten og utbredelsen av de vektorene som forekommer i sonen(e), 

d) den aktuelle serotypen av BTV, 

e) resultatene av den epidemiologiske undersøkelsen fastsatt i artikkel 42, 

f) resultatene av overvåkingen. 

Artikkel 38 

Målpopulasjon og ytterligere dyrepopulasjoner for utryddelsesprogrammer for infeksjon med BTV 

1. Vedkommende myndighet skal bruke utryddelsesprogrammet for infeksjon med BTV på følgende målpopulasjon: Holdte 

dyr av arter av familiene Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae og Traguilidae. 

2. Vedkommende myndighet skal, dersom den anser det som nødvendig, bruke utryddelsesprogrammet på følgende 

ytterligere populasjoner: Viltlevende dyr av arter av familiene Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, 

Moschidae og Traguilidae. 

Artikkel 39 

De driftsansvarliges forpliktelser i forbindelse med utryddelsesprogrammer for infeksjon med BTV 

1. De driftsansvarlige for anlegg, unntatt slakterier, der det holdes dyr fra målpopulasjonen nevnt i artikkel 38 nr. 1, skal 

a) oppfylle kravene fra vedkommende myndighet med hensyn til overvåking av dyr fra målpopulasjonen, 

b) oppfylle kravene fra vedkommende myndighet med hensyn til entomologisk overvåking, 

c) sørge for at dyr fra målpopulasjonen blir vaksinert etter pålegg fra vedkommende myndighet, 

d) gjennomføre tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om eller bekreftelse av sykdommen etter pålegg fra 

vedkommende myndighet, 

e) oppfylle forflytningskrav etter pålegg fra vedkommende myndighet, 

f) gjennomføre alle ytterligere tiltak som anses som nødvendige av vedkommende myndighet, som dersom det er relevant, 

kan omfatte beskyttelse av holdte dyr mot angrep fra vektorer i samsvar med dyrenes helsestatus. 

2. De driftsansvarlige for slakterier der det holdes og slaktes dyr fra målpopulasjonen nevnt i artikkel 38 nr. 1, skal 

a) oppfylle kravene fra vedkommende myndighet med hensyn til overvåking av dyr fra målpopulasjonen, 

b) gjennomføre tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om eller bekreftelse av sykdommen etter pålegg fra 

vedkommende myndighet, 

c) gjennomføre alle ytterligere tiltak som anses som nødvendige av vedkommende myndighet, som dersom det er relevant, 

kan omfatte beskyttelse av holdte dyr mot angrep fra vektorer i samsvar med dyrenes helsestatus.  
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Artikkel 40 

Vedkommende myndighets forpliktelser i forbindelse med utryddelsesprogrammer for infeksjon med BTV 

1. Vedkommende myndighet skal på det territoriet som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med BTV nevnt i 

artikkel 37 nr. 2 bokstav b), 

a) kartlegge det territoriet som omfattes, i en serie av geografiske enheter i samsvar med del II kapittel 1 avsnitt 4 nr. 1 i 

vedlegg V, 

b) gjennomføre overvåking av infeksjon med BTV i hver geografiske enhet, etter hva som er relevant med hensyn til den 

epidemiologiske situasjonen, i samsvar med kravene fastsatt i del II kapittel 1 i vedlegg V, 

c) benytte tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 41 og 42 ved mistanke om eller bekreftelse av sykdommen, 

d) pålegge driftsansvarlige for anlegg der det holdes storfe, sau eller geit, og om nødvendig andre målpopulasjoner, å sørge for 

at dyrene deres blir vaksinert, og 

e) anvende kravene fastsatt i artikkel 43 og 45 på forflytninger av dyr fra målpopulasjonen. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav d) kan vedkommende myndighet beslutte å ikke pålegge de driftsansvarlige å sørge for at 

dyrene deres blir vaksinert, dersom den etter en risikovurdering behørig kan begrunne at gjennomføringen av andre tiltak er 

tilstrekkelig til å utrydde sykdommen. 

3. Vedkommende myndighet skal, dersom den anser at det er nødvendig og om det er mulig, opprette et sesongmessig BTV-

fritt område som fastsatt i del II kapittel 5 i vedlegg V. I så fall skal vedkommende myndighet gjøre tilgjengelig for 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene 

a) opplysninger som dokumenterer at de særlige kriteriene for fastsettelse av den BTV-frie sesongen er oppfylt, 

b) sesongens start- og sluttdato, 

c) opplysninger som dokumenterer at overføringen av BTV i området er opphørt, og 

d) avgrensningen av det området som oppfyller minstekravene fastsatt i artikkel 13. 

Artikkel 41 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om infeksjon med BTV 

1. Ved mistanke om infeksjon med BTV skal vedkommende myndighet gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller 

utelukke sykdommen. 

2. I påvente av resultatene av undersøkelsen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet 

a) begrense forflytning av dyr og avlsmateriale fra målpopulasjonen fra det anlegget der de holdes, med mindre det er gitt 

tillatelse til forflytning for umiddelbar slakting, 

b) pålegge relevante risikoreduserende tiltak dersom det er nødvendig og teknisk gjennomførbart, for å hindre eller redusere 

eksponering av dyr fra målpopulasjonen for angrep fra vektorer. 

3. Vedkommende myndighet skal, dersom den anser at det er nødvendig, utvide tiltakene i nr. 1 og 2 til anlegg der dyr fra 

målpopulasjonen ble utsatt for en lignende eksponering for vektorer som de mistenkte tilfellene ble utsatt for. 

4. Tiltakene fastsatt i denne artikkelen kan trekkes tilbake når vedkommende myndighet anser at de ikke lenger er 

nødvendige for å begrense risikoen for spredning av sykdommen.  
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Artikkel 42 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved bekreftelse av infeksjon med BTV 

1. Ved bekreftelse av infeksjon med BTV skal vedkommende myndighet 

a) bekrefte utbruddet og om nødvendig opprette eller utvide den sonen som omfattes av utryddelsesprogrammet, 

b) om nødvendig gjennomføre en epidemiologisk undersøkelse, 

c) begrense forflytning av dyr fra målpopulasjonen fra anlegget der de holdes, med mindre det er gitt tillatelse til forflytning 

for umiddelbar slakting, 

d) begrense forflytning av avlsmateriale fra dyr fra målpopulasjonen fra anlegget der de holdes, 

e) pålegge relevante risikoreduserende tiltak dersom den anser at det er nødvendig og teknisk gjennomførbart, for å hindre 

eller redusere eksponering av dyr fra målpopulasjonen for angrep fra vektorer, 

f) benytte de tiltakene for sykdomsbekjempelse som er fastsatt i artikkel 41, i alle anlegg som har en epidemiologisk 

forbindelse med det bekreftede tilfellet, herunder de holdte dyrene fra målpopulasjonen som ble utsatt for en lignende 

eksponering for vektorer som det bekreftede tilfellet ble utsatt for. 

2. I tillegg til tiltakene fastsatt i nr. 1 og for å hindre spredning av sykdommen skal vedkommende myndighet dersom den 

anser at det er nødvendig, 

a) pålegge driftsansvarlige for anlegg for storfe, sau eller geit, og om nødvendig andre målpopulasjoner, å sørge for at dyrene 

deres blir vaksinert mot infeksjon med den eller de relevante serotypene av BTV som er fastsatt i artikkel 40 nr. 1  

bokstav d), 

b) undersøke og overvåke helsestatusen til målpopulasjonen i nærheten av anlegget der det bekreftede tilfellet holdes. 

3. Tiltakene fastsatt i denne artikkelen kan trekkes tilbake når vedkommende myndighet anser at de ikke lenger er 

nødvendige for å begrense risikoen for spredning av sykdommen. 

Artikkel 43 

Forflytning av holdte dyr og avlsmateriale fra målpopulasjonen til medlemsstater eller soner som omfattes av 

utryddelsesprogrammer for infeksjon med BTV 

1. Vedkommende myndighet skal bare tillate innførsel av dyr fra målpopulasjonen i det territoriet som omfattes av et 

utryddelsesprogram for infeksjon med BTV nevnt i artikkel 37 nr. 2 bokstav b), dersom dyrene oppfyller minst ett av kravene i 

del II kapittel 2 avsnitt 1 nr. 1–4 i vedlegg V. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet også tillate innførsel av dyr fra målpopulasjonen i det territoriet som 

omfattes av utryddelsesprogrammet for infeksjon med BTV, dersom 

a) den har vurdert den risikoen som innførselen utgjør for bestemmelsesstedets helsestatus når det gjelder infeksjon med BTV, 

idet det tas hensyn til mulige risikoreduserende tiltak den kan vedta på bestemmelsesstedet, 

b) den forbyr forflytning av disse dyrene til en annen medlemsstat 

 i) i 60 dager etter innførselen, 

ii) til en negativ polymerasekjedereaksjonstest (PCR-test) for serotype 1–24 av BTV er utført med negativt resultat på 

prøver som er tatt minst 14 dager etter innførselen, 

c) den om nødvendig tilpasser overvåkingen i samsvar med del II kapittel 1 avsnitt 4 nr. 6 i vedlegg V, og 

d) dyrene oppfyller ett eller flere av kravene i del II kapittel 2 avsnitt 1 nr. 5–8 i vedlegg V.  



Nr. 81/382 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

3. Vedkommende myndighet skal bare tillate innførsel av avlsmateriale fra målpopulasjonen i det territoriet som omfattes av 

et utryddelsesprogram for infeksjon med BTV nevnt i artikkel 37 nr. 2 bokstav b), dersom dyrene oppfyller minst ett av kravene 

i del II kapittel 2 avsnitt 2 nr. 1–3 i vedlegg V. 

4. Som unntak fra nr. 3 kan vedkommende myndighet også tillate innførsel av avlsmateriale fra målpopulasjonen i det 

territoriet som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med BTV, dersom 

a) den har vurdert den risikoen som innførselen utgjør for bestemmelsesstedets helsestatus når det gjelder infeksjon med BTV, 

idet det tas hensyn til mulige risikoreduserende tiltak den kan vedta på bestemmelsesstedet, 

b) den forbyr forflytning av dette avlsmaterialet til en annen medlemsstat, og 

c) avlsmaterialet oppfyller kravene i del II kapittel 2 avsnitt 2 nr. 4 i vedlegg V. 

5. Dersom vedkommende myndighet som mottar dyrene eller avlsmaterialet, benytter unntakene i nr. 2 eller 4, skal den 

a) underrette Kommisjonen om dette så snart som mulig, 

b) godta dyr eller avlsmateriale fra målpopulasjonen som oppfyller kravene for det relevante unntaket, uansett hvilken 

medlemsstat eller sone dyret eller avlsmaterialet har sin opprinnelse i. 

6. Dersom vedkommende myndighet som mottar dyrene eller avlsmaterialet, ikke lenger benytter unntakene i nr. 2 eller 4, 

skal den underrette Kommisjonen så snart som mulig. 

Artikkel 44 

Vektorbeskyttet anlegg 

1. Vedkommende myndighet kan på anmodning fra den driftsansvarlige tildele status som «vektorbeskyttet anlegg» til 

anlegg eller fasiliteter som oppfyller kriteriene i del II kapittel 3 i vedlegg V. 

2. Vedkommende myndighet skal med passende hyppighet, men minst ved begynnelsen, i løpet av og ved utgangen av den 

påkrevde beskyttelsesperioden, kontrollere effektiviteten av de tiltakene som er truffet, ved hjelp av en vektorfelle plassert inne 

i anlegget. 

3. Vedkommende myndighet skal umiddelbart tilbakekalle statusen som vektorbeskyttet anlegg dersom vilkårene nevnt i  

nr. 1 ikke lenger er oppfylt. 

Artikkel 45 

Forflytning av dyr gjennom medlemsstater eller soner som omfattes av utryddelsesprogrammer for infeksjon med BTV 

1. Vedkommende myndighet skal bare tillate forflytning av dyr fra målpopulasjonen gjennom det territoriet som omfattes av 

et utryddelsesprogram for infeksjon med BTV nevnt i artikkel 37 nr. 2 bokstav b) dersom 

a) dyrene fra målpopulasjonen oppfyller minst ett av kravene i del II kapittel 2 avsnitt 1 nr. 1–3 i vedlegg V, eller 

b) transportmidlene som dyrene lastes på, er blitt beskyttet mot angrep fra vektorer, og reisen ikke omfatter lossing av dyrene i 

mer enn ett døgn, eller dyrene er losset i mer enn ett døgn i et vektorbeskyttet anlegg eller i den vektorfrie sesongen. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet også tillate forflytning av dyr fra målpopulasjonen gjennom det 

territoriet som omfattes av utryddelsesprogrammet for infeksjon med BTV, dersom kravene fastsatt i artikkel 43 nr. 2 bokstav 

a), c) og d) er oppfylt.  
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KAPITTEL 3 

Utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser  

Artikkel 46 

Strategi for sykdomsbekjempelse for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr 

1. Når vedkommende myndighet oppretter et obligatorisk utryddelsesprogram for en kategori B-sykdom eller et frivillig 

utryddelsesprogram for en kategori C-sykdom hos akvatiske dyr, skal den basere disse programmene på en strategi for 

sykdomsbekjempelse som for hver sykdom omfatter 

a) den typen overvåkingskrav som er nødvendig for å oppfylle vilkårene for tildeling og opprettholdelse av sykdomsfri status, 

idet det tas hensyn til artikkel 3 nr. 2 bokstav b) ii), 

b) det territoriet og den dyrepopulasjonen som omfattes av utryddelsesprogrammet som fastsatt i artikkel 47 og 51, 

c) varigheten av utryddelsesprogrammet som fastsatt i artikkel 49, herunder dets endelige mål og delmål som fastsatt i  

artikkel 48, 

d) de sykdomsspesifikke tiltakene for forebygging og bekjempelse som er fastsatt i artikkel 55–65. 

2. Vedkommende myndighet kan la utryddelsesprogrammet omfatte samordnede tiltak ved sine felles lande- eller 

kystgrenser med andre medlemsstater eller tredjeland for å sikre at målet i programmene oppnås og vil vedvare. 

Dersom slik samordning ikke er blitt etablert, skal vedkommende myndighet om mulig la utryddelsesprogrammet omfatte 

effektive risikoreduserende tiltak, for eksempel forsterket overvåking. 

Artikkel 47 

Geografisk virkeområde og dyrepopulasjon 

1. Vedkommende myndighet skal fastsette virkeområdet for utryddelsesprogrammet, herunder 

a) territoriet som omfattes, og 

b) målpopulasjonen og ved behov ytterligere dyrepopulasjoner. 

2. Territoriet som omfattes av utryddelsesprogrammet nevnt i nr. 1 bokstav a), kan være 

a) hele medlemsstatens territorium, 

b) én eller flere soner, eller 

c) den geografiske beliggenheten til anleggene som segmentet eller segmentene består av. 

3. Alle anlegg som ligger i medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, skal inngå i 

utryddelsesprogrammet. 

4. Som unntak fra nr. 3 kan vedkommende myndighet utelukke fra utryddelsesprogrammet akvakulturanlegg som ikke utgjør 

noen vesentlig risiko for at programmet ikke skal lykkes, og som er fritatt for plikten til å søke om godkjenning. 

Artikkel 48 

Endelige mål og delmål 

1. Vedkommende myndighet skal la utryddelsesprogrammet omfatte kvalitative og kvantitative endelige mål som omfatter 

alle sykdomsspesifikke krav i artikkel 72 for tildeling av sykdomsfri status.  
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2. Dersom det er teknisk mulig, skal vedkommende myndighet som gjennomfører et utryddelsesprogram, også la dette 

programmet omfatte kvalitative og kvantitative endelige mål basert på helsestatusen til populasjoner av viltlevende dyr som 

utgjør en trussel mot oppnåelsen av sykdomsfri status. 

3. Vedkommende myndighet skal la utryddelsesprogrammet omfatte kvalitative og kvantitative årlige eller flerårige delmål 

som viser framskrittene som gjøres for å oppfylle de endelige målene. Disse delmålene skal omfatte 

a) alle de sykdomsspesifikke kravene nevnt i nr. 1, og målene nevnt i nr. 2, og 

b) ved behov ytterligere krav som ikke inngår i kravene for tildeling av sykdomsfri status for å vurdere framskrittene som 

gjøres med henblikk på utryddelse. 

Artikkel 49 

Anvendelsestid 

1. Anvendelsestiden for utryddelsesprogrammene for listeførte sykdommer hos akvatiske dyr er fastsatt i del II i vedlegg VI, 

særlig avsnitt 2 og 3 i 

a) kapittel 1 for VHS og IHN, 

b) kapittel 2 for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

c) kapittel 3 for infeksjon med Marteilia refringens, 

d) kapittel 4 for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

e) kapittel 5 for infeksjon med Bonamia ostreae, 

f) kapittel 6 for infeksjon med WSSV. 

2. For kategori C-sykdommer skal anvendelsestiden for et utryddelsesprogram ikke overstige seks år regnet fra datoen for 

Kommisjonens opprinnelig godkjenning av programmet i samsvar med artikkel 31 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. I behørig 

begrunnede tilfeller kan Kommisjonen på anmodning fra medlemsstater forlenge anvendelsestiden for utryddelsesprogrammet 

med ytterligere seks år. 

Avsni t t  2  

Krav t i l  utry dde lsesprog ra mmer  

Artikkel 50 

Minstekrav til et utryddelsesprogram 

Vedkommende myndighet skal basere utryddelsesprogrammet for en spesifikk kategori B- eller C-sykdom i en medlemsstat, en 

sone eller et segment på 

a) fastsettelsen av helsestatusen til medlemsstaten, sonen eller segmentet ved å fastslå helsestatusen til alle anlegg der det 

holdes dyr av listeførte arter, 

b) gjennomføringen av tiltak for sykdomsbekjempelse i alle anlegg der det er påvist mistenkte og bekreftede tilfeller, 

c) gjennomføringen av biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak for å redusere risikoen for at listeførte arter i et 

anlegg blir smittet, 

d) i visse tilfeller, vaksinasjon som en del av utryddelsesprogrammet. 

Artikkel 51 

Dyrepopulasjon som skal omfattes av utryddelsesprogrammer for kategori B og C-sykdommer 

1. Vedkommende myndighet skal benytte utryddelsesprogrammet på listeførte arter som holdes i anlegg som ligger på 

medlemsstatens, sonens eller segmentets territorium.  
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2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet på grunnlag av en risikovurdering beslutte å utelukke fra utryddel-

sesprogrammet anlegg der det utelukkende holdes vektorarter nevnt i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882. 

3. Når det er teknisk mulig, skal vedkommende myndighet ta med ytterligere dyrepopulasjoner i utryddelsesprogrammet 

dersom disse dyrene 

a) utgjør en vesentlig risiko for helsestatusen til dyr nevnt i nr. 1, 

b) er tatt med på grunn av det lave antallet akvakulturanlegg i utryddelsesprogrammet, og når det er nødvendig å ta dem med 

for å oppnå en tilfredsstillende epidemiologisk dekning i medlemsstaten, sonen eller segmentet. 

Artikkel 52 

Tiltak som skal treffes i medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av utryddelsesprogrammer 

1. For å overvåke framskrittene i utryddelsesprogrammer skal vedkommende myndighet klassifisere helsestatusen til alle 

anlegg der det holdes dyr av listeførte arter, ut fra 

a) kjent helsestatus for hvert anlegg på det tidspunktet utryddelsesprogrammet påbegynnes, 

b) overholdelsen av vilkårene for innførsel av dyr av listeførte arter til anlegget, 

c) den driftsansvarliges oppfyllelse av meldingsplikten overfor vedkommende myndighet ved enhver mistanke om eller 

bekreftelse av sykdommen, 

d) gjennomføringen av tiltak for sykdomsbekjempelse som skal iverksettes ved mistanke om eller bekreftelse av sykdommen, 

e) vaksinasjonsprogrammer som kan omfatte dyr av listeførte arter som holdes i anlegget, 

f) eventuelle ytterligere tiltak som vedkommende myndighet anser som nødvendige. 

2. Vedkommende myndighet skal 

a) påbegynne, opprettholde eller tilbakekalle utryddelsesprogrammet avhengig av om anleggene oppfyller kravene i nr. 1 eller 

ikke, 

b) underrette de driftsansvarlige for de aktuelle anleggene om utviklingen i helsestatus og om hvilke tiltak som kreves for 

tildeling av sykdomsfri status. 

3. De driftsansvarlige skal oppfylle kravene i nr. 1 bokstav b)–f) slik at utryddelsesprogrammet kan gjennomføres helt til det 

avsluttes med tilfredsstillende resultat eller tilbakekalles. 

Artikkel 53 

Unntak fra klassifisering av helsestatus for avgrensede anlegg 

Som unntak fra artikkel 52 nr. 1 kan vedkommende myndighet beslutte å ikke klassifisere helsestatusen til avgrensede anlegg 

dersom dyrepopulasjonen som holdes i disse avgrensede anleggene, omfattes av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak og 

tiltak for sykdomsbekjempelse for å sikre at den ikke utgjør noen risiko for spredning av sykdommen. 

Artikkel 54 

Vaksinasjon 

Vedkommende myndighet kan i de utryddelsesprogrammene som den fører offentlig tilsyn med, ta med 

a) vaksinasjon av listeførte arter, 

b) vaksinasjon av en ytterligere populasjon av holdte dyr, 

c) vaksinasjon av en ytterligere populasjon av viltlevende dyr.  



Nr. 81/386 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Artikkel 55 

Tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om visse sykdommer 

1. Dersom vedkommende myndighet har mistanke om et tilfelle av den aktuelle sykdommen i et anlegg, skal den 

gjennomføre den nødvendige undersøkelsen. 

2. I påvente av resultatene av undersøkelsen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet 

a) forby innførsel av dyr eller produkter av animalsk opprinnelse til anlegget, 

b) dersom det er teknisk mulig, pålegge isolasjon av de enhetene i anlegget der dyrene under mistanke holdes, 

c) forby forflytning av dyr og produkter av animalsk opprinnelse ut av anlegget med mindre vedkommende myndighet har 

tillatt forflytning for umiddelbar slakting eller foredling i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe 

sykdom hos akvatiske dyr, eller for direkte konsum når det gjelder bløtdyr eller krepsdyr som selges levende til dette 

formålet, 

d) forby forflytning av utstyr, fôr og animalske biprodukter fra anlegget med mindre vedkommende myndighet har tillatt dette. 

3. Vedkommende myndighet skal opprettholde tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 til forekomsten av sykdommen er utelukket eller 

bekreftet. 

Artikkel 56 

Utvidelse av tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om visse sykdommer 

1. Dersom vedkommende myndighet anser at det er nødvendig, skal den utvide tiltakene fastsatt i artikkel 55 til 

a) alle anlegg som på grunn av hydrodynamiske forhold har økt risiko for å bli infisert av sykdommen fra det mistenkte 

anlegget, 

b) alle anlegg som har en direkte epidemiologisk forbindelse med det mistenkte anlegget. 

2. Dersom det er mistanke om at sykdommen forekommer hos viltlevende akvatiske dyr, skal vedkommende myndighet, 

dersom den anser at det er nødvendig, utvide tiltakene fastsatt i artikkel 55 til de berørte anleggene. 

Artikkel 57 

Unntak fra tiltak for sykdomsbekjempelse ved mistanke om sykdom 

1. Som unntak fra artikkel 55 nr. 2 bokstav c) kan vedkommende myndighet tillate forflytning av akvakulturdyr til et anlegg 

som den fører offentlig tilsyn med, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Bare dyr som ikke viser noen symptomer på sykdom, flyttes. 

b) Forflytningen setter ikke helsestatusen til akvakulturdyr i bestemmelsesanlegget eller akvatiske dyr som er på vei til dette 

anlegget, i fare. 

c) Dyrene kommer i bestemmelsesanlegget ikke i kontakt med akvakulturdyr med høyere helsestatus med hensyn til den 

aktuelle sykdommen. 

d) Dyrene holdes i bestemmelsesanlegget i en maksimumsperiode som fastsettes av vedkommende myndighet. 

2. Dersom vedkommende myndighet benytter seg av unntaket i nr. 1, skal den 

a) dersom det er relevant, omklassifisere helsestatusen til bestemmelsesanlegget i samsvar med kriteriene i artikkel 52 nr. 1, til 

den undersøkelsen som er nevnt i artikkel 55 nr. 1, er avsluttet, 

b) forby forflytning av dyr fra bestemmelsesanlegget til undersøkelsen er avsluttet, med mindre den har tillatt at de 

transporteres til et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, for umiddelbar 

slakting eller foredling eller for direkte konsum når det gjelder bløtdyr eller krepsdyr som selges levende til dette formålet.  
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3. Vedkommende myndighet kan benytte unntaket i nr. 1 bare dersom de driftsansvarlige i opprinnelses- og bestemmel-

sesanleggene og de som transporterer dyrene som omfattes av unntaket, 

a) iverksetter egnede biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å hindre spredning av 

sykdommen, 

b) gir vedkommende myndighet garantier for at alle nødvendige biosikkerhetstiltak og andre risikoreduserende tiltak er blitt 

truffet, og 

c) gir vedkommende myndighet garantier for at animalske biprodukter som definert i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1069/2009 fra akvatiske dyr som nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkelen, bearbeides eller sluttbehandles som kategori 

1- eller kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 12 eller 13 i nevnte forordning. 

Artikkel 58 

Offisiell bekreftelse av visse sykdommer og tiltak for sykdomsbekjempelse 

1. Dersom et tilfelle bekreftes, skal vedkommende myndighet 

a) erklære anlegget eller anleggene som infisert, 

b) omklassifisere helsestatusen til det eller de infiserte anleggene, 

c) opprette en restriksjonssone med passende størrelse, 

d) vedta tiltakene fastsatt i artikkel 59–65 i det eller de infiserte anleggene. 

2. Minstekravene som skal gjelde for anlegget eller anleggene i restriksjonssonen er fastsatt i del II i vedlegg VI, særlig i 

a) kapittel 1 avsnitt 3 nr. 1 bokstav a) for VHS og IHN, 

b) kapittel 2 avsnitt 3 nr. 1 bokstav a) for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

c) kapittel 3 avsnitt 3 nr. 1 bokstav a) for infeksjon med Marteilia refringens, 

d) kapittel 4 avsnitt 3 nr. 1 bokstav a) for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

e) kapittel 5 avsnitt 3 nr. 1 bokstav a) for infeksjon med Bonamia ostreae, 

f) kapittel 6 avsnitt 3 nr. 1 bokstav a) for infeksjon med WSSV. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav c) kan vedkommende myndighet beslutte å ikke opprette en restriksjonssone 

a) dersom et infisert anlegg ikke slipper ut ubehandlet avløpsvann til de omkringliggende vannmassene, og 

b) dersom eksisterende biosikkerhetstiltak i anlegget er av en standard som sikrer at infeksjonen er fullstendig innelukket i 

anlegget. 

4. Vedkommende myndighet kan treffe risikoreduserende tiltak knyttet til følgende aktiviteter i restriksjonssonen: 

a) Forflytning av brønnbåter gjennom restriksjonssonen. 

b) Fiskerivirksomhet. 

c) Andre aktiviteter som kan utgjøre en risiko for sykdomsspredning. 

5. Dersom sykdommen bekreftes hos viltlevende akvatiske dyr, kan vedkommende myndighet 

a) utarbeide og iverksette tiltak for forebygging, overvåking og sykdomsbekjempelse som er nødvendige for å hindre 

spredning av sykdommen til holdte dyr av listeførte arter eller til ytterligere dyrepopulasjoner, 

b) gjennomføre forsterket overvåking av populasjoner av viltlevende akvatiske dyr og i anlegg med en direkte epidemiologisk 

forbindelse med det bekreftede tilfellet, 

c) treffe tiltak for å utrydde sykdommen hos den aktuelle populasjonen av viltlevende akvatiske dyr, dersom det er 

gjennomførbart.  
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Artikkel 59 

Epidemiologisk undersøkelse og andre undersøkelser ved bekreftelse av visse sykdommer 

1. Dersom en sykdom bekreftes, skal vedkommende myndighet 

a) gjennomføre en epidemiologisk undersøkelse, 

b) gjennomføre undersøkelser og iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 55 nr. 2 i alle epidemiologisk forbundne anlegg, og 

c) tilpasse overvåkingen til de identifiserte risikofaktorene, idet det tas hensyn til konklusjonene av den epidemiologiske 

undersøkelsen. 

2. Vedkommende myndighet skal vurdere om det er behov for å gjennomføre en undersøkelse av viltlevende dyr dersom den 

epidemiologiske undersøkelsen viser epidemiologiske forbindelser mellom holdte og viltlevende dyr. 

3. Vedkommende myndighet skal så snart som mulig opplyse 

a) driftsansvarlige og relevante myndigheter i den medlemsstaten som berøres av de epidemiologiske forbindelsene med det 

bekreftede tilfellet, og 

b) de vedkommende myndighetene i andre medlemsstater eller tredjeland som kan være berørt av de epidemiologiske 

forbindelsene med det eller de infiserte anleggene. 

Artikkel 60 

Forflytning til eller fra et infisert anlegg og til alle andre anlegg som ligger i restriksjonssonen 

1. Vedkommende myndighet skal i alle infiserte anlegg og alle andre anlegg som ligger i restriksjonssonen 

a) dersom det er teknisk mulig, pålegge at de mistenkte og bekreftede tilfellene isoleres, 

b) forby forflytning av dyr eller produkter av animalsk opprinnelse fra de listeførte artene for den aktuelle sykdommen fra 

anlegget eller anleggene, med mindre vedkommende myndighet har tillatt forflytning for umiddelbar slakting eller 

foredling i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, eller for direkte 

konsum når det gjelder bløtdyr eller krepsdyr som selges levende til dette formålet, 

c) forby innførsel av dyr fra de listeførte artene for den aktuelle sykdommen til anlegget eller anleggene, med mindre 

vedkommende myndighet i behørig begrunnede tilfeller har tillatt dette, 

d) forby forflytning av utstyr, fôr og animalske biprodukter fra anlegget eller anleggene med mindre vedkommende myndighet 

har tillatt dette. 

2. Vedkommende myndighet skal utvide tiltakene i nr. 1 bokstav a)–c) til holdte dyr fra ytterligere populasjoner dersom de 

utgjør en risiko for spredning av sykdommen. 

Artikkel 61 

Unntak fra restriksjoner ved forflytning av dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra infiserte anlegg 

1. Som unntak fra artikkel 60 nr. 1 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forflytning av akvakulturdyr til et anlegg 

som den fører offentlig tilsyn med, og som ligger i samme restriksjonssone, forutsatt at 

a) bare dyr som ikke viser noen symptomer på sykdom, flyttes, 

b) forflytningen ikke setter helsestatusen til akvakulturdyr i bestemmelsesanlegget eller akvatiske dyr som er på vei til dette 

anlegget, i fare, 

c) dyrene ikke kommer i kontakt med akvakulturdyr med høyere helsestatus med hensyn til den aktuelle sykdommen i 

bestemmelsesanlegget, 

d) dyrene holdes i bestemmelsesanlegget i en maksimumsperiode som fastsettes av vedkommende myndighet.  
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2. Dersom vedkommende myndighet benytter seg av unntaket i nr. 1, skal den 

a) dersom det er relevant, omklassifisere helsestatusen til bestemmelsesanlegget i samsvar med kriteriene i artikkel 52 nr. 1, 

b) forby forflytning av dyr fra bestemmelsesanlegget, med mindre den har tillatt at de transporteres til et næringsmiddelforetak 

som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, for umiddelbar slakting eller foredling eller for direkte 

konsum når det gjelder bløtdyr eller krepsdyr som selges levende til dette formålet. I alle tilfeller skal animalske 

biprodukter som definert i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, bearbeides eller sluttbehandles som kategori  

1- eller kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 12 eller 13 i nevnte forordning, 

c) føre offentlig tilsyn med bestemmelsesanlegget helt til anlegget er blitt rengjort, desinfisert og brakklagt. 

3. Som unntak fra artikkel 60 nr. 1 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forflytning av akvakulturdyr til andre 

infiserte anlegg som ikke gjennomfører et utryddelsesprogram for denne bestemte sykdommen, forutsatt at 

a) bare dyr som ikke viser noen symptomer på sykdom, flyttes, 

b) forflytningen ikke setter helsestatusen til akvakulturdyr i bestemmelsesanlegget eller akvatiske dyr som er på vei til dette 

anlegget, i fare, og 

c) forflytningen er i samsvar med kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 208 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429. 

4. Som unntak fra artikkel 60 nr. 1 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forflytning av akvakulturdyr og 

produkter av animalsk opprinnelse til andre slakte- og foredlingsanlegg enn næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å 

bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, forutsatt at 

a) bare dyr som ikke viser noen symptomer på sykdom, flyttes, 

b) slakte- og foredlingsanlegget ikke ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som gjennomfører et utryddelses-

program for denne bestemte sykdommen, eller som er erklært sykdomsfri/-fritt, 

c) forflytningen ikke setter helsestatusen til akvatiske dyr som er på vei til eller er i nærheten av slakte- og foredlingsanlegget, 

i fare, 

d) forflytningen er i samsvar med kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 208 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429. 

5. Som unntak fra artikkel 60 nr. 1 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forflytning av dyr og produkter av 

animalsk opprinnelse fra ytterligere populasjoner fra det eller de infiserte anleggene til andre anlegg uten ytterligere restrik-

sjoner, forutsatt at 

a) det er utført en risikovurdering, 

b) det er iverksatt risikoreduserende tiltak, dersom det er nødvendig, for å sikre at helsestatusen til akvatiske dyr i 

bestemmelsesanlegget eller som er på vei til dette bestemmelsesstedet, ikke settes i fare, og 

c) forflytningen er i samsvar med kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 208 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429. 

Artikkel 62 

Fjerning av smittede dyr 

1. Etter bekreftelse av sykdommen skal vedkommende myndighet pålegge at det i alle infiserte anlegg, innen en frist som 

fastsettes av vedkommende myndighet, gjennomføres følgende tiltak i forbindelse med akvatiske dyr av listeførte arter for den 

aktuelle sykdommen: 

a) Fjerning av alle døde dyr. 

b) Fjerning og avliving av alle døende dyr. 

c) Fjerning og avliving av alle dyr som viser symptomer på sykdom. 

d) Slakting for konsum, eller dersom det gjelder bløtdyr eller krepsdyr som selges levende, opptak fra vannet av dyr som er 

igjen i anlegget eller anleggene etter at tiltakene i bokstav a)–c) er gjennomført.  
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2. Vedkommende myndighet kan i behørig begrunnede tilfeller pålegge slakting for konsum, eller når det gjelder bløtdyr 

eller krepsdyr som selges levende, opptak fra vannet av 

a) alle dyr av listeførte arter for den aktuelle sykdommen i det eller de infiserte anleggene, uten at disse dyrene testes, 

b) dyr under mistanke som har en epidemiologisk forbindelse med et bekreftet tilfelle. 

3. Slakting for konsum eller opptak fra vannet av dyrene nevnt i nr. 1 skal utføres under offentlig tilsyn, enten i det eller de 

infiserte anleggene med etterfølgende foredling i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr, eller i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, etter hva som 

er relevant. 

4. Vedkommende myndighet skal utvide tiltakene fastsatt i denne artikkelen til akvakulturdyr fra ytterligere populasjoner, 

dersom det er nødvendig for å bekjempe sykdommen. 

5. Vedkommende myndighet kan pålegge avliving og destruering av noen av eller alle dyrene nevnt i nr. 1 og dyr av ikke-

listeførte arter i det eller de infiserte anleggene, i stedet for slakting for konsum. 

6. Alle animalske biprodukter fra dyr som slaktes eller avlives i samsvar med denne artikkelen, skal bearbeides eller 

sluttbehandles som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 12 eller 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Artikkel 63 

Rengjøring og desinfisering 

1. Vedkommende myndighet skal for alle infiserte anlegg pålegge rengjøring og desinfisering av følgende bygninger og 

gjenstander før gjeninnsetting: 

a) Anleggene, i den grad dette er teknisk mulig, etter at dyrene nevnt i artikkel 62 nr. 1 og alt fôr som kan være kontaminert, 

er fjernet. 

b) Alt utstyr knyttet til dyrehold, herunder, men ikke begrenset til utstyr til fôr, sortering, behandling og vaksinasjon samt 

arbeidsbåter. 

c) Alt produksjonsrelatert utstyr, herunder, men ikke begrenset til merder, nett, stativer, notposer og liner. 

d) Alt vernetøy eller sikkerhetsutstyr som brukes av driftsansvarlige og besøkende. 

e) Alle transportmidler, herunder tanker og annet utstyr som brukes til å flytte smittede dyr eller personale som har vært i 

kontakt med smittede dyr. 

2. Vedkommende myndighet skal godkjenne protokollen for rengjøring og desinfisering. 

3. Vedkommende myndighet skal overvåke rengjøringen og desinfiseringen, og den skal ikke gjeninnføre eller tildele på nytt 

sykdomsfri status til anleggene før den anser at rengjøringen og desinfiseringen er gjennomført. 

Artikkel 64 

Brakklegging 

1. Vedkommende myndighet skal pålegge brakklegging av alle infiserte anlegg. Brakkleggingen skal utføres etter at 

rengjørings- og desinfiseringsprosessen fastsatt i artikkel 63 er avsluttet. 

2. Brakkleggingens varighet skal tilpasses til det aktuelle patogenet og den typen produksjonssystem som brukes i de 

infiserte anleggene. Visse tidsrom for brakklegging er fastsatt i del II i vedlegg VI, særlig i 

a) kapittel 1 avsnitt 3 nr. 1 bokstav c) for VHS og IHN, 

b) kapittel 2 avsnitt 3 nr. 1 bokstav c) for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

c) kapittel 3 avsnitt 3 nr. 1 bokstav c) for infeksjon med Marteilia refringens,  
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d) kapittel 4 avsnitt 3 nr. 1 bokstav c) for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

e) kapittel 5 avsnitt 3 nr. 1 bokstav c) for infeksjon med Bonamia ostreae, 

f) kapittel 6 avsnitt 3 nr. 1 bokstav c) for infeksjon WSSV. 

3. Vedkommende myndighet skal pålegge samtidig brakklegging av de infiserte anleggene innenfor vernesonen, eller 

dersom det ikke er opprettet noen vernesone, innenfor restriksjonssonen. Samtidig brakklegging kan også utvides til andre 

anlegg på grunnlag av en risikovurdering. Varigheten av den samtidige brakkleggingen og utstrekningen av det området som 

skal omfattes av slik brakklegging, er fastsatt i del II i vedlegg VI, særlig i 

a) kapittel 1 avsnitt 3 nr. 1 for VHS og IHN, 

b) kapittel 2 avsnitt 3 nr. 1 for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

c) kapittel 3 avsnitt 3 nr. 1 for infeksjon med Marteilia refringens, 

d) kapittel 4 avsnitt 3 nr. 1 for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

e) kapittel 5 avsnitt 3 nr. 1 for infeksjon med Bonamia ostreae, 

f) kapittel 6 avsnitt 3 nr. 1 for infeksjon med WSSV. 

Artikkel 65 

Risikoreduserende tiltak for å hindre reinfeksjon 

Vedkommende myndighet skal før eller når den fjerner tiltakene for sykdomsbekjempelse, pålegge forholdsmessige risikoredu-

serende tiltak for å hindre at anlegget reinfiseres, samtidig som det tas hensyn til relevante risikofaktorer som framgår av 

resultatene av den epidemiologiske undersøkelsen. Disse tiltakene skal minst ta hensyn til 

a) sykdomsagensens persistens i miljøet eller hos viltlevende dyr, 

b) biosikkerhetstiltak som er tilpasset anleggets særtrekk. 

KAPITTEL 4 

Sykdomsfri status 

Avsni t t  1  

Godkjenning  av  sy kdo ms fri  s tatus  i  medle msstater og  soner  

Artikkel 66 

Kriterier for tildeling av sykdomsfri status 

Sykdomsfri status kan bare tildeles til medlemsstater eller soner i disse dersom følgende generelle og særlige kriterier er 

oppfylt: 

a) Generelle kriterier: 

 i) Det geografiske virkeområdet oppfyller kravene i artikkel 13 eller 47, etter hva som er relevant. 

 ii) Overvåkingen av sykdommen oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 1 eller 2, etter hva som er relevant. 

 iii) De driftsansvarlige oppfyller sine forpliktelser med hensyn til biosikkerhetstiltak som fastsatt i artikkel 10 i 

forordning (EU) 2016/429. 

 iv) De tiltakene for sykdomsbekjempelse som er relevante for sykdommen ved mistanke om eller bekreftelse av 

sykdommen, oppfyller de kravene som er fastsatt for 

— infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, infeksjon med MTBC, EBL, IBR/IPV samt infeksjon 

med ADV og BVD i artikkel 21–31,  
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— infeksjon med RABV i artikkel 35 og 36, 

— infeksjon med BTV i artikkel 41 og 42, 

— VHS, IHN, infeksjon med HPR-deletert ILAV, infeksjon med Marteilia refringens, infeksjon med Bonamia 

exitiosa, infeksjon med Bonamia ostreae og infeksjon med WSSV i artikkel 55–65. 

 v) Anleggene er registrert eller godkjent ut fra relevant type anlegg. 

 vi) Identifikasjon av dyr fra målpopulasjonen og avlsmaterialets sporbarhet er sikret ut fra relevant type dyr. 

 vii) Dyrene fra målpopulasjonen eller produkter fra disse oppfylte ved forflytningen kravene til dyrehelse ved forflytning 

innenfor Unionen og innførsel til Unionen av disse dyrene og produkter fra disse. 

b) Særlige kriterier for tildeling av sykdomsfri status på grunnlag av artikkel 67–71. 

Artikkel 67 

Sykdomsfri status på grunnlag av fravær av listeførte arter 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i en medlemsstat eller i en sone på grunnlag av fravær av listeførte arter 

for den aktuelle sykdommen er som følger: 

a) De generelle kriteriene i artikkel 66 bokstav a) i) og ii) er oppfylt for en kvalifiseringsperiode på minst fem år, og 

sykdommen er ikke blitt påvist. 

b) De listeførte artene som er relevante for den aktuelle sykdommen, forekommer ikke i populasjoner av holdte og viltlevende 

dyr. 

2. Medlemsstatene skal framlegge underlagsdokumentasjon på at kriteriene i nr. 1 er oppfylt. Underlagsdokumentasjonen 

skal vise at den sykdomsfrie statusen er holdbar på grunnlag av at 

a) sannsynligheten for forekomsten av dyr av listeførte arter på medlemsstatens territorium eller i en sone i dette er blitt 

vurdert og er ansett å være ubetydelig, og 

b) sannsynligheten for innførsel av dyr av listeførte arter til medlemsstatens territorium eller en sone i dette er ansett å være 

ubetydelig. 

Artikkel 68 

Sykdomsfri status på grunnlag av sykdomsagensens manglende evne til å overleve 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i en medlemsstat eller i en sone på grunnlag av sykdomsagensens 

manglende evne til å overleve er som følger: 

a) De generelle kriteriene i artikkel 66 bokstav a) i) og ii) er oppfylt for en kvalifiseringsperiode på minst fem år, og 

sykdommen er ikke blitt påvist. 

b) Sykdommen er aldri blitt rapportert, eller dersom den er rapportert, er det dokumentert at sykdomsagensen ikke overlevde. 

c) Verdien av minst én kritisk miljøparameter som ikke er forenlig med sykdomsagensens overlevelse, er nådd. 

d) Sykdomsagensen eksponeres for den kritiske miljøparameteren i tilstrekkelig lang tid til at den destrueres. 

2. Medlemsstatene skal framlegge følgende dokumentasjon på at kriteriene i nr. 1 er oppfylt: 

a) Når det gjelder oppfyllelsen av kriteriene i nr. 1 bokstav a) og b), underlagsdokumenter. 

b) Når det gjelder oppfyllelsen av kriteriene i nr. 1 bokstav c) og d), vitenskapelige bevis.  
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Artikkel 69 

Sykdomsfri status for landdyr på grunnlag av listeførte vektorers manglende evne til å overleve når det gjelder listeførte 

sykdommer hos landdyr 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i en medlemsstat eller i en sone på grunnlag av listeførte vektorers 

manglende evne til å overleve når det gjelder den aktuelle listeførte sykdommen, er som følger: 

a) De generelle kriteriene i artikkel 66 bokstav a) i) og ii) er oppfylt for en kvalifiseringsperiode på minst fem år, og 

sykdommen er ikke blitt påvist. 

b) Sykdommen er aldri blitt rapportert, eller dersom den er rapportert, er det dokumentert at sykdomsagensen ikke er blitt 

overført. 

c) Overføringen av sykdomsagensen er helt avhengig av forekomsten av listeførte vektorer, og det er ikke kjent at noen annen 

form for naturlig overføring forekommer. 

d) De listeførte vektorene forekommer ikke naturlig i medlemsstaten eller i soner i denne. 

e) Det er usannsynlig at listeførte vektorer ved et uhell eller bevisst er blitt eller vil bli innført. 

f) Verdien av én kritisk miljøparameter som ikke er forenlig med de listeførte vektorenes overlevelse, er nådd. 

g) De listeførte vektorene eksponeres for den kritiske miljøparameteren i tilstrekkelig lang tid til at de destrueres. 

2. Medlemsstatene skal framlegge følgende dokumentasjon på at kriteriene i nr. 1 er oppfylt: 

a) Når det gjelder oppfyllelsen av kriteriene i nr. 1 bokstav a) og b), underlagsdokumenter. 

b) Når det gjelder oppfyllelsen av kriteriene i nr. 1 bokstav c)–g), vitenskapelige bevis. 

Dersom sykdommen har forekommet, skal medlemsstaten framlegge underlagsdokumentasjon på at overvåkingen med et 

konfidensnivå på 95 % har vist at sykdommens prevalens var lavere enn 1 %. 

Artikkel 70 

Sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i en medlemsstat eller en sone i denne på grunnlag av historiske data og 

overvåkingsdata er som følger: 

a) Sykdommen er aldri blitt rapportert i medlemsstaten eller sonen i denne, eller den er blitt utryddet i medlemsstaten eller 

sonen i denne, og den er ikke blitt rapportert på minst 25 år. 

b) Sykdommen er blitt rapportert i løpet av de siste 25 årene, den er blitt utryddet i medlemsstaten eller sonen i denne, og de 

sykdomsspesifikke kravene nevnt i artikkel 72 er oppfylt. 

2. En medlemsstat som ønsker å oppnå godkjenning av sykdomsfri status for hele sitt territorium eller for en sone i dette på 

grunnlag av bestemmelsene i nr. 1 bokstav a), skal ha gjennomført følgende tiltak i en kvalifiseringsperiode på minst ti år: 

a) Overvåking av sykdom hos holdte dyr av listeførte arter. 

b) Forebygging for å holde innføringen av sykdomsagensen under kontroll. 

c) Forbud mot vaksinasjon mot sykdommen med mindre den oppfyller de sykdomsspesifikke kravene i artikkel 72. 

d) Sykdomsovervåking som bekrefter at sykdommen så vidt man kjenner til, ikke forekommer hos viltlevende dyr i medlems-

staten eller sonen.  
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3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan Kommisjonen i en periode på to år fra denne forordningen får anvendelse, tildele 

sykdomsfri status til medlemsstater eller soner med hensyn til 

a) infeksjon med RABV, dersom sykdommen var meldepliktig i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF, dersom 

nødvendig overvåking ble gjennomført i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning 2003/99/EF(23), og 

dersom ingen tilfeller er blitt rapportert hos listeførte dyrearter de siste to årene, 

b) infeksjon med BTV, dersom alle restriksjonssoner er blitt opphevet i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 1266/2007 før denne forordningens anvendelsesdato. 

4. Kriteriene i nr. 1 for oppnåelse av sykdomsfri status skal bare gjelde 

a) i en ny medlemsstat i høyst to år etter dens tiltredelse til Unionen, eller 

b) i høyst to år etter datoen for anvendelse av gjennomføringsrettsaktene som ble vedtatt i samsvar med artikkel 9 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/429, som kategoriserer den relevante sykdommen som en kategori B- eller C-sykdom for første gang. 

5. Som unntak fra nr. 4 skal tildeling av sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata ikke omfattes 

av perioden på høyst to år når det gjelder følgende statuser: 

a) Status som fri for infestasjon med Varroa spp. 

b) Status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon. 

6. Som unntak fra nr. 4 bokstav b) skal tildeling av sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata ikke 

gjelde følgende sykdommer: 

a) Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

b) Infeksjon med MTBC. 

c) EBL. 

d) IBR/IPV. 

e) Infeksjon med ADV. 

f) VHS. 

g) IHN. 

h) Infeksjon med HPR-deletert ILAV. 

i) Infeksjon med Bonamia ostreae. 

j) Infeksjon med Marteilia refringens. 

Artikkel 71 

Sykdomsfri status på grunnlag av utryddelsesprogrammer 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i en medlemsstat eller i en sone på grunnlag av utryddelsesprogrammer 

er som følger: 

a) Vedkommende myndighet har gjennomført et godkjent utryddelsesprogram som nevnt i artikkel 12 eller 46. 

b) Vedkommende myndighet har avsluttet utryddelsesprogrammet og framlagt for Kommisjonen en søknad om anerkjennelse 

av sykdomsfri status som viser at de sykdomsspesifikke kravene i artikkel 72 er oppfylt. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan det oppnås sykdomsfri status i henhold til artikkel 83 for akvatiske dyr dersom en sone omfatter 

mindre enn 75 % av territoriet til en medlemsstat og ikke deles med en annen medlemsstat eller et tredjeland.  

  

(23) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, om 

endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31). 
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Artikkel 72 

Sykdomsspesifikke krav for sykdomsfri status 

Sykdomsspesifikke krav for tildeling av sykdomsfri status til en medlemsstat eller en sone er fastsatt i 

a) del I kapittel 3 avsnitt 1 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos 

holdt storfe, og i del I kapittel 4 avsnitt 1 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis 

og B. suis hos holdte sauer og geiter, 

b) del II kapittel 2 avsnitt 1 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med MTBC, 

c) del III kapittel 2 avsnitt 1 i vedlegg IV for status som fri for EBL, 

d) del IV kapittel 2 avsnitt 1 i vedlegg IV for status som fri for IBR/IPV, 

e) del V kapittel 2 avsnitt 1 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med ADV, 

f) del VI kapittel 2 avsnitt 1 i vedlegg IV for status som fri for BVD, 

g) del I kapittel 2 avsnitt 1 i vedlegg V for status som fri for infeksjon med RABV, 

h) del II kapittel 4 avsnitt 1 i vedlegg V for status som fri for infeksjon med BTV. 

i) del III avsnitt 1 i vedlegg V for status som fri for infestasjon med Varroa spp., 

j) del IV avsnitt 1 i vedlegg V for status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, 

k) del II kapittel 1 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for VHS, 

l) del II kapittel 1 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for IHN, 

m) del II kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

n) del II kapittel 3 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Marteilia refringens, 

o) del II kapittel 4 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

p) del II kapittel 5 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae, 

q) del II kapittel 6 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med WSSV. 

Avsni t t  2  

Godkjenning  av  sy kdo ms fri  s t atus  for seg menter der det  holdes  akvakul turdyr  

Artikkel 73 

Kriterier for tildeling av sykdomsfri status til segmenter der det holdes akvakulturdyr 

1. Sykdomsfri status kan bare tildeles til et segment der det holdes akvakulturdyr dersom følgende generelle og særlige 

kriterier er oppfylt: 

a) Generelle kriterier: 

 i) Det geografiske virkeområdet oppfyller kravene i artikkel 47 nr. 2 bokstav c). 

 ii) Overvåkingen av sykdommen oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 2, artikkel 4 og artikkel 6–9. 

 iii) De driftsansvarlige oppfyller sine forpliktelser med hensyn til biosikkerhetstiltak som fastsatt i artikkel 10 i 

forordning (EU) 2016/429. 

 iv) De tiltakene for sykdomsbekjempelse som er relevante for sykdommen ved mistanke og bekreftelse, oppfyller 

kravene. 

 v) De anleggene som segmentet består av, er godkjent.  
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 vi) Sporbarheten for dyrene fra målpopulasjonen er sikret. 

 vii) Dyrene fra målpopulasjonen eller produkter fra disse oppfylte ved forflytningen kravene til dyrehelse ved forflytning 

innenfor Unionen eller innførsel til Unionen av disse dyrene og produkter fra disse. 

b) Særlige kriterier for tildeling av sykdomsfri status på grunnlag av bestemmelsene i artikkel 74–77. 

2. Sykdomsfri status som nevnt i nr. 1 kan tildeles 

a) segmenter som er uavhengige av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene, og 

b) segmenter som er avhengige av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene, men der det er forhold som 

skaper en effektiv sykdomsspesifikk barriere mellom segmentet og andre populasjoner av akvatiske dyr som kan være 

smittet. 

3. Når det gjelder avhengige segmenter nevnt i nr. 2 bokstav b), skal vedkommende myndighet 

a) minst vurdere følgende epidemiologiske faktorer: 

 i) Geografisk beliggenhet for hvert anlegg i segmentet og vannforsyningens art. 

 ii) Helsestatusen til andre akvakulturanlegg i vannsystemet. 

 iii) Beliggenheten til anleggene nevnt i punkt ii) og deres avstand fra det avhengige segmentet. 

 iv) Produksjonsvolumet ved anleggene nevnt i punkt ii) samt deres produksjonsmetode og hvor deres dyr kommer fra. 

 v) Forekomst og mengde av viltlevende akvatiske dyr fra aktuelle listeførte arter i vannsystemet og deres helsestatus. 

 vi) Nærmere opplysninger om hvorvidt de artene som er nevnt i punkt v) er stedbundne eller vandrende arter. 

 vii) Muligheten for at viltlevende akvatiske dyr nevnt i punkt v) kommer inn i segmentet. 

viii) Generelle biosikkerhetstiltak i segmentet. 

 ix) Generelle hydrologiske forhold i vannsystemet, 

b) klassifisere alle anlegg i segmentet som anlegg med høy risiko, i samsvar med del I kapittel 1 i vedlegg VI, 

c) pålegge de tiltakene som anses å være nødvendige for å hindre at sykdom innføres. 

4. Når en erklæring om sykdomsfrihet for et avhengig segment er framlagt for Kommisjonen i samsvar med artikkel 83, skal 

vedkommende myndighet levere vurderingen nevnt i nr. 3 bokstav a) samt nærmere opplysninger om de tiltakene som er blitt 

iverksatt for å hindre at sykdommen innføres til segmentet. 

Vedkommende myndighet skal omgående underrette Kommisjonen om alle senere endringer i de epidemiologiske faktorene 

som er angitt i nr. 3 bokstav a), og de tiltakene som er truffet for å redusere virkningene av dem. 

Artikkel 74 

Sykdomsfri status på grunnlag av fravær av listeførte arter 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i et segment der det holdes akvakulturdyr på grunnlag av fravær av 

listeførte arter for den aktuelle sykdommen, er som følger: 

a) De generelle kriteriene i artikkel 73 nr. 1 bokstav a) i) og ii) er oppfylt for en kvalifiseringsperiode på minst fem år, og 

sykdommen er ikke blitt påvist. 

b) De listeførte artene som er relevante for den aktuelle sykdommen, forekommer ikke i populasjoner av holdte og viltlevende 

dyr.  
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2. Medlemsstatene skal framlegge underlagsdokumentasjon på at kriteriene i nr. 1 er oppfylt. Underlagsdokumentasjonen 

skal vise at den sykdomsfrie statusen er holdbar på grunnlag av at 

a) sannsynligheten for forekomsten av dyr av listeførte arter i segmentet er blitt vurdert og er ansett å være ubetydelig, og 

b) sannsynligheten for innførsel av dyr av listeførte arter til segmentet er ansett å være ubetydelig. 

Artikkel 75 

Sykdomsfri status på grunnlag av sykdomsagensens manglende evne til å overleve 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i et segment der det holdes akvakulturdyr på grunnlag av sykdomsagen-

sens manglende evne til å overleve, er som følger: 

a) De generelle kriteriene i artikkel 73 nr. 1 bokstav a) i) og ii) er oppfylt for en kvalifiseringsperiode på minst fem år, og 

sykdommen er ikke blitt påvist. 

b) Sykdommen er aldri blitt rapportert, eller dersom den er rapportert, er det dokumentert at sykdomsagensen ikke overlevde. 

c) Verdien av minst én kritisk miljøparameter som ikke er forenlig med sykdomsagensens overlevelse, er nådd. 

d) Sykdomsagensen eksponeres for den kritiske parameteren i tilstrekkelig lang tid til at den destrueres. 

2. Medlemsstatene skal framlegge følgende dokumentasjon på at kriteriene i nr. 1 er oppfylt: 

a) Når det gjelder oppfyllelsen av kriteriene i nr. 1 bokstav a) og b), underlagsdokumenter. 

b) Når det gjelder oppfyllelsen av kriteriene i nr. 1 bokstav c) og d), vitenskapelige bevis. 

Artikkel 76 

Sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i et segment der det holdes akvakulturdyr på grunnlag av historiske data 

og overvåkingsdata, er som følger: 

a) Sykdommen er aldri blitt rapportert i segmentet, eller den er blitt utryddet i segmentet og er ikke blitt rapportert på minst  

25 år. 

b) Sykdommen er blitt rapportert i løpet av de siste 25 årene, den er blitt utryddet i segmentet, og de sykdomsspesifikke 

kravene nevnt i artikkel 78 er oppfylt. 

2. En medlemsstat som ønsker å oppnå godkjenning av sykdomsfri status for segmentet på grunnlag av bestemmelsene i nr. 

1 bokstav a), skal ha gjennomført følgende tiltak i en kvalifiseringsperiode på minst ti år: 

a) Overvåking av sykdom hos holdte dyr av listeførte arter. 

b) Forebygging for å holde innføringen av sykdomsagensen under kontroll. 

c) Forbud mot vaksinasjon mot sykdommen med mindre den oppfyller de sykdomsspesifikke kravene i artikkel 78. 

d) Sykdomsovervåking som bekrefter at sykdommen så vidt man kjenner til, ikke forekommer hos viltlevende dyr i 

segmentet. 

3. Kriteriene i nr. 1 skal bare gjelde 

a) i en ny medlemsstat i høyst to år etter dens tiltredelse til Unionen, eller 

b) i høyst to år etter datoen for anvendelse av gjennomføringsrettsaktene som ble vedtatt i samsvar med artikkel 9 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/429, som kategoriserer den relevante sykdommen som en kategori B- eller C-sykdom for første gang.  
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4. Som unntak fra nr. 3 bokstav b) skal tildeling av sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata ikke 

gjelde følgende sykdommer: 

a) VHS. 

b) IHN. 

c) Infeksjon med HPR-deletert ILAV. 

d) Infeksjon med Bonamia ostreae. 

e) Infeksjon med Marteilia refringens. 

Artikkel 77 

Sykdomsfri status på grunnlag av utryddelsesprogrammer 

1. Kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status i et segment der det holdes akvakulturdyr på grunnlag av utryddel-

sesprogrammer, er som følger: 

a) Vedkommende myndighet har gjennomført et godkjent utryddelsesprogram som nevnt i artikkel 46. 

b) Vedkommende myndighet har avsluttet utryddelsesprogrammet og framlagt for Kommisjonen en sluttrapport som viser at 

de sykdomsspesifikke kravene i artikkel 78 er oppfylt. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan det, dersom et segment omfatter mindre enn 75 % av territoriet til en medlemsstat, og 

nedbørfeltet som forsyner segmentet med vann, ikke deles med en annen medlemsstat eller et tredjeland, oppnås sykdomsfri 

status i henhold til artikkel 83. 

Artikkel 78 

Sykdomsspesifikke krav for sykdomsfri status 

Sykdomsspesifikke krav for tildeling av sykdomsfri status til et segment der det holdes akvakulturdyr, er fastsatt i 

a) del II kapittel 1 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for VHS, 

b) del II kapittel 1 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for IHN, 

c) del II kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

d) del II kapittel 3 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Marteilia refringens, 

e) del II kapittel 4 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

f) del II kapittel 5 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae, 

g) del II kapittel 6 avsnitt 2 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med WSSV. 

Artikkel 79 

Særlige krav til segmenter som er uavhengige av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene 

1. I tillegg til de generelle kriteriene for tildeling av sykdomsfri status til segmenter der det holdes akvakulturdyr som fastsatt 

i artikkel 73 nr. 1, kan et segment som omfatter ett eller flere enkeltanlegg hvor helsestatusen med hensyn til en bestemt 

sykdom er uavhengig av helsestatusen for de omkringliggende naturlige vannmassene, oppnå sykdomsfri status dersom det 

oppfyller kravene i nr. 2–6. 

2. Et uavhengig segment kan omfatte 

a) et enkelt anlegg som anses som en enkelt epidemiologisk enhet, siden det ikke påvirkes av dyrehelsestatusen for de 

omkringliggende naturlige vannmassene, eller  
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b) mer enn ett anlegg der hvert anlegg i segmentet oppfyller kriteriene i bokstav a) i dette nummeret og i nr. 3–6, men som på 

grunn av omfattende forflytning av dyr mellom anleggene, skal anses som en enkelt epidemiologisk enhet, forutsatt at alle 

anlegg omfattes av et felles biosikkerhetssystem. 

3. Et uavhengig segment skal forsynes med vann 

a) gjennom et renseanlegg som inaktiverer den aktuelle sykdomsagensen, eller 

b) direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. 

Dersom denne vannforsyningen har sin opprinnelse i en kilde utenfor anlegget, skal vannet leveres direkte til anlegget og ledes 

til anlegget på en måte som gir tilstrekkelig vern mot smitte. 

4. Det skal finnes naturlige eller kunstige barrierer som hindrer at akvatiske dyr kommer inn i de enkelte anleggene i 

segmentet fra de omkringliggende naturlige vannmassene. 

5. Segmentet skal om nødvendig være vernet mot oversvømmelse og vanninntrenging fra de omkringliggende naturlige 

vannmassene. 

6. Segmentet skal oppfylle de sykdomsspesifikke kravene i artikkel 78. 

Artikkel 80 

Særlige bestemmelser for segmenter som består av enkeltanlegg som starter opp eller gjenopptar 

akvakulturvirksomhet, og der helsestatus med hensyn til en bestemt sykdom er uavhengig av helsestatusen  

for de omkringliggende naturlige vannmassene 

1. Et nytt anlegg som skal starte opp akvakulturvirksomhet, anses å være sykdomsfritt dersom 

a) det oppfyller kravene i artikkel 79 nr. 2 bokstav a) og nr. 3–5, og 

b) det starter opp akvakulturvirksomhet med akvakulturdyr fra en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et 

sykdomsfritt segment. 

2. Et anlegg som gjenopptar akvakulturvirksomhet etter et avbrudd og oppfyller kravene i nr. 1, anses å være sykdomsfritt 

uten den overvåkingen som er nevnt i artikkel 73 nr. 1 bokstav a) ii), forutsatt at 

a) vedkommende myndighet kjenner til anleggets helsebakgrunn, og det har ikke vært bekreftet noen kategori B- eller  

C-sykdommer i anlegget, 

b) anlegget er blitt rengjort, desinfisert og om nødvendig brakklagt før gjeninnsettingen. 

3. Et anlegg som gjenopptar sin virksomhet etter at en kategori B- eller C-sykdom er blitt bekreftet, skal anses som 

sykdomsfritt med hensyn til den bekreftede sykdommen, forutsatt at 

a) et representativt utvalg av dyrene som er blitt gjeninnsatt i anlegget fra en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone 

eller et sykdomsfritt segment etter rengjøring, desinfisering og brakklegging, testes for den aktuelle sykdommen tidligst tre 

måneder og senest tolv måneder etter at de er blitt utsatt for forhold, herunder vanntemperatur, som bidrar til at kliniske 

tegn på sykdommen skal kunne vise seg, 

b) det benyttes prøvetaking og diagnostiske tester som fastsatt i det relevante kapittelet i del II i vedlegg VI, og det tas prøver 

fra det antallet dyr som vil sikre at den aktuelle sykdommen påvises med et konfidensnivå på 95 % dersom målprevalensen 

er 2 %, 

c) resultatene av testingen beskrevet i bokstav b) er negative.  
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Avsni t t  3  

Oppret tholde lse ,  suspensjon og  t i lbakekal l ing  av sy kdo msfri  s tatus  

Artikkel 81 

Særlige kriterier for overvåkings- og biosikkerhetstiltak for opprettholdelse av sykdomsfri status 

1. Medlemsstatene, sonene eller segmentene i disse kan opprettholde sykdomsfri status bare dersom de i tillegg til kriteriene 

i artikkel 41 nr. 1 bokstav a) og c) i forordning (EU) 2016/429, oppfyller følgende krav: 

a) De gjennomfører tilstrekkelige overvåkingsaktiviteter som muliggjør tidlig påvisning av sykdommen og dokumentasjon av 

sykdomsfri status. 

b) De iverksetter biosikkerhetstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet på grunnlag av de risikoene som er identifisert 

for å hindre innføring av sykdommen. 

c) De overholder de praktiske reglene i artikkel 66 bokstav a) v), vi) og vii) eller artikkel 73 nr. 1 bokstav a) v), vi) og vi). 

2. Når det gjelder akvatiske dyr, kan en medlemsstat når den er erklært fri for én eller flere av de listeførte sykdommene, 

avbryte den målrettede overvåkingen nevnt i nr. 3 bokstav k)–q) og opprettholde sin sykdomsfrie status forutsatt at risikoen for 

innføring av den aktuelle sykdommen er blitt vurdert, og forholdene ligger til rette for at kliniske tegn på sykdommen skal 

kunne vise seg. 

For sykdomsfrie soner eller segmenter i medlemsstater som ikke er erklært sykdomsfrie, og i alle tilfeller der forholdene ikke 

ligger til rette for at kliniske tegn på den aktuelle sykdommen skal kunne vise seg, skal den målrettede overvåkingen nevnt i 

nr. 3 bokstav k)–q) fortsette. 

3. De sykdomsspesifikke kravene med hensyn til overvåkings- og biosikkerhetstiltak er fastsatt i 

a) del I kapittel 3 avsnitt 2 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos 

holdt storfe, eller i del I kapittel 4 avsnitt 2 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis hos holdte sauer og geiter, 

b) del II kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med MTBC, 

c) del III kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg IV for status som fri for EBL, 

d) del IV kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg IV for status som fri for IBR/IPV, 

e) del V kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg IV for status som fri for infeksjon med ADV, 

f) del VI kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg IV for status som fri for BVD, 

g) del I kapittel 2 avsnitt 2 i vedlegg V for status som fri for infeksjon med RABV, 

h) del II kapittel 4 avsnitt 2 i vedlegg V for status som fri for infeksjon med BTV, 

i) del III avsnitt 2 i vedlegg V for status som fri for infestasjon med Varroa spp., 

j) del IV avsnitt 2 i vedlegg V for status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, 

k) del II kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg VI for status som fri for VHS, 

l) del II kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg VI for status som fri for IHN, 

m) del II kapittel 2 avsnitt 4 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

n) del II kapittel 3 avsnitt 4 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Marteilia refringens,  
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o) del II kapittel 4 avsnitt 4 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

p) del II kapittel 5 avsnitt 4 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae, 

q) del II kapittel 6 avsnitt 4 i vedlegg VI for status som fri for infeksjon med WSSV. 

Artikkel 82 

Suspensjon, tilbakekalling og gjeninnføring av sykdomsfri status 

1. Dersom sykdommen er blitt bekreftet og vilkårene for opprettholdelse av sykdomsfri status i en medlemsstat, en sone eller 

et segment i denne derfor ikke er oppfylt, skal vedkommende myndighet 

a) omgående iverksette relevante tiltak for sykdomsbekjempelse, 

b) gjennomføre særlig overvåking for å vurdere omfanget av utbruddet, 

c) pålegge alle risikoreduserende tiltak som er nødvendige. 

2. Dersom sykdommen ikke er blitt bekreftet, men det har skjedd et brudd på ett av vilkårene for opprettholdelse av 

sykdomsfri status i en medlemsstat, en sone eller et segment i denne, skal vedkommende myndighet treffe passende 

korrigerende tiltak og vurdere risikoen for at helsesituasjonen har endret seg. 

3. Vedkommende myndighet kan ved behov som et overgangstiltak suspendere den sykdomsfrie statusen i medlemsstaten, 

sonen eller segmentet i denne, i stedet for at Kommisjonen tilbakekaller den sykdomsfrie statusen. Ved en slik suspensjon skal 

vedkommende myndighet 

a) vedta alle tiltak for forebygging, overvåking og bekjempelse som kreves for å håndtere situasjonen, 

b) omgående underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om de tiltakene som er vedtatt, og 

c) regelmessig underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om utviklingen i situasjonen, og om sin holdning når det 

gjelder gjeninnføring av sykdomsfri status, forlengelse av suspensjonen eller tilbakekalling fra Kommisjonens side. 

4. Med forbehold for at bestemmelsene i nr. 3 overholdes, kan vedkommende myndighet gjeninnføre den sykdomsfrie 

statusen i medlemsstaten, sonen eller segmentet i denne ved å oppheve suspensjonen. 

Avsni t t  4  

Unntak fra Ko mmisjonens godkjenning  

Artikkel 83 

Unntak fra Kommisjonens godkjenning for visse typer sykdomsfri status for sykdommer hos akvatiske dyr 

1. Som unntak fra kravene om å oppnå godkjenning fra Kommisjonen for sykdomsfri status som fastsatt i artikkel 36 nr. 4 

og artikkel 37 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429 for sykdommer hos akvatiske dyr i soner eller segmenter, skal slik godkjenning 

for soner eller segmenter som omfatter mindre enn 75 % av territoriet til en medlemsstat, og der nedbørfeltet som forsyner 

sonen eller segmentet med vann, ikke deles med en annen medlemsstat eller et tredjeland, oppnås etter følgende fram-

gangsmåte: 

a) En medlemsstat framlegger en midlertidig erklæring om sykdomsfrihet for sonen eller segmentet som oppfyller kravene til 

sykdomsfri status som fastsatt i denne forordningen. 

b) Denne midlertidige erklæringen offentliggjøres elektronisk av medlemsstaten, og Kommisjonen og medlemsstatene varsles 

om offentliggjøringen. 

c) 60 dager etter offentliggjøringen trer den midlertidige erklæringen i kraft, og den sonen eller det segmentet som er nevnt i 

dette nummeret, skal oppnå sykdomsfri status.  



Nr. 81/402 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

2. I løpet av perioden på 60 dager nevnt i nr. 1 bokstav c) kan Kommisjonen eller medlemsstatene be om avklaring eller 

ytterligere opplysninger i forbindelse med dokumentasjonen gitt av medlemsstaten som framlegger den midlertidige 

erklæringen. 

3. Dersom minst én medlemsstat, eller Kommisjonen, framlegger skriftlige merknader i løpet av den perioden som er nevnt i 

nr. 1 bokstav c), der det angis betenkeligheter ved underlagsdokumentasjonen for erklæringen, skal Kommisjonen, den 

medlemsstaten som framla erklæringen og, når det er relevant, den medlemsstaten som har bedt om avklaring eller ytterligere 

opplysninger, sammen gjennomgå den framlagte dokumentasjonen for å løse problemene. 

I slike tilfeller forlenges perioden nevnt i nr. 1 bokstav c) automatisk med 60 dager fra den datoen da de første betenkelighetene 

ble tatt opp. Denne perioden skal ikke forlenges ytterligere. 

4. Dersom prosessen nevnt i nr. 3 mislykkes, får bestemmelsene nevnt i artikkel 36 nr. 4 og artikkel 37 nr. 4 i forordning 

(EU) 2016/429 anvendelse. 

DEL III 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 84 

Overgangsbestemmelser om eksisterende sykdomsfri status 

1. Medlemsstatene og soner i disse med sykdomsfri status som er godkjent før denne forordningens anvendelsesdato, skal 

anses å ha en godkjent sykdomsfri status i samsvar med denne forordningen når det gjelder følgende statuser: 

a) Fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

 i) hos storfepopulasjoner dersom status som fri for brucellose ble tildelt i samsvar med direktiv 64/432/EØF, 

ii) hos populasjoner av sau og geit dersom status som fri for brucellose (fri for B. melitensis) ble tildelt i samsvar med 

direktiv 91/68/EØF. 

b) Fri for infeksjon med MTBC dersom status som fri for tuberkulose ble tildelt i samsvar med direktiv 64/432/EØF. 

c) Fri for EBL dersom status som fri for EBL ble tildelt i samsvar med direktiv 64/432/EØF. 

d) Fri for IBR/IPV dersom status som fri for IBR ble tildelt i samsvar med direktiv 64/432/EØF. 

e) Fri for infeksjon med ADV dersom status som fri for pseudorabiesvirus ble tildelt i samsvar med direktiv 64/432/EØF. 

f) Fri for infestasjon med Varroa spp. dersom status som fri for varroatose ble tildelt i samsvar med direktiv 92/65/EØF(24). 

g) Fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon dersom status som ikke-vaksinert mot Newcastle disease 

ble tildelt i samsvar med direktiv 2009/158/EF. 

h) Fri for VHS dersom status som fri for VHS ble tildelt i samsvar med rådsdirektiv 2006/88/EF(25). 

i) Fri for IHN dersom status som fri for IHN ble tildelt i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

j) Fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV dersom status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV ble tildelt i samsvar 

med direktiv 2006/88/EF.  

  

(24) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 

(25) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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k) Fri for infeksjon med Bonamia ostreae dersom status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae ble tildelt i samsvar med 

direktiv 2006/88/EF. 

l) Fri for infeksjon med Marteilia refringens dersom status som fri for infeksjon med Marteilia refringens ble tildelt i 

samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

m) Fri for infeksjon med WSSV dersom status som fri for hvitflekksykdom ble tildelt i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

2. Segmentene i medlemsstatene med sykdomsfri status som er godkjent før denne forordningens anvendelsesdato, skal 

anses å ha en godkjent sykdomsfri status i samsvar med denne forordningen når det gjelder følgende statuser: 

a) Fri for høypatogen aviær influensa dersom segmentet er blitt godkjent med hensyn til aviær influensa i samsvar med 

kommisjonsforordning (EF) nr. 616/2009(26). 

b) Fri for VHS dersom status som fri for VHS ble tildelt i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

c) Fri for IHN dersom status som fri for IHN ble tildelt i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

d) Fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV dersom status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV ble tildelt i samsvar 

med direktiv 2006/88/EF. 

e) Fri for infeksjon med Bonamia ostreae dersom status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae ble tildelt i samsvar med 

direktiv 2006/88/EF. 

f) Fri for infeksjon med Marteilia refringens dersom status som fri for infeksjon med Marteilia refringens ble tildelt i samsvar 

med direktiv 2006/88/EF. 

g) Fri for infeksjon med WSSV dersom status som fri for hvitflekksykdom ble tildelt i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

3. Medlemsstatene som anses å ha en godkjent sykdomsfri status i samsvar med nr. 1 eller 2, skal sikre at vilkårene for 

opprettholdelse av denne statusen er i samsvar med vilkårene fastsatt i denne forordningen. 

Artikkel 85 

Overgangsbestemmelser om eksisterende utryddelses- eller overvåkingsprogrammer 

1. Medlemsstatene og soner i disse med et utryddelsesprogram eller et overvåkingsprogram som er godkjent før denne 

forordningens anvendelsesdato, skal anses å ha et godkjent utryddelsesprogram i samsvar med denne forordningen for følgende 

sykdommer i en periode på seks år fra denne forordningens anvendelsesdato: 

a) IBR/IPV, dersom utryddelsesprogrammet for IBR/IPV ble godkjent i samsvar med direktiv 64/432/EØF. 

b) Infeksjon med ADV, dersom utryddelsesprogrammet for pseudorabies ble godkjent i samsvar med direktiv 64/432/EØF. 

c) VHS, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for VHS ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

d) IHN, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for IHN ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

e) Infeksjon med HPR-deletert ILAV, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for infeksjon med HPR-deletert 

ILAV ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

f) Infeksjon med Bonamia ostreae, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for infeksjon med Bonamia ostreae ble 

godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

g) Infeksjon med Marteilia refringens, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for infeksjon med Marteilia 

refringens ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

  

(26) Kommisjonsforordning (EF) nr. 616/2009 av 13. juli 2009 om gjennomføring av rådsdirektiv 2005/94/EF med hensyn til godkjenning av 

fjørfeseksjoner og seksjoner av andre fugler i fangenskap med hensyn til aviær influensa, samt utfyllende forebyggende biosikkerhetstiltak 

i slike seksjoner (EUT L 181 av 14.7.2009, s. 16). 
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h) Infeksjon med WSSV, dersom utryddelsesprogrammet for hvitflekksykdom ble godkjent i samsvar med direktiv 

2006/88/EØF. 

2. Segmentene i medlemsstater med et utryddelsesprogram eller et overvåkingsprogram som er godkjent før denne 

forordningens anvendelsesdato, skal anses å ha et godkjent utryddelsesprogram i samsvar med denne forordningen for følgende 

sykdommer i en periode på seks år fra denne forordningens anvendelsesdato: 

a) VHS, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for VHS ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

b) IHN, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for IHN ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

c) Infeksjon med HPR-deletert ILAV, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for infeksjon med HPR-deletert 

ILAV ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

d) Infeksjon med Bonamia ostreae, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for infeksjon med Bonamia ostreae ble 

godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

e) Infeksjon med Marteilia refringens, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for infeksjon med Marteilia 

refringens ble godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF. 

f) Infeksjon med WSSV, dersom overvåkings- eller utryddelsesprogrammet for hvitflekksykdom ble godkjent i samsvar med 

direktiv 2006/88/EF. 

3. Medlemsstatene som anses å ha et utryddelsesprogram som er godkjent i samsvar med nr. 1 eller 2, skal sikre at tiltakene i 

programmet er i samsvar med tiltakene som fastsettes for utryddelsesprogrammer i denne forordningen. 

Artikkel 86 

Oppheving 

Følgende rettsakter oppheves med virkning fra 21. april 2021: 

— Vedtak 2000/428/EF. 

— Vedtak 2002/106/EF. 

— Vedtak 2003/422/EF. 

— Vedtak 2006/437/EF. 

— Forordning (EF) nr. 1266/2007. 

— Vedtak 2008/896/EF. 

— Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554. 

Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

Artikkel 87 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

SÆRLIGE KASUSDEFINISJONER AV SYKDOM HOS LANDDYR 

Avsni t t  1  

Høypatog en aviær inf luensa (HPAI)  

1. Et dyr eller en gruppe dyr skal betraktes av vedkommende myndighet som et mistenkt tilfelle av HPAI dersom det/den 

oppfyller kriteriene i artikkel 9 nr. 1. 

2. Et dyr eller en gruppe dyr skal betraktes av vedkommende myndighet som et bekreftet tilfelle av HPAI dersom 

a) sykdomsagensen som forårsaker HPAI, bortsett fra vaksinestammer, er blitt isolert i en prøve fra et dyr eller en gruppe 

dyr, 

b) en nukleinsyre som er spesifikk for sykdomsagensen for HPAI, som ikke er en følge av vaksinasjon, er blitt påvist i en 

prøve fra et dyr eller en gruppe dyr, eller 

c) en indirekte diagnostisk metode har gitt et positivt resultat som ikke er en følge av vaksinasjon, i en prøve fra et holdt 

dyr eller en gruppe holdte dyr som viser kliniske tegn på sykdommen eller er epidemiologisk forbundet med et mistenkt 

eller bekreftet tilfelle. 

3. For denne kasusdefinisjonen skal sykdomsagensen som forårsaker HPAI, være enten 

a) et influensa A-virus av undertype H5 og H7 eller ethvert influensa A-virus med en intravenøs patogenitetsindeks (IVPI) 

på over 1,2, eller 

b) et influensa A-virus med undertype H5 og H7 med en sekvens av flerbasiske aminosyrer på hemagglutininmolekylets 

kløyvingspunkt (HA0) som ligner det som er blitt påvist for andre HPAI-isolater. 

Avsnitt 2 

Infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus (LPAIV) 

1. Et dyr eller en gruppe dyr skal betraktes av vedkommende myndighet som et mistenkt tilfelle av infeksjon med LPAIV 

dersom det/den oppfyller kriteriene i artikkel 9 nr. 1. 

2. Et dyr eller en gruppe dyr skal betraktes av vedkommende myndighet som et bekreftet tilfelle av infeksjon med LPAIV 

dersom 

a) sykdomsagensen som forårsaker infeksjon med LPAIV, bortsett fra vaksinestammer, er blitt isolert i en prøve fra et dyr 

eller en gruppe dyr, 

b) en nukleinsyre som er spesifikk for sykdomsagensen for infeksjon med LPAIV, som ikke er en følge av vaksinasjon, er 

blitt påvist i en prøve fra et dyr eller en gruppe dyr, eller 

c) en indirekte diagnostisk metode har gitt et positivt resultat som ikke er en følge av vaksinasjon, i en prøve fra et holdt 

dyr eller en gruppe holdte dyr som viser kliniske tegn på sykdommen eller er epidemiologisk forbundet med et mistenkt 

eller bekreftet tilfelle. 

3. For denne kasusdefinisjonen skal sykdomsagensen for infeksjon med LPAIV være ethvert influensa A-virus av undertype 

H5 eller H7 som ikke er HPAI-virus. 

Avsni t t  3  

Infeksjon med New cast l e  di sease -virus  (NDV)  

1. Et dyr eller en gruppe dyr skal betraktes av vedkommende myndighet som et mistenkt tilfelle av infeksjon med NDV 

dersom det/den oppfyller kriteriene i artikkel 9 nr. 1. 
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2. Et dyr eller en gruppe dyr skal betraktes av vedkommende myndighet som et bekreftet tilfelle av infeksjon med NDV 

dersom 

a) sykdomsagensen som forårsaker infeksjon med NDV, bortsett fra vaksinestammer, er blitt isolert i en prøve fra et dyr 

eller en gruppe dyr, 

b) en nukleinsyre som er spesifikk for sykdomsagensen for infeksjon med NDV, som ikke er en følge av vaksinasjon, er 

blitt påvist i en prøve fra et dyr eller en gruppe dyr, eller 

c) en indirekte diagnostisk metode har gitt et positivt resultat som ikke er en følge av vaksinasjon, i en prøve fra et holdt 

dyr eller en gruppe holdte dyr som viser kliniske tegn på sykdommen eller er epidemiologisk forbundet med et mistenkt 

eller bekreftet tilfelle. 

3. For denne kasusdefinisjonen skal sykdomsagensen som forårsaker infeksjon med NDV, være ethvert aviært paramyxovirus 

type 1 (APMV-1) (aviært Avulavirus type 1) som enten 

a) har en intracerebral patogenitetsindeks (ICPI) på 0,7 eller over, eller 

b) har flerbasiske aminosyrer på F2-proteinets C-terminal, og fenylalanin ved rest 117, som er F1-proteinets N-terminal. 

Med «flerbasiske aminosyrer» menes minst tre arginin- eller lysinrester mellom rest 113 og 116. Om det ikke lykkes å 

vise det karakteristiske mønsteret hos aminosyrerester som beskrevet over, skal det isolerte viruset karakteriseres 

gjennom en ICPI-test. I denne definisjonen nummereres aminosyrerestene fra N-terminalen på den aminosyre-

sekvensen som er utledet av nukleotidsekvenseringen av F0-genet (113–116 tilsvarer rest –4 til –1 fra 

kløyvingspunktet). 

 _____  
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VEDLEGG II 

UNIONENS OVERVÅKINGSPROGRAM 

DEL I 

OVERVÅKING AV AVIÆR INFLUENSA HOS FJØRFE OG VILTLEVENDE FUGLER 

Avsni t t  1  

Generel l  f ra mg angs måte og  krav  

1. GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE 

Det skal gjennomføres overvåking av fjørfe og viltlevende fugler i alle medlemsstater. 

2. ANVENDELSESTID 

Til det tilbakekalles. 

3. GENERELL FRAMGANGSMÅTE 

Overvåkingssystemet skal innrettes mot målene i avsnitt 2 og skal bygge på en samlet tilnærming som omfatter forskjellige 

deler av overvåkingsaktiviteter som utfyller hverandre i populasjoner av fjørfe og viltlevende fugler: 

— Systemer for tidlig påvisning som fastsatt i avsnitt 3 og 4. 

— Risikobasert overvåking som fastsatt i avsnitt 5 og 6. 

Avsni t t  2  

Mål for overvåking  av f jørfe  og  vi l t l evende fugler  

1. Tidlig påvisning av høypatogen aviær influensa (HPAI) hos fjørfe. 

2. Tidlig påvisning av HPAI hos viltlevende fugler gjennom 

a) tidlig varsling om mulig innføring av HPAI hos fjørfe, særlig når virus kommer inn i Unionen gjennom viltlevende 

fuglers trekk, 

b) opplysninger for vurdering av risikoen for spredning av virus etter funn av HPAI hos viltlevende fugler. 

3. Påvisning av HPAI hos fjørfearter som normalt ikke viser signifikante kliniske tegn. 

4. Påvisning av sirkulerende lavpatogen aviær influensa-virus (LPAIV) som lett kan spres mellom fjørfeflokker, særlig i 

områder med høy tetthet av fjørfeanlegg, med tanke på at viruset kan mutere til HPAI, for å 

a) identifisere ansamlinger av infeksjon med LPAIV, og 

b) overvåke risikoen for spredning av LPAIV gjennom forflytning av fjørfe og gjennom smittebærende gjenstander i visse 

risikoutsatte produksjonssystemer. 

5. Bidrag til økt kunnskap om HPAI og LPAIV som utgjør en potensiell zoonotisk risiko. 

Avsni t t  3  

Tidl ig  påvisning  av HPAI  hos  f jø rfe  

1. Systemene for tidlig påvisning av HPAI hos fjørfe skal være en del av de generelle overvåkingskravene som fastsatt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a), og skal gjennomføres i hele fjørfesektoren.  
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2. Overvåkingen nevnt i nr. 1 skal minst omfatte tidlig påvisning og undersøkelse i anlegg som ligger i et område som er 

identifisert som et område med forhøyet risiko for innføring og spredning av HPAI, av 

a) alle endringer i normale produksjons- og helseparametrer som dødelighetsrate, fôr- og vanninntak og eggproduksjon, 

og 

b) alle kliniske tegn eller skader post mortem som tyder på HPAI. 

3. Regelmessig testing av prøver som tas fra døde eller syke fjørfe i anlegg som ligger i et område som er identifisert som et 

område med forhøyet risiko for innføring og spredning av HPAI, kan også være relevant når det er identifisert en økt risiko 

på nasjonalt plan, EU-plan eller regionalt plan på grunn av utbrudd av HPAI hos fjørfe og viltlevende fugler. 

Avsni t t  4  

Tidl ig  påvisning  av HPAI  hos  v i l t l evende fug ler  

1. Tidlig påvisning av HPAI hos viltlevende fugler skal baseres på prøvetaking og testing av fugler som er 

a) funnet døde, 

b) funnet skadede eller syke, 

c) felt og viser kliniske tegn. 

Det kan være nødvendig å øke denne overvåkingen når det er påvist HPAI hos viltlevende fugler, ved hjelp av 

overvåkingssystemer med bruk av organiserte patruljer for å finne og samle opp døde og syke fugler. 

2. Utformingen av denne overvåkingen skal være risikobasert, idet det minst tas hensyn til relevant informasjon om ornitologi, 

virologi, epidemiologi og miljøspørsmål. 

3. Overvåkingen skal omfatte fugler fra målartene av viltlevende fugler, som fastsatt i avsnitt 8. Alle mistenkte tilfeller av 

dødelighet hos viltlevende fugler skal imidlertid undersøkes for å utelukke HPAI. 

I tillegg til målarter av viltlevende fugler, kan det også inkluderes ytterligere arter av viltlevende fugler når deres spesifikke 

epidemiologiske relevans på medlemsstatens territorium er blitt vurdert. 

4. Overvåkingen kan på prioriterte steder og på nøkkelområder også omfatte, særlig der hvor fugler av målarter av viltlevende 

fugler kommer inn i Unionen under deres trekk, i det minste fra nordøstlige og østlige trekkruter, prøvetaking og testing av 

a) fugler fanget i feller, 

b) felte friske fugler, 

c) kontrollfugler. 

5. Ytterligere informasjonskilder fra undersøkelser av viltlevende fugler i forbindelse med utbrudd av HPAI hos holdte fugler 

skal tas med i resultatene av overvåkingen av HPAI hos viltlevende fugler. 

Avsni t t  5  

Risikobasert  supplerende  overvåking  av HPAI  hos f jørfearter so m nor malt  ikke  viser  

s ig ni f ikante kl iniske  t eg n  

1. Den risikobaserte overvåkingen av infeksjon med HPAI i fjørfeanlegg der det holdes ender, gjess og fjørfe av ordenen 

Anseriformes med sikte på levering av vilt eller vaktler som skal settes ut i naturen, skal minst ta hensyn til følgende 

risikofaktorer: 

a) Den historiske og nåværende epidemiologiske situasjonen for sykdommen og dens utvikling over tid hos fjørfe og 

viltlevende fugler. 

b) Anleggenes nærhet til vannforekomster og andre steder der det er sannsynlig at store mengder trekkfugler, særlig 

sjøfugler, vil samle seg eller mellomlande under trekk til og gjennom Unionen.  
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c) Den perioden når det er økt forflytning av viltlevende trekkfugler av målarter til og gjennom Unionen. 

d) Fjørfeavlens struktur, herunder den mer overordnede sektoren som er involvert i de forskjellige produksjonssystemene. 

e) Den geografiske beliggenheten til anleggene i et område med høy tetthet av fjørfe. 

f) Biosikkerhetsrutinene i anlegget. 

g) Typen og hyppigheten av forflytninger av fjørfe, produkter og kjøretøyer som transporterer fjørfe, samt hande-

lsmønstre. 

h) Risikovurderingene og vitenskapelig rådgivning om betydningen av spredningen av HPAI via viltlevende fugler. 

2. Dersom det begrunnes vitenskapelig, kan det inkluderes ytterligere risikofaktorer enn dem som er oppført i nr. 1 bokstav 

a)–h), og faktorer som ikke er relevante for medlemsstatens særlige situasjon, kan utelates. 

Avsni t t  6  

Risikobasert  overvåking  for å ident i f i sere ansa ml ing er av anlegg  so m er inf i sert  med LPAIV og  

der LPAIV fortsetter  å spre seg  

1. Den risikobaserte overvåkingen for påvisning av sirkulerende lavpatogen aviær influensa-virus (LPAIV) som lett kan spres 

mellom fjørfeflokker, særlig i områder med høy tetthet av fjørfeanlegg, som nevnt i avsnitt 2 nr. 4, skal omfatte 

fjørfeanlegg der vedkommende myndighet har vurdert at ansamlinger av infeksjon med LPAIV har forekommet gjentatte 

ganger tidligere eller sannsynligvis vil forekomme. 

2. Slike ansamlinger kjennetegnes av infeksjon med LPAIV i grupper av anlegg som har en tidsmessig forbindelse og en 

geografisk nærhet til hverandre. 

3. Ved vurderingen for utvelgingen av anlegg for målrettet overvåking skal det tas hensyn til risikoen for lateral overføring av 

viruset på grunn av produksjonssystemets struktur og kompleksitet samt de funksjonsmessige forbindelsene mellom 

anleggene, særlig når de drives i områder med høy anleggstetthet. 

4. I tillegg til utvelgingskriteriene for målrettet overvåking av anlegg nevnt i nr. 3, skal det også tas hensyn til følgende 

risikofaktorer på anleggsnivå: 

a) De holdte artene. 

b) Produksjonssyklus og -varighet. 

c) Forekomst av flere fjørfearter. 

d) Forekomst av fjørfeflokker med flere aldersgrupper. 

e) Forekomst av fjørfe med lang levetid. 

f) Praktisering av «alt inn-alt ut»-prinsippet. 

g) Lengden på ventetiden mellom partier. 

h) Biosikkerhetsrutiner og oppstallingsforhold. 

Avsni t t  7  

Målpopulasjoner av f jørfe  

1. Systemer for tidlig påvisning av infeksjon med HPAI som nevnt i avsnitt 3, skal omfatte alle fjørfepopulasjoner. 

2. Supplerende overvåking for infeksjon med HPAI nevnt i avsnitt 5 hos fjørfearter som normalt ikke viser signifikante tegn 

når de er smittet med HPAI, skal omfatte 

a) avlsender, 

b) avlsgjess, 

c) slakteender, 

d) slaktegjess, 



Nr. 81/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

e) vaktler, 

f) fjørfe av arter som tilhører ordenen Anseriformes med sikte på levering av vilt som skal settes ut i naturen. 

3. I tillegg til artene og kategoriene oppført i nr. 2 kan den målrettede prøvetakingen og testingen for infeksjon med LPAIV 

som er nevnt i avsnitt 6, omfatte følgende fjørfearter og produksjonskategorier: 

a) Verpehøner, også frittgående. 

b) Avlskalkuner. 

c) Slaktekalkuner. 

d) Fjørfe av arter som tilhører ordenen Galliformes med sikte på levering av vilt som skal settes ut i naturen. 

Avsni t t  8  

Målpopulasjoner av vi l t l evende fugler  

Målarter av viltlevende fugler, særlig trekkende sjøfugler, har vist seg å ha større risiko for å bli smittet av og overføre HPAI. 

Listen over målarter av viltlevende fugler som er utarbeidet og oppdatert i lys av den nyeste kunnskapen, er tilgjengelig på 

nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorier (EURL). 

Avsni t t  9  

Metoder for prøvetaking  og  laboratorieundersø kel ser  

1. Antallet fjørfeanlegg som det skal tas prøver fra, og antallet fjørfe som skal testes per anlegg, og, dersom det er relevant, 

per epidemiologisk enhet (f.eks. fjørfeflokk, fjørfehus osv.) i det berørte anlegget, skal være basert på en statistisk gyldig 

prøvetakingsmetode. Denne metoden kan være den som brukes til representativ prøvetaking, dvs. en anslått prevalens som 

skal påvises i henhold til et forhåndsdefinert konfidensnivå som fastsettes av vedkommende myndighet. 

2. Testhyppighet og testperiode: 

a) Hyppigheten av prøvetaking og testing av fjørfeanlegg skal fastsettes på grunnlag av resultatene av en risikovurdering 

utført av vedkommende myndighet. 

b) Prøvetakingsperioden skal sammenfalle med produksjonssesongen for hver produksjonskategori, men skal ikke sette 

den risikobaserte overvåkingsmetoden i fare. 

c) Prøvetakingsperioden skal når det er relevant, ta hensyn til den perioden med forhøyet risiko som er nevnt i avsnitt 3  

nr. 3. Prøvene skal gjennomgå laboratorieundersøkelse med virologiske metoder når de tas for 

 i) tidlig påvisning av HPAI hos fjørfe som nevnt i avsnitt 3, 

 ii) tidlig påvisning av HPAI hos viltlevende fugler som nevnt i avsnitt 4, 

iii) supplerende overvåking av HPAI hos fjørfearter som normalt ikke viser signifikante kliniske tegn på HPAI som 

nevnt i avsnitt 5, 

 iv) oppfølging av seropositive funn som nevnt i nr. 4 bokstav b). 

Ved virologisk testing skal det tas hensyn til prevalensen og tidsvinduet for påvisning av aktiv infeksjon. 

3. Prøvene skal gjennomgå laboratorieundersøkelse med serologiske metoder når de tas for 

a) supplerende overvåking av HPAI hos fjørfearter som normalt ikke viser signifikante kliniske tegn på HPAI som nevnt i 

avsnitt 5, som supplement til virologisk testing dersom det er relevant, 

b) påvisning av ansamlinger av anlegg som er infisert med LPAIV som nevnt i avsnitt 6. Dersom det av tekniske årsaker 

eller andre behørig begrunnede årsaker ikke er hensiktsmessig med serologisk prøvetaking, skal det utføres virologisk 

testing. 

 _____  
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VEDLEGG III 

DIAGNOSTISKE METODER FOR TILDELING OG OPPRETTHOLDELSE AV SYKDOMSFRI STATUS FOR VISSE 

SYKDOMMER HOS LANDDYR 

Avsni t t  1  

Infeksjon med Brucel la  a bortus ,  B .  m el i tensis  og  B.  suis  

1. Serologiske tester 

a) Tester av blodprøver: 

 i) Bufrede brucella-antigentester 

 ii) Komplementbindingstest (CFT) 

 iii) Indirekte enzymmerket antistoffprøve (I-ELISA) 

 iv) Fluorescenspolariseringstest (FPA) 

 v) Kompetitiv enzymmerket antistoffprøve (C-ELISA) 

b) Tester av melkeprøver: 

 i) Ringtest (MRT) 

ii) I-ELISA 

2. Brucellin-hudtest (BST) 

Ved testing som nevnt i del I kapittel 1 avsnitt 1 og 2 i vedlegg IV, skal det bare benyttes brucellin-hudtest (BST) på sauer 

og geiter. 

Avsni t t  2  

Infeksjon med Mycobacteriu m tuberculosis -ko mpl eks  

1. Tuberkulin-hudtester: 

a) Enkel intrakutan tuberkulintest (SITT) 

b) Komparativ intrakutan tuberkulintest (CITT) 

2. Gammainterferontest 

Avsni t t  3  

Enzoot i sk bovin l eukose  

1. Serologiske tester 

a) Tester av blodprøver: 

 i) Agargel-immundiffusjonstest (AGID) 

 ii) Blokkerende enzymmerket antistoffprøve (B-ELISA) 

 iii) I-ELISA 

b) Tester av melkeprøver: 

i) I-ELISA 



Nr. 81/412 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Avsni t t  4  

Infeksiø s  bovin rhinotrake i t t  /  infeks iøs  pustulø s  vulvovagini t t  ( IBR/IPV)  

 Metoder: Matrise: 

Uvaksinert storfe 

BoHV-1 I-ELISA(a) 
Individuelle serumprøver(d) 

Melkeprøver 

gB B-ELISA(b) 
Individuelle serumprøver(d) 

Individuelle kjøttsaftprøver 

DIVA-vaksinert storfe (med en 

deletert gE-vaksine) 
gE B-ELISA(c) 

Individuelle serumprøver 

Individuelle kjøttsaftprøver 

(a) I-ELISA for påvisning av antistoffer mot helvirus av BoHV-1. Det kan brukes samleprøver satt sammen av opptil 50 melkeprøver (fra 

enkeltdyr eller i bulk) til tester for tildeling og opptil 100 melkeprøver (fra enkeltdyr eller i bulk) til tester for opprettholdelse av status som 

fri for IBR/IPV. 

(b) B-ELISA for påvisning av antistoffer mot BoHV-1-gB-protein. Denne metoden kan også brukes når det vises til tester for påvisning av 

antistoffer mot helvirus av BoHV-1 i del IV i vedlegg IV. 

(c) B-ELISA for påvisning av antistoffer mot BoHV-1-gE-protein. Det kan brukes melkeprøver fra enkeltdyr ved testing for å dokumentere 

opprettholdelse av status som fri for IBR/IPV. Prøvene kan tas som samleprøver idet antallet prøver per samleprøve kan velges på grunnlag 

av dokumentasjon av at testen under alle omstendigheter i det daglige laboratoriearbeidet er tilstrekkelig følsom til å påvise en enkelt 

positiv prøve i samleprøven. 

(d) Ved testing for å dokumentere opprettholdelse av status som fri for IBR/IPV, kan prøver som er tatt fra enkeltdyr, samles til én prøve. 

Antallet prøver per samleprøve kan justeres på grunnlag av dokumentasjon som viser at testsystemet under alle omstendigheter i det 

daglige laboratoriearbeidet er tilstrekkelig følsomt til å påvise én svak positiv prøve i samleprøven med den justerte størrelsen. 

Avsni t t  5  

Infeksjon med pseudorabiesvirus  (ADV)  

 Metoder: Matrise: 

Uvaksinerte svin ADV ELISA(a) 

Individuelle prøver av eller høyst fem samleprøver av serum 

(eller plasma) 

Individuelle prøver av eller høyst fem samleprøver av 

filterpapir 

Individuelle kjøttsaftprøver 

DIVA-vaksinerte svin (med en 

deletert gE-vaksine) 
gE ELISA(b) 

Individuelle serumprøver 

(a) ELISA for påvisning av antistoffer mot helvirus av ADV, ADV-gB-protein eller ADV-gD-protein. For partikontroll av ADV-gB-testsett 

og ADV-gD-testsett eller ADV (helvirus)-testsett skal EF-referanseserum ADV 1, eller understandarder, gi et positivt resultat ved en 

fortynning på 1:2. Enhver av disse testene kan brukes når det vises til tester for påvisning av helvirus av ADV i del V i vedlegg IV. 

(b) ELISA for påvisning av antistoffer mot ADV-gE-protein. For partikontroll skal EF-referanseserum ADV 1, eller understandarder, gi et 

positivt resultat ved en fortynning på 1:8. 

Avsni t t  6  

Bovin vi rusdiaré (B VD)  

1. Direkte metoder: 

a) Sanntids-PCR med revers transkriptase 

b) ELISA for påvisning av BVDV-antigen 

2. Serologiske tester: 

a) I-ELISA 

b) B-ELISA 

 _____  
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VEDLEGG IV 

SYKDOMSSPESIFIKKE KRAV FOR TILDELING, OPPRETTHOLDELSE, SUSPENSJON OG TILBAKEKALLING AV 

SYKDOMSFRI STATUS PÅ ANLEGGSNIVÅ SAMT SYKDOMSSPESIFIKKE KRAV FOR TILDELING OG 

OPPRETTHOLDELSE AV SYKDOMSFRI STATUS FOR MEDLEMSSTATER ELLER SONER 

DEL I 

INFEKSJON MED BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS OG B. SUIS 

KAPITTEL 1 

Anlegg som er fritt for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. Et anlegg der det holdes storfe, sau eller geit, kan bare tildeles status som fri for infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon dersom 

a) det de siste tolv månedene ikke har vært noen bekreftede tilfeller av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og 

B. suis hos storfe, sau eller geit som holdes i anlegget, 

b) ingen storfe, sauer eller geiter i anlegget er blitt vaksinert mot infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

de siste tre årene, 

c) ukastrert storfe som er eldre enn tolv måneder og ukastrerte sauer eller geiter som er eldre enn seks måneder som er til 

stede i anlegget på prøvetakingstidspunktet, ved to anledninger har testet negativt på en serologisk test som følger: 

 i) Den første testen skal utføres på prøver som er tatt minst tre måneder etter at det siste bekreftede tilfellet og det 

siste dyret som testet positivt på en immunologisk test, ble fjernet. 

 ii) Den andre testen skal utføres på prøver som er tatt minst seks måneder og høyst tolv måneder etter prøveta-

kingsdatoen nevnt i punkt i), 

d) dyr som viser kliniske tegn på infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, for eksempel aborter, har 

gjennomgått undersøkelser med negativt resultat, 

e) alt storfe og alle sauer eller geiter som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i bokstav c) i), 

kommer fra anlegg som er frie for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon, eller 

anlegg som er frie for infeksjon med vaksinasjon, og dyrene er ikke blitt vaksinert mot infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis de siste tre årene, og 

 i) kommer fra en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i 

den aktuelle dyrepopulasjonen, 

 ii) er ukastrert storfe som er eldre enn tolv måneder eller ukastrerte sauer eller geiter som er eldre enn seks måneder, 

og har testet negativt på en serologisk test utført på en prøve som er tatt 

— i løpet av de siste 30 dagene før de ble tatt inn i anlegget, eller 

— i løpet av de første 30 dagene etter at de ble tatt inn, forutsatt at de er blitt holdt isolert i denne perioden, eller 

 iii) er hunndyr som har født, og som er holdt isolert etter at de ble tatt inn i anlegget fram til de har testet negativt på 

en serologisk test utført på en prøve som er tatt minst 30 dager etter nedkomst, og 

f) alt avlsmateriale fra storfe, sau og geit som er tatt inn i eller brukt i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen 

nevnt i bokstav c) i), kommer fra 

 i) anlegg som er frie for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon, eller 

 ii) godkjente anlegg for avlsmateriale.  
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2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon 

tildeles et anlegg dersom alt storfe og alle sauer eller geiter kommer fra anlegg som er frie for infeksjon med Brucella 

abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon, eller anlegg som er frie for infeksjon med vaksinasjon, og dyrene er ikke 

blitt vaksinert de siste tre årene, og 

a) kommer fra en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i den 

aktuelle dyrepopulasjonen, 

b) er ukastrert storfe som er eldre enn tolv måneder eller ukastrerte sauer eller geiter som er eldre enn seks måneder, og 

har testet negativt på en serologisk test utført på en prøve som er tatt 

— i løpet av de siste 30 dagene før de ble tatt inn i anlegget, eller 

— i løpet av de første 30 dagene etter at de ble tatt inn i anlegget, forutsatt at de er blitt holdt isolert i denne perioden, 

eller 

c) er hunndyr som har født, og som er holdt isolert etter at de ble tatt inn i anlegget fram til de har testet negativt på en 

serologisk test utført på en prøve som er tatt minst 30 dager etter nedkomst. 

3. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon 

tildeles et anlegg med status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon, dersom 

a) kravene i nr. 1 bokstav a), b), d), e) og f) er oppfylt, og 

b) kravene i avsnitt 2 bokstav b) i) er oppfylt. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon for et anlegg der det holdes storfe, 

sau eller geit, kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), b), d), e) og f) fortsatt er oppfylt, og 

b) det utføres serologisk testing med negativt resultat på prøver som er tatt fra 

 i) alt ukastrert storfe som er eldre enn tolv måneder og alle ukastrerte sauer eller geiter som er eldre enn seks måneder, 

med passende mellomrom på høyst tolv måneder fastsatt av vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til 

produksjonstype, sykdomssituasjon og identifiserte risikofaktorer, eller 

 ii) alt ukastrert storfe som er eldre enn tolv måneder og alle ukastrerte sauer eller geiter som er eldre enn seks måneder, 

som holdes i anlegg som ligger i en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis, i samsvar med en testordning fastsatt av vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til 

produksjonstype og identifiserte risikofaktorer. 

Avsni t t  3  

Suspensjon og  gjeninnfø r ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon for et anlegg der det holdes 

storfe, sau eller geit, skal suspenderes dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt, eller 

b) det er mistanke om et tilfelle av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos storfe, sau eller geit som 

holdes i anlegget. 

2. Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon kan bare gjeninnføres dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav b), d), e) og f) og i avsnitt 2 bokstav b) er oppfylt, 

b) resultatene av ytterligere undersøkelser dokumenterer at det ikke forekommer infeksjon med Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis, og statusen for alle mistenkte tilfeller er blitt fastslått.  
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Avsni t t  4  

Tilbakekal l ing  og  g jenopprett ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon for et anlegg der det holdes 

storfe, sau eller geit, skal tilbakekalles dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt etter utløpet av det lengste tidsrommet nevnt i artikkel 20 nr. 3 

bokstav b), etter suspensjon av statusen, 

b) infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis ikke kan utelukkes i henhold til avsnitt 3 nr. 2 bokstav b), 

c) det er bekreftet et tilfelle av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos storfe, sau eller geit som 

holdes i anlegget, eller 

d) det er begrunnet ut fra andre behov for å bekjempe infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

2. Dersom status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon er tilbakekalt i samsvar 

med nr. 1 bokstav a), kan den bare gjenopprettes dersom kravene i avsnitt 2 er oppfylt. 

3. Dersom status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon er tilbakekalt i samsvar 

med nr. 1 bokstav b), c) eller d), kan den bare gjenopprettes dersom alle bekreftede tilfeller og alle dyr som er blitt testet 

som ikke-negative, er blitt fjernet, og gjenværende storfe, sauer eller geiter oppfyller kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav c). 

4. Som unntak fra nr. 3 kan statusen, dersom infeksjon med B. suis biovar 2 ble bekreftet hos ett enkelt dyr av storfe, sau eller 

geit som holdes i anlegget, gjenopprettes etter testing med negativt resultat av prøver som er tatt i samsvar med kravene i 

avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) i). 

KAPITTEL 2 

Anlegg som er fritt for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. Et anlegg der det holdes storfe, sau eller geit, kan bare tildeles status som fri for infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis med vaksinasjon dersom 

a) kravene i kapittel 1 avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), c) og d) er oppfylt, 

b) alt storfe og alle sauer eller geiter som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i kapittel 1 

avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) i), kommer fra anlegg som er frie for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

uten vaksinasjon, eller frie for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon, og 

 i) kommer fra en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i 

den aktuelle dyrepopulasjonen, 

 ii) er ukastrert storfe eldre enn tolv måneder eller ukastrerte sauer eller geiter eldre enn seks måneder, og har testet 

negativt på en serologisk test utført på en prøve som er tatt 

— i løpet av de siste 30 dagene før de ble tatt inn i anlegget, eller 

— i løpet av de første 30 dagene etter at de ble tatt inn i anlegget, forutsatt at de er blitt holdt isolert i denne 

perioden, eller 

iii) er hunndyr som har født, og som er holdt isolert etter at de ble tatt inn i anlegget fram til de har testet negativt på 

en serologisk test utført på en prøve som er tatt minst 30 dager etter nedkomst, og  



Nr. 81/416 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

c) alt avlsmateriale fra storfe, sau og geit som er tatt inn i eller brukt i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen 

nevnt i kapittel 1 avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) i), kommer fra 

 i) anlegg som er frie for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon, eller frie for 

infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon, eller 

 ii) godkjente anlegg for avlsmateriale. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon 

tildeles et anlegg dersom alt storfe og alle sauer eller geiter kommer fra anlegg som er frie for infeksjon med Brucella 

abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon eller med vaksinasjon, og 

a) kommer fra en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i den 

aktuelle dyrepopulasjonen, 

b) er ukastrert storfe som er eldre enn tolv måneder eller ukastrerte sauer eller geiter som er eldre enn seks måneder, og 

har testet negativt på en serologisk test utført på en prøve som er tatt 

 i) i løpet av de siste 30 dagene før de ble tatt inn i anlegget, eller 

 ii) i løpet av de første 30 dagene etter at de ble tatt inn i anlegget, forutsatt at de er blitt holdt isolert i denne perioden, 

eller 

c) er hunndyr som har født, og som er holdt isolert etter at de ble tatt inn i anlegget fram til de har testet negativt på en 

serologisk test utført på en prøve som er tatt minst 30 dager etter nedkomst. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon for et anlegg der det holdes storfe, 

sau eller geit, kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav b) og c) i dette kapittelet og i kapittel 1 avsnitt 1 nr. 1 bokstav a) og d) fortsatt er oppfylt, 

og 

b) det utføres serologisk testing med negativt resultat på prøver tatt fra alt ukastrert storfe som er eldre enn tolv måneder og 

alle ukastrerte sauer eller geiter som er eldre enn seks måneder, med passende mellomrom på høyst tolv måneder fastsatt av 

vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til produksjonstype, sykdomssituasjon og identifiserte risikofaktorer. 

Avsni t t  3  

Suspensjon og  gjeninnfø r ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon for et anlegg der det holdes 

storfe, sau eller geit, skal suspenderes dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt, eller 

b) det er mistanke om et tilfelle av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos storfe, sau eller geit som 

holdes i anlegget. 

2. Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon kan bare gjeninnføres dersom 

a) kravene i kapittel 1 avsnitt 1 nr. 1 bokstav d), i avsnitt 1 nr. 1 bokstav b) og c) og i avsnitt 2 bokstav b) er oppfylt, 

b) resultatene av ytterligere undersøkelser dokumenterer at det ikke forekommer infeksjon med Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis, og statusen for alle mistenkte tilfeller er blitt fastslått.  
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Avsni t t  4  

Tilbakekal l ing  og  g jenopprett ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon for et anlegg der det holdes 

storfe, sau eller geit, skal tilbakekalles dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt etter utløpet av det lengste tidsrommet nevnt i artikkel 20 nr. 3 

bokstav b), etter suspensjon av statusen, 

b) infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis ikke kan utelukkes i henhold til avsnitt 3 nr. 2 bokstav b), 

c) det er bekreftet et tilfelle av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos storfe, sau eller geit som 

holdes i anlegget, eller 

d) det er begrunnet ut fra andre behov for å bekjempe infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

2. Dersom status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon er tilbakekalt i samsvar 

med nr. 1 bokstav a), kan den bare gjenopprettes dersom kravene i avsnitt 2 er oppfylt. 

3. Dersom status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med vaksinasjon er tilbakekalt i samsvar 

med nr. 1 bokstav b), c) eller d), kan den bare gjenopprettes dersom alle bekreftede tilfeller og alle dyr som er blitt testet 

som ikke-negative, er blitt fjernet, og gjenværende storfe, sauer eller geiter oppfyller kravene i kapittel 1 avsnitt 1 nr. 1 

bokstav c). 

4. Som unntak fra nr. 3 kan statusen, dersom infeksjon med Brucella suis biovar 2 ble bekreftet hos ett enkelt dyr av storfe, 

sau eller geit som holdes i anlegget, gjenopprettes etter testing med negativt resultat av prøver som er tatt i samsvar med 

kravene i kapittel 1 avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) i). 

KAPITTEL 3 

Medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  med hensy n t i l  holdt  storfe  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos 

holdt storfe dersom 

a) det minst de siste tre årene ikke har vært noen bekreftede tilfeller av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og 

B. suis hos holdt storfe, 

b) de generelle overvåkingskravene er oppfylt de siste tre årene i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for tidlig påvisning 

av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe, som minst omfattet 

 i) regelmessig innlevering av prøver fra aborttilfeller for laboratorieundersøkelse, 

 ii) undersøkelser i rett tid av aborttilfeller som kan skyldes infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, 

c) minst 99,8 % av anleggene der det holdes storfe, som representerer minst 99,9 % av storfepopulasjonen, de siste tre årene 

har opprettholdt sin status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon, 

d) det er ikke utført vaksinasjon av storfe mot Brucella abortus, B. melitensis og B. suis minst de siste tre årene, og ingen 

storfe som er innført til medlemsstaten eller sonen, er blitt vaksinert i løpet av de siste tre årene før innførselen.  
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Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  med hensy n t i l  holdt  stor fe  

1. En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe 

kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 bokstav a), b) og d) fortsatt er oppfylt, og 

b) det i de første to sammenhengende årene etter tildeling av statusen er gjennomført årlig overvåking basert på et 

representativt utvalg av alle anlegg der det holdes storfe, som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % å 

påvise infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med en målprevalens på 0,2 % av anleggene der det 

holdes storfe, eller med en målprevalens på 0,1 % av storfepopulasjonen, 

c) når det ikke er blitt bekreftet noen tilfeller av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe i 

to sammenhengende år etter tildelingen av statusen, overvåkingen er basert på 

 i) randomisert årlig overvåking som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise infeksjon med 

Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med en målprevalens på 0,2 % av anleggene der det holdes storfe, eller 

med en målprevalens på 0,1 % av storfepopulasjonen, eller 

 ii) risikobasert årlig overvåking for å påvise infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, idet det tas 

hensyn til produksjonssystemene og de identifiserte risikofaktorene, herunder spredning av infeksjon fra andre dyr 

enn holdt storfe. 

2. En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe 

påvirkes ikke av bekreftelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i en annen dyrepopulasjon enn 

holdt storfe, forutsatt at det er iverksatt effektive tiltak som vurderes regelmessig for å hindre overføring av infeksjon med 

Brucella abortus, B. melitensis og B. suis til holdt storfe. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt 

storfe i en medlemsstat eller en sone, opprettholdes ved bekreftelse av et tilfelle av infeksjon med Brucella abortus, 

B. melitensis og B. suis, dersom 

a) anlegget der infeksjonen med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis ble påvist hos holdt storfe, umiddelbart ble 

underlagt de relevante tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 24, 

b) vedkommende myndighet innen 60 dager etter at infeksjonen først ble bekreftet, har utført en epidemiologisk 

undersøkelse og andre undersøkelser som fastsatt i artikkel 25, for å identifisere den sannsynlige kilden til og 

utbredelsen av infeksjonen og har truffet konklusjoner angående den sannsynlige kilden til infeksjon, og bare et 

begrenset antall anlegg ble infisert, og disse anleggene er epidemiologisk forbundet med det første påviste utbruddet, 

c) de relevante tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 21 eller artikkel 24 er blitt iverksatt umiddelbart i 

hvert anlegg der det er identifisert mistenkte eller bekreftede tilfeller etter gjennomføringen av tiltakene fastsatt i 

bokstav b), til sykdomsfri status for disse anleggene er blitt gjeninnført eller gjenopprettet, 

d) overvåkingen nevnt i nr. 1 er blitt tilpasset og har vist at hendelsen er løst. 

KAPITTEL 4 

Medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer og geiter 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  med hensy n t i l  holdte  sauer og  gei t er  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos 

holdte sauer og geiter dersom 

a) det minst de siste tre årene ikke har vært noen bekreftede tilfeller av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og 

B. suis hos holdte sauer og geiter,  
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b) de generelle overvåkingskravene er oppfylt de siste tre årene i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for tidlig påvisning 

av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer og geiter, som minst omfattet 

 i) regelmessig innlevering av prøver fra aborttilfeller for laboratorieundersøkelse, 

ii) undersøkelser i rett tid av aborttilfeller som kan skyldes infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, 

c) det i løpet av de siste tre årene er blitt utført overvåking av saue- og geitepopulasjonen, og minst 99,8 % av anleggene der 

det holdes sau og geit, som representerer minst 99,9 % av saue- og geitepopulasjonen, har opprettholdt sin status som fri for 

infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis uten vaksinasjon, og 

d) det ikke er utført vaksinasjon av sau og geit mot Brucella abortus, B. melitensis og B. suis minst de siste tre årene, og ingen 

sauer eller geiter som er innført til medlemsstaten eller sonen, er blitt vaksinert i løpet av de siste tre årene før innførselen. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  med hensy n t i l  holdte  sauer og  ge i t er  

1. En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer 

og geiter kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 bokstav a), b) og d) fortsatt er oppfylt, og 

b) det i de første to sammenhengende årene etter tildeling av statusen, er gjennomført årlig overvåking basert på et 

representativt utvalg av alle anlegg der det holdes sauer eller geiter, som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 

95 % å påvise infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med en målprevalens på 0,2 % av anleggene der 

det holdes sau og geit, eller med en målprevalens på 0,1 % av saue- og geitepopulasjonen, 

c) når det ikke er blitt bekreftet noen tilfeller av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer 

og geiter i to sammenhengende år etter tildelingen av statusen, overvåkingen er basert på 

 i) randomisert årlig overvåking som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise infeksjon med 

Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med en målprevalens på 0,2 % av anleggene der det holdes sau eller geit, 

eller med en målprevalens på 0,1 % av saue- og geitepopulasjonen, eller 

 ii) risikobasert årlig overvåking for å påvise infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, der det tas 

hensyn til produksjonssystemene og de identifiserte risikofaktorene, herunder spredning av infeksjon fra andre dyr 

enn holdte sauer og geiter. 

2. En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer 

og geiter påvirkes ikke av bekreftelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i en annen dyrepopulasjon 

enn holdte sauer og geiter, forutsatt at det er iverksatt effektive tiltak som vurderes regelmessig for å hindre overføring av 

infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis til holdte sauer og geiter. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte 

sauer og geiter i en medlemsstat eller en sone, opprettholdes ved bekreftelse av et tilfelle av infeksjon med Brucella 

abortus, B. melitensis og B. suis, dersom 

a) anlegget der infeksjonen med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis ble påvist hos holdte sauer og geiter, 

umiddelbart ble underlagt de relevante tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 24, 

b) vedkommende myndighet innen 60 dager etter at infeksjonen først ble bekreftet, har utført en epidemiologisk 

undersøkelse og andre undersøkelser som fastsatt i artikkel 25, for å identifisere den sannsynlige kilden til og 

utbredelsen av infeksjonen og har truffet konklusjoner angående den sannsynlige kilden til infeksjon, og bare et 

begrenset antall anlegg ble infisert, og disse anleggene er epidemiologisk forbundet med det første påviste utbruddet,  
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c) de relevante tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 21 eller artikkel 24 er blitt iverksatt umiddelbart i 

hvert anlegg der det er identifisert mistenkte eller bekreftede tilfeller etter gjennomføringen av tiltakene fastsatt i 

bokstav b), til sykdomsfri status for disse anleggene er blitt gjeninnført eller gjenopprettet, og 

d) overvåkingen nevnt i nr. 1 er blitt tilpasset og har vist at hendelsen er løst. 

DEL II 

INFEKSJON MED MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-KOMPLEKS 

KAPITTEL 1 

Anlegg som er fritt for infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. Et anlegg der det holdes storfe, kan bare tildeles status som fri for infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks 

(Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae) (MTBC) dersom 

a) det de siste tolv månedene ikke har vært noen bekreftede tilfeller av infeksjon med MTBC hos storfe som holdes i 

anlegget, 

b) storfe som er eldre enn seks uker som er til stede i anlegget på tidspunktet for prøvetaking eller testing, har ved to 

anledninger testet negativt på en immunologisk test som følger: 

 i) Den første testen skal utføres på storfe eller prøver som er tatt fra storfe minst seks måneder etter at det siste 

bekreftede tilfellet og det siste dyret som testet positivt på en immunologisk test, ble fjernet. 

 ii) Den andre testen skal utføres på storfe eller prøver som er tatt fra storfe minst seks måneder og høyst tolv måneder 

etter datoen for testing eller prøvetaking av storfeet nevnt i punkt i), 

c) alt storfe som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av testingen eller prøvetakingen nevnt i bokstav b) i), kommer 

fra anlegg som er frie for infeksjon med MTBC, og 

 i) kommer fra en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med MTBC, 

 ii) er storfe som er eldre enn seks uker og har testet negativt på en immunologisk test 

— i løpet av de siste 30 dagene før de ble tatt inn i anlegget, eller 

— i løpet av de første 30 dagene etter at de ble tatt inn, forutsatt at de er blitt holdt isolert i denne perioden, og 

d) alt avlsmateriale fra storfe som er tatt inn i eller brukt i anlegget etter påbegynnelsen av testingen eller prøvetakingen 

nevnt i bokstav b) i), kommer fra 

 i) anlegg som er frie for infeksjon med MTBC, eller 

 ii) godkjente anlegg for avlsmateriale. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for infeksjon med MTBC tildeles et anlegg dersom alt storfe kommer fra anlegg 

som er frie for infeksjon med MTBC, og 

a) kommer fra en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med MTBC, 

b) dersom de er storfe som er eldre enn seks uker, har testet negativt på en immunologisk test 

 i) i løpet av de siste 30 dagene før de ble tatt inn i anlegget, eller 

 ii) i løpet av de første 30 dagene etter at de ble tatt inn, forutsatt at de er blitt holdt isolert i denne perioden.  
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3. Som unntak fra nr. 1 bokstav c) og nr. 2 bokstav b) kan vedkommende myndighet unnlate å kreve testen dersom 

a) det storfeet som er tatt inn i anlegget, 

 i) har testet negativt på en immunologisk test som er utført i løpet av de siste seks månedene, og 

 ii) kommer fra anlegg der storfeet har testet negativt under en testordning som fastsatt i avsnitt 2 nr. 1 bokstav c) eller 

avsnitt 2 nr. 2, som er utført i løpet av de siste seks månedene, eller 

b) det storfeet som er tatt inn i anlegget, 

 i) har testet negativt på en immunologisk test som er utført i løpet av de siste tolv månedene, og 

 ii) kommer fra anlegg der storfeet har testet negativt under en testordning som fastsatt i avsnitt 2 nr. 2 bokstav b) eller 

c), som er utført i løpet av de siste tolv månedene. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. Status som fri for infeksjon med MTBC for et anlegg der det holdes storfe, kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), c) og d) fortsatt er oppfylt, 

b) alle mistenkte tilfeller av infeksjon med MTBC hos et storfe som holdes i dette anlegget eller tas inn på et slakteri fra 

dette anlegget, meldes til vedkommende myndighet og undersøkes, og 

c) det er utført en immunologisk test med negativt resultat på alt storfe som er eldre enn seks uker, med høyst tolv 

måneders mellomrom. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav c) kan vedkommende myndighet endre testordningen som følger: 

a) I en medlemsstat eller en sone der den årlige prosentsatsen for anlegg som er infisert med MTBC, beregnet  

31. desember hvert år, ikke overstiger 1 % i de siste 24 månedene, kan oppholdet mellom testene forlenges til  

24 måneder. 

b) I en medlemsstat eller en sone der den årlige prosentsatsen for anlegg som er infisert med MTBC, beregnet  

31. desember hvert år, ikke overstiger 0,2 % i de siste 48 månedene, kan oppholdet mellom testene forlenges til  

36 måneder. 

c) I en medlemsstat eller en sone der den årlige prosentsatsen for anlegg som er infisert med MTBC, beregnet  

31. desember hvert år, ikke overstiger 0,1 % i de siste 72 månedene, kan oppholdet mellom testene forlenges til  

48 måneder. 

d) I en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med MTBC, dersom risikoen for overføring av MTBC fra 

viltlevende dyr til storfe er blitt vurdert gjennom hensiktsmessig overvåking, kan oppholdet mellom testene baseres på 

produksjonstype og identifiserte risikofaktorer, idet det tas hensyn til minst følgende risikoer: 

 i) Et sted som er knyttet til mistenkt eller bekreftet infeksjon med MTBC hos viltlevende dyr. 

 ii) Tidligere infeksjon med MTBC i løpet av de siste fem årene. 

 iii) En epidemiologisk forbindelse med anlegg der punkt i) eller ii) får anvendelse. 

Avsni t t  3  

Suspensjon og  gjeninnfø r ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med MTBC for et anlegg der det holdes storfe, skal suspenderes dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt, eller 

b) det er mistanke om et tilfelle av infeksjon med MTBC hos et storfe som holdes i anlegget.  
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2. Status som fri for infeksjon med MTBC kan bare gjeninnføres dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) og d), i avsnitt 2 nr. 1 bokstav b) og, dersom det er relevant, i avsnitt 2 nr. 1 bokstav 

c) eller i avsnitt 2 nr. 2, er oppfylt, 

b) resultatene av ytterligere undersøkelser dokumenterer at det ikke forekommer infeksjon med MTBC, og statusen for 

alle mistenkte tilfeller er blitt fastslått. Dersom det i den forbindelsen slaktes mistenkt storfe, skal undersøkelsene 

omfatte undersøkelser av prøver med direkte diagnostiske metoder. 

Avsni t t  4  

Tilbakekal l ing  og  g jenopprett ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med MTBC for et anlegg der det holdes storfe, skal tilbakekalles dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt etter utløpet av det lengste tidsrommet nevnt i artikkel 20 nr. 3 

bokstav b), etter suspensjon av statusen, 

b) infeksjon med MTBC ikke kan utelukkes i henhold til avsnitt 3 nr. 2 bokstav b), 

c) et tilfelle av infeksjon med MTBC er blitt bekreftet hos et storfe som holdes i anlegget, eller 

d) det er begrunnet ut fra andre behov for å bekjempe infeksjon med MTBC. 

2. Dersom status som fri for infeksjon med MTBC er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav a), kan den bare gjenopprettes 

dersom kravene i avsnitt 2 er oppfylt. 

3. Dersom status som fri for infeksjon med MTBC er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav b), c) eller d), kan den bare 

gjenopprettes dersom 

a) alle bekreftede tilfeller og alle dyr som er blitt testet som ikke-negative i en immunologisk test, er blitt fjernet, og 

b) gjenværende storfe oppfyller kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav b). 

4. Som unntak fra nr. 3 bokstav b) kan statusen gjenopprettes dersom 

a) alt storfe som er eldre enn seks uker som er til stede i anlegget på tidspunktet for testing, har testet negativt på to 

immunologiske tester som følger: 

 i) Den første testen skal utføres på storfe eller prøver som er tatt fra storfe minst to måneder etter at det siste 

bekreftede tilfellet og det siste dyret som testet positivt på en immunologisk test, ble fjernet. 

 ii) Den andre testen skal utføres på storfe eller prøver som er tatt fra storfe minst to måneder og høyst tolv måneder 

etter datoen for testing eller prøvetaking av storfeet nevnt i punkt i), og 

b) minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 i) Det framgår av konklusjonen av den epidemiologiske undersøkelsen at infeksjonen skyldes at ett eller flere 

smittede dyr er tatt inn i anlegget i løpet av de siste tolv månedene før det ble påvist infeksjon med MTBC. 

 ii) Det er bare bekreftet ett tilfelle, eller bare ett storfe har testet positivt på en immunologisk test for MTBC etter at 

det ble påvist infeksjon med MTBC, og anleggets status er ikke blitt tilbakekalt i løpet av de siste tre årene. 

 iii) Storfe i anlegget har testet negativt på en immunologisk test som er utført mindre enn tolv måneder før det ble 

påvist infeksjon med MTBC i samsvar med avsnitt 2 nr. 1 bokstav c) eller avsnitt 2 nr. 2.  
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KAPITTEL 2 

Medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med MTBC 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  med hensy n t i l  holdt  storfe  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for infeksjon med MTBC hos holdt storfe dersom 

a) minst 99,8 % av anleggene der det holdes storfe, som representerer minst 99,9 % av storfepopulasjonen, har de siste tre 

årene opprettholdt sin status som fri for infeksjon med MTBC, og insidensen for anlegg der infeksjon er blitt bekreftet i 

løpet av året, oversteg ikke 0,1 %, og 

b) de generelle overvåkingskravene er oppfylt de siste tre årene i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for påvisning av 

infeksjon med MTBC hos holdt storfe, og omfattet minst 

 i) systematisk undersøkelse av skader etter infeksjon med MTBC hos alt storfe som er slaktet, gjennom overvåking ante 

mortem og post mortem, 

 ii) undersøkelser av skader som kan skyldes infeksjon med MTBC. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med MTBC hos holdt storfe kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 bokstav b) fortsatt er oppfylt, og 

b) det i de første to sammenhengende årene etter tildeling av status gjennomføres randomisert årlig overvåking basert på 

et representativt utvalg av alle anlegg der det holdes storfe, for å påvise med et konfidensnivå på 95 %, at 

 i) minst 99,8 % av anleggene, som representerer minst 99,9 % av storfepopulasjonen, er fri for infeksjon med MTBC, 

 ii) insidensen for anlegg der infeksjon er blitt bekreftet i løpet av året, ikke overstiger 0,1 %, 

c) når vilkårene i bokstav b) er oppfylt i to sammenhengende år, overvåkingen er basert på 

 i) randomisert årlig overvåking for minst å kunne påvise med et konfidensnivå på 95 % at insidensen for anlegg der 

infeksjon er blitt bekreftet i løpet av året, ikke overstiger 0,1 %, eller 

 ii) risikobasert årlig overvåking som er gjennomført for å påvise infeksjon med MTBC, idet det tas hensyn til 

produksjonssystemene, de identifiserte risikofaktorene, herunder spredning av infeksjon fra andre dyr enn holdt 

storfe, og økt overvåking i anlegg som er forbundet med minst én av de konkrete risikoene nevnt i kapittel 1 avsnitt 

2 nr. 2 bokstav d). 

2. En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med MTBC påvirkes ikke av bekreftelse av infeksjon med 

MTBC i en annen dyrepopulasjon enn holdt storfe, forutsatt at det er iverksatt effektive tiltak som vurderes regelmessig for 

å hindre overføring av infeksjon med MTBC til holdt storfe.  
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DEL III 

ENZOOTISK BOVIN LEUKOSE 

KAPITTEL 1 

Anlegg som er fritt for enzootisk bovin leukose 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. Et anlegg der det holdes storfe, kan bare tildeles status som fri for enzootisk bovin leukose (EBL) dersom 

a) det de siste 24 månedene ikke har vært noen bekreftede tilfeller av EBL hos storfe som holdes i anlegget, 

b) storfe som er eldre enn 24 måneder som holdes i anlegget, i løpet av de siste tolv månedene ved minst to anledninger 

med minst fire måneders mellomrom har testet negativt på en serologisk test, 

c) alt storfe som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i bokstav b), 

 i) kommer fra anlegg som er frie for EBL, eller 

 ii) kommer fra anlegg der det de siste 24 månedene før avsendelse, ikke har vært noen tegn på EBL, verken ved 

klinisk undersøkelse eller ved kontroll post mortem, eller som resultat av en diagnostisk test for EBL, og 

— om dyrene er eldre enn 24 måneder, 

har de ved to anledninger med minst fire måneders mellomrom med negative resultater gjennomgått 

serologiske tester, samtidig med at de har vært holdt isolert fra øvrig storfe i anlegget, eller 

har de i løpet av de siste 30 dagene før de ble tatt inn, med negativt resultat gjennomgått en serologisk test, 

forutsatt at alt storfe er blitt testet i samsvar med bokstav b), 

— om dyrene er yngre enn 24 måneder, 

er de avkom av mordyr som med negativt resultat har gjennomgått en serologisk test for EBL utført på prøver 

som er tatt ved to anledninger i løpet av de siste tolv månedene og med minst fire måneders mellomrom, og 

d) alt avlsmateriale fra storfe som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i bokstav b), kommer 

fra 

 i) anlegg som er frie for EBL, eller 

 ii) godkjente anlegg for avlsmateriale. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for EBL tildeles et anlegg dersom alt storfe kommer fra anlegg som er frie for EBL 

og ligger enten i en medlemsstat eller sone som er fri for EBL, eller i en medlemsstat eller sone som omfattes av et godkjent 

utryddelsesprogram. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

Status som fri for EBL for et anlegg der det holdes storfe, kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), c) og d) fortsatt er oppfylt, og 

b) det utføres serologisk testing for EBL med negativt resultat på prøver som er tatt 

 i) med høyst 36 måneders mellomrom fra alt storfe som er eldre enn 24 måneder, eller 

 ii) i samsvar med kapittel 2 avsnitt 2 bokstav b) eller c), etter hva som er relevant, dersom anlegget ligger i en medlemsstat 

eller sone som er fri for EBL.  
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Avsni t t  3  

Suspensjon og  gjeninnfø r ing  av s tatus  

1. Status som fri for EBL for et anlegg der det holdes storfe, skal suspenderes dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt, 

b) det er mistanke om et tilfelle av EBL hos et storfe som holdes i anlegget. 

2. Status som fri for EBL kan bare gjeninnføres dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) og d) og i avsnitt 2 bokstav b) er oppfylt, 

b) resultatene av ytterligere undersøkelser dokumenterer at det ikke forekommer EBL, og statusen for alle mistenkte 

tilfeller er blitt fastslått. 

Avsni t t  4  

Tilbakekal l ing  og  g jenopprett ing  av s tatus  

1. Status som fri for EBL for et anlegg der det holdes storfe, skal tilbakekalles dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt etter utløpet av det lengste tidsrommet nevnt i artikkel 20 nr. 3 

bokstav b), etter suspensjon av statusen, eller 

b) et tilfelle av EBL er blitt bekreftet hos et storfe som holdes i anlegget. 

2. Dersom status som fri for EBL er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav a), kan den bare gjenopprettes dersom kravene i 

avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) og d) og i avsnitt 2 bokstav b) er oppfylt. 

3. Dersom status som fri for EBL er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav b), kan den bare gjenopprettes dersom 

a) alt storfe med et positivt testresultat for EBL og alt deres avkom som er yngre enn 24 måneder, er blitt fjernet, 

b) alt storfe som er eldre enn tolv måneder, ved to anledninger med minst fire måneders mellomrom har testet negativt på 

en serologisk test, og den første testen skal være utført på prøver som er tatt tidligst fire måneder etter at det sist 

bekreftede tilfellet ble fjernet. 

4. Som unntak fra nr. 3 bokstav a) kan avkom av mordyr som har testet positivt på en serologisk test for EBL, eller som har 

vist skader forårsaket av EBL, holdes i anlegget dersom 

a) de er blitt skilt fra mordyret umiddelbart etter kalving og ved to anledninger har testet negativt på en PCR-test, der den 

første prøven skal være tatt i uke 3–5 etter nedkomst og den andre i uke 8–10 etter nedkomst, og 

b) de blir i anlegget til de er 24 måneder gamle og tester negativt på en serologisk test, eller de sendes før denne testen 

direkte til slakteriet i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 27 nr. 4. 

KAPITTEL 2 

Medlemsstat eller sone som er fri for EBL 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for EBL hos holdt storfe dersom 

a) minst 99,8 % av storfeanleggene er fri for EBL, og  
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b) alt storfe som er eldre enn 24 måneder som slaktes i denne medlemsstaten eller sonen, gjennomgår en offentlig kontroll 

post mortem der prøver fra alle dyr med svulster som kan være forårsaket av EBL, underkastes laboratorieundersøkelse for 

å bekrefte eller utelukke forekomst av EBL. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

En medlemsstats eller en sones status som fri for EBL hos holdt storfe kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 fortsatt er oppfylt, og 

b) det i de første fem årene etter tildelingen av status som fri for EBL, utføres overvåking basert på 

 i) årlig randomisert prøvetaking for minst med et konfidensnivå på 95 % å påvise anlegg som er infisert med EBL med en 

målprevalens på 0,2 %, eller 

ii) serologisk testing ved minst én anledning av alt storfe som er eldre enn 24 måneder, 

c) det etter de første fem årene etter tildelingen av status som fri for EBL, utføres overvåking for å dokumentere fravær av 

infeksjon, idet det tas hensyn til produksjonssystemene og de identifiserte risikofaktorene. 

DEL IV 

INFEKSIØS BOVIN RHINOTRAKEITT / INFEKSIØS PUSTULØS VULVOVAGINITT 

KAPITTEL 1 

Anlegg som er fritt for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. Et anlegg der det holdes storfe, kan bare tildeles status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulv-

ovaginitt (IBR/IPV) dersom 

a) det de siste tolv månedene ikke har vært noen bekreftede tilfeller av IBR/IPV hos storfe som holdes i anlegget, 

b) ingen storfe som holdes i anlegget, er blitt vaksinert mot IBR/IPV de siste to årene, 

c) storfeet som holdes i anlegget, har gjennomgått minst én av følgende testordninger, idet det tas hensyn til tidligere 

DIVA-vaksinasjoner, der serologiske tester for påvisning av antistoffer mot helvirus av BoHV-1 eller, om nødvendig, 

antistoffer mot BoHV-1-gE, er utført på 

 i) en blodprøve, en melkeprøve eller en kjøttsaftprøve som er tatt fra hvert storfe over en periode på høyst tolv 

måneder, eller 

 ii) blodprøver, melkeprøver eller kjøttsaftprøver som er tatt ved minst to anledninger og med minst to måneders og 

høyst tolv måneders mellomrom, fra 

— alle hunndyr av storfe som er eldre enn tolv måneder, og 

— alle hanndyr av storfe som brukes til eller er beregnet på avl, som er eldre enn tolv måneder, og 

— en stikkprøve av hanndyr som ikke er beregnet på avl, som er eldre enn tolv måneder. Antallet dyr som testes, 

skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise seropositive dyr med en målprevalens på  

10 %, eller 

 iii) når det gjelder et anlegg der minst 30 % av storfeet er hunndyr i laktasjon, 

— melkeprøver i bulk tatt ved minst tre anledninger med minst tre måneders mellomrom fra hunndyr av storfe i 

laktasjon, som representerer alle epidemiologiske enheter i anlegget, og  
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— blodprøver tatt fra alle hunndyr av storfe som er eldre enn tolv måneder og ikke er i laktasjon, og fra alle 

hanndyr av storfe som er eldre enn tolv måneder og som brukes til eller er beregnet på avl, og 

— en stikkprøve av blod eller kjøttsaft tatt fra hanndyr av storfe som ikke er beregnet på avl, som er eldre enn 

tolv måneder. Antallet dyr som testes, skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise 

seropositive dyr med en målprevalens på 10 %, eller 

 iv) når det gjelder et anlegg der under 5 % av det holdte storfeet er hanndyr og minst 95 % av hunndyrene som er 

eldre enn 24 måneder, er beregnet på eller brukes til melkeproduksjon, melkeprøver i bulk tatt ved minst seks 

anledninger og med minst to måneders mellomrom fra hunndyr av storfe i laktasjon, som representerer alle 

epidemiologiske enheter i anlegget, 

d) alt storfe som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i bokstav c), 

 i) kommer fra anlegg som er frie for IBR/IPV og, dersom opprinnelsesanleggene ligger i en medlemsstat eller sone 

som verken er fri for IBR/IPV eller er omfattet av et godkjent utryddelsesprogram, har testet negativt på en 

serologisk test for påvisning av antistoffer mot helvirus av BoHV-1 eller, om nødvendig, antistoffer mot BoHV-1-

gE, på en prøve som er tatt etter at de ble tatt inn, og før tildelingen av status som fri for IBR/IPV, eller 

 ii) har vært i karantene før de ble tatt inn, og har testet negativt på en serologisk test for påvisning av antistoffer mot 

helvirus av BoHV-1 utført på en prøve som er tatt minst 21 dager etter begynnelsen av karanteneperioden, og 

e) alt avlsmateriale fra storfe som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i bokstav c), kommer 

fra 

 i) anlegg som er frie for IBR/IPV, eller 

 ii) godkjente anlegg for avlsmateriale. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for IBR/IPV tildeles et anlegg dersom alt storfe kommer fra anlegg som er frie for 

IBR/IPV og ligger enten i en medlemsstat eller sone som er fri for IBR/IPV, eller i en medlemsstat eller sone som omfattes 

av et godkjent utryddelsesprogram, forutsatt at de oppfyller kravene i avsnitt 2 bokstav c) og d), etter hva som er relevant. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

Status som fri for IBR/IPV for et anlegg der det holdes storfe, kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), b) og e) fortsatt er oppfylt, 

b) serologisk testing for påvisning av antistoffer mot helvirus av BoHV-1 eller, om nødvendig, antistoffer mot BoHV-1-gE, er 

utført, idet det tas hensyn til tidligere vaksinasjoner med en DIVA-vaksine, med negativt resultat, 

 i) på blodprøver, melkeprøver eller kjøttsaftprøver tatt hvert år fra alt storfe som er eldre enn 24 måneder, eller 

 ii) når det gjelder et anlegg der minst 30 % av storfeet er hunndyr i laktasjon, minst én gang i året på 

— melkeprøver i bulk tatt ved minst tre anledninger med minst tre måneders mellomrom fra hunndyr av storfe i 

laktasjon, som representerer alle epidemiologiske enheter i anlegget, og 

— blodprøver tatt fra alle avlshanndyr av storfe som er eldre enn 24 måneder, eller 

 iii) når det gjelder et anlegg der under 5 % av det holdte storfeet er hanndyr og minst 95 % av hunndyrene som er eldre 

enn 24 måneder, er beregnet på eller brukes til melkeproduksjon, minst én gang i året på melkeprøver i bulk tatt ved 

minst seks anledninger og med minst to måneders mellomrom fra hunndyr av storfe i laktasjon, som representerer alle 

epidemiologiske enheter i anlegget, eller 

 iv) forutsatt at status som fri for IBR/IPV har vært opprettholdt i de tre siste sammenhengende årene, én gang i året på 

blodprøver eller melkeprøver tatt fra et antall storfe som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise 

seropositive dyr med en målprevalens på 10 %, eller  
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 v) dersom anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for IBR/IPV, på prøver som er tatt i samsvar med kapittel 

2 avsnitt 2 nr. 1 bokstav b) eller kapittel 2 avsnitt 2 nr. 3, dersom det er relevant, 

c) bare storfe som ikke er vaksinert mot infeksjon med IBR/IPV, tas inn i anlegget dersom det ligger i en medlemsstat eller 

sone 

 i) som er fri for IBR/IPV, eller 

 ii) der det er forbud mot vaksinasjon som del av utryddelsesstrategien i henhold til et godkjent utryddelsesprogram, 

d) alt storfe som tas inn, oppfyller kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav d) ii) eller kommer fra anlegg som er frie for IBR/IPV, og 

har testet negativt på en serologisk test for påvisning av antistoffer mot helvirus av BoHV-1 eller, om nødvendig, antistoffer 

mot BoHV-1-gE, på en prøve som er tatt i opprinnelsesanlegget i løpet av de siste 15 dagene før avsendelse, dersom 

 i) anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for IBR/IPV, og opprinnelsesanleggene ikke ligger i en 

medlemsstat eller sone som er fri for IBR/IPV, eller 

 ii) anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som omfattes av et godkjent utryddelsesprogram, og opprinnelsesanlegget 

ligger i en medlemsstat eller sone som verken er fri for IBR/IPV eller omfattes av et godkjent utryddelsesprogram. 

Avsni t t  3  

Suspensjon og  gjeninnfø r ing  av s tatus  

1. Status som fri for IBR/IPV for et anlegg der det holdes storfe, skal suspenderes dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt, 

b) det er mistanke om et tilfelle av IBR/IPV hos et storfe som holdes i anlegget. 

2. Status som fri for IBR/IPV kan bare gjeninnføres dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav b) og e) og i avsnitt 2 bokstav b), c) og d) er oppfylt, 

b) resultatene av ytterligere undersøkelser dokumenterer at det ikke forekommer IBR/IPV, og statusen for alle mistenkte 

tilfeller er blitt fastslått. 

Avsni t t  4  

Tilbakekal l ing  og  g jenopprett ing  av s tatus  

1. Status som fri for IBR/IPV for et anlegg der det holdes storfe, skal tilbakekalles dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt etter utløpet av det lengste tidsrommet nevnt i artikkel 20 nr. 3 

bokstav b), etter suspensjon av statusen, 

b) et tilfelle av IBR/IPV er blitt bekreftet hos et storfe som holdes i anlegget. 

2. Dersom status som fri for IBR/IPV er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav a), kan den bare gjenopprettes dersom kravene i 

avsnitt 1 nr. 1 bokstav b) og e) og i avsnitt 2 bokstav b), c) og d) er oppfylt. 

3. Dersom status som fri for IBR/IPV er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav b), kan den bare gjenopprettes dersom 

a) alle bekreftede tilfeller er blitt fjernet, 

b) minst én av testordningene fastsatt i avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) er blitt utført med negativt resultat på prøver som er tatt 

minst 30 dager etter at det siste bekreftede tilfellet ble fjernet.  
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KAPITTEL 2 

Medlemsstat eller sone som er fri for IBR/IPV 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for IBR/IPV hos holdt storfe dersom 

a) vaksinasjon mot IBR/IPV er blitt forbudt for holdt storfe, og 

b) minst 99,8 % av anleggene, som representerer minst 99,9 % av den tilsvarende storfepopulasjonen, er fri for IBR/IPV. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. En medlemsstats eller en sones status som fri for IBR/IPV hos holdt storfe kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 fortsatt er oppfylt, og 

b) det utføres årlig overvåking basert på randomisert prøvetaking som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % 

å påvise anlegg som er infisert med BoHV-1 med en målprevalens på 0,2 % av anleggene, eller storfe som er smittet 

med BoHV-1 med en målprevalens på 0,1 % av storfepopulasjonen. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate bruk av DIVA-vaksinasjon ved utbrudd, dersom 

a) resultatet av den epidemiologiske undersøkelsen og andre undersøkelser nevnt i artikkel 25 har vist at bare et begrenset 

antall anlegg ble berørt av utbruddet, 

b) bruken av DIVA-vaksinasjonen begrenses til å bekjempe dette utbruddet på den måten vedkommende myndighet anser 

som nødvendig, 

c) storfeet DIVA-vaksineres under vedkommende myndighets tilsyn, og bruken av DIVA-vaksiner dokumenteres for 

hvert dyr, 

d) DIVA-vaksinert storfe bare flyttes direkte til et slakteri eller til et anlegg i en annen sone eller medlemsstat der det ikke 

er forbud mot vaksinasjon. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan det gjennomføres overvåking for hvert år å påvise fravær av infeksjon med BoHV-1, 

idet det tas hensyn til produksjonssystemene og de identifiserte risikofaktorene, forutsatt at ingen utbrudd er blitt påvist i 

fem sammenhengende år etter tildelingen av status som fri for IBR/IPV i denne medlemsstaten eller sonen. 

DEL V 

INFEKSJON MED PSEUDORABIESVIRUS 

KAPITTEL 1 

Anlegg som er fritt for infeksjon med pseudorabiesvirus 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. Et anlegg der det holdes svin, kan bare tildeles status som fri for infeksjon med pseudorabiesvirus (ADV – Aujeszky’s 

disease virus) dersom 

a) det de siste tolv månedene ikke vært noen bekreftede tilfeller av infeksjon med ADV hos svin som holdes i anlegget,  
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b) ingen svin som holdes i anlegget, er blitt vaksinert mot AD de siste tolv månedene, 

c) svin som holdes i anlegget, har i løpet av de siste tolv månedene gjennomgått én av følgende testordninger, idet det tas 

hensyn til tidligere DIVA-vaksinasjoner, der serologiske tester for påvisning av antistoffer mot ADV eller, om 

nødvendig, antistoffer mot ADV-gE, er utført med negativt resultat på 

 i) en blodprøve eller en kjøttsaftprøve som er tatt fra hvert svin, eller 

 ii) blodprøver eller kjøttsaftprøver som er tatt ved to anledninger og med 2–3 måneders mellomrom fra et antall dyr 

som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise seropositive dyr med en målprevalens på 10 %, 

d) alle svin som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i bokstav c), 

 i) kommer fra anlegg som er frie for infeksjon med ADV og, dersom opprinnelsesanleggene ligger i en medlemsstat 

eller sone som verken er fri for infeksjon med ADV eller er omfattet av et godkjent utryddelsesprogram, har testet 

negativt på en serologisk test for påvisning av antistoffer mot helvirus av ADV eller, om nødvendig, antistoffer mot 

ADV-gE, etter at de ble tatt inn, og før tildelingen av status som fri for infeksjon med ADV, eller 

 ii) har vært i karantene i minst 30 dager før de ble tatt inn, og har ved to anledninger og med minst 30 dagers 

mellomrom mellom innsamling av hver prøve testet negativt på en serologisk test for påvisning av antistoffer mot 

helvirus av ADV. Prøven for den siste testen skal tas i løpet av de siste 15 dagene før avsendelse, 

e) alt avlsmateriale fra svin som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i bokstav c), kommer fra 

 i) anlegg som er frie for infeksjon med ADV, eller 

 ii) godkjente anlegg for avlsmateriale. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for infeksjon med ADV tildeles et anlegg dersom alle svin kommer fra anlegg som 

er frie for infeksjon med ADV og ligger enten i en medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med ADV, eller i en 

medlemsstat eller sone som omfattes av et godkjent utryddelsesprogram, forutsatt at de oppfyller kravene i avsnitt 2 

bokstav d). 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

Status som fri for infeksjon med ADV for et anlegg der det holdes svin, kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), b) og e) fortsatt er oppfylt, 

b) det utføres serologisk testing med negativt resultat på et representativt antall blodprøver eller kjøttsaftprøver tatt fra de 

svinene som holdes i anlegget, for å verifisere at det ikke forekommer infeksjon med ADV på grunnlag av en testordning 

som tar hensyn til produksjonssyklusen og risikoen for innføring av ADV, 

 i) minst én gang i året, dersom ikke alle holdte svin er vaksinert mot AD, med tester for påvisning av antistoffer mot 

helvirus av ADV, eller 

ii) minst to ganger i året, med tester for påvisning av antistoffer mot helvirus av ADV og tester for påvisning av antistoffer 

mot ADV-gE, om nødvendig, 

c) forutsatt at anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med ADV, den serologiske testingen nevnt i 

bokstav b) utføres som påkrevd i samsvar med overvåkingen fastsatt i kapittel 2 avsnitt 2 nr. 1 bokstav b) eller kapittel 2 

avsnitt 2 nr. 4, dersom det er relevant, 

d) alle svin som tas inn, 

 i) oppfyller kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav d) ii), eller  
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 ii) kommer fra anlegg som er frie for infeksjon med ADV og med negativt resultat har gjennomgått en serologisk test for 

antistoffer mot helvirus av ADV, på en prøve som er tatt i opprinnelsesanlegget i løpet av de siste 15 dagene før 

avsendelse, dersom 

— anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med ADV, og opprinnelsesanleggene ikke 

ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med ADV, eller 

— anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som omfattes av et godkjent utryddelsesprogram, og opprinnelses-

anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som verken er fri for infeksjon med ADV eller omfattes av et godkjent 

utryddelsesprogram. 

Antallet svin som testes, skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise seropositive dyr med en 

målprevalens på 10 %. 

Som unntak fra første ledd kan den serologiske testen for påvisning av antistoffer mot ADV-gE benyttes for svin som 

er yngre enn fire måneder og er avkom av DIVA-vaksinerte mordyr. 

Avsni t t  3  

Suspensjon og  gjeninnfø r ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med ADV for et anlegg der det holdes svin, skal suspenderes dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke lenger er oppfylt, 

b) det er mistanke om et tilfelle av infeksjon med ADV hos et svin som holdes i anlegget. 

2. Status som fri for infeksjon med ADV kan bare gjeninnføres dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav b) og e) og i avsnitt 2 bokstav b) eller c), dersom det er relevant, og bokstav d) er 

oppfylt, 

b) resultatene av ytterligere undersøkelser dokumenterer at det ikke forekommer infeksjon med ADV, og statusen for alle 

mistenkte tilfeller er blitt fastslått. 

Avsni t t  4  

Tilbakekal l ing  og  g jenopprett ing  av s tatus  

1. Status som fri for infeksjon med ADV for et anlegg der det holdes svin, skal tilbakekalles dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt etter utløpet av det lengste tidsrommet nevnt i artikkel 20 nr. 3 

bokstav b), etter suspensjon av statusen, 

b) et tilfelle av infeksjon med ADV er blitt bekreftet hos et svin som holdes i anlegget. 

2. Dersom status som fri for infeksjon med ADV er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav a), kan den bare gjenopprettes 

dersom kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav b) og e) og i avsnitt 2 bokstav b) eller c), dersom det er relevant, og bokstav d) er 

oppfylt. 

3. Dersom status som fri for infeksjon med ADV er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav b), kan den bare gjenopprettes 

dersom alle svin i anlegget er blitt fjernet. 

KAPITTEL 2 

Medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med pseudorabiesvirus 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for infeksjon med ADV hos holdte svin dersom 

a) vaksinasjon mot AD hos holdte svin har vært forbudt de siste tolv månedene,  
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b) det er gjennomført overvåking for å dokumentere at det ikke har vært gjort noen kliniske, virologiske eller serologiske funn 

av infeksjon med ADV i noen anlegg i den respektive medlemsstaten eller sonen i minst de foregående 24 månedene, og 

c) det ved kjent forekomst av infeksjon med ADV hos viltlevende svin er iverksatt tiltak for å hindre all overføring av ADV 

fra viltlevende svin til holdte svin. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med ADV hos holdte svin kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 bokstav a) og c) fortsatt er oppfylt, og 

b) det utføres årlig overvåking basert på randomisert prøvetaking som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % 

å påvise anlegg som er infisert med ADV med en målprevalens på 0,2 %. Antallet blodprøver eller kjøttsaftprøver som 

skal tas fra svin som holdes i et anlegg, skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise seropositive 

dyr med en målprevalens på 20 %. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for infeksjon med ADV i svinepopulasjonen i en medlemsstat eller sone 

opprettholdes ved et utbrudd, dersom 

a) alle svin i de rammede anleggene er blitt fjernet, 

b) vedkommende myndighet har gjennomført en epidemiologisk undersøkelse og andre undersøkelser, herunder klinisk 

undersøkelse og serologisk eller virologisk testing 

 i) i alle anlegg der det holdes svin som direkte eller indirekte har vært i kontakt med det infiserte anlegget, for å 

utelukke infeksjon, og 

 ii) i alle anlegg der det holdes svin, og som ligger innenfor en radius på minst 2 km fra et infisert anlegg, for å 

dokumentere at disse anleggene ikke er infisert. Antallet blodprøver eller kjøttsaftprøver som skal tas fra svin som 

holdes i disse anleggene, skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise seropositive dyr med 

en målprevalens på 10 %, eller 

 iii) i tilfelle det er brukt en DIVA-vaksinasjon, er det ved to anledninger med to måneders mellomrom blitt utført 

serologisk testing for antistoffer mot ADV-gE i anlegg der det holdes svin, og som ligger innenfor vaksinasjons-

radiusen rundt det infiserte anlegget, for å dokumentere fravær av infeksjon, 

c) resultatet av undersøkelsen nevnt i bokstav b) har vist at bare et begrenset antall anlegg ble berørt av utbruddet, 

d) de relevante bekjempelsestiltakene nevnt i artikkel 24 er iverksatt umiddelbart i hvert anlegg som er infisert med ADV, 

herunder om nødvendig vaksinasjon med DIVA-vaksiner. 

3. Som unntak fra avsnitt 1 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate bruk av DIVA-vaksinasjon ved et utbrudd som 

nevnt i nr. 2, dersom 

a) bruken av DIVA-vaksinasjonen begrenses til å bekjempe dette utbruddet på den måten vedkommende myndighet anser 

som nødvendig, 

b) svinene DIVA-vaksineres under vedkommende myndighets tilsyn, og bruken av DIVA-vaksiner dokumenteres for 

hvert dyr, 

c) DIVA-vaksinerte svin bare flyttes direkte til et slakteri eller til et anlegg i en annen medlemsstat eller sone der det ikke 

er forbud mot vaksinasjon. 

4. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan det gjennomføres overvåking for hvert år å påvise fravær av infeksjon med ADV, idet 

det tas hensyn til produksjonssystemene og de identifiserte risikofaktorene, forutsatt at ingen utbrudd er blitt påvist i to 

sammenhengende år etter tildelingen av status som fri for infeksjon med ADV i denne medlemsstaten eller sonen.  
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DEL VI 

BOVIN VIRUSDIARÉ 

KAPITTEL 1 

Anlegg som er fritt for bovin virusdiaré 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. Et anlegg der det holdes storfe, kan bare tildeles status som fri for bovin virusdiaré (BVD) dersom 

a) det de siste 18 månedene ikke har vært noen bekreftede tilfeller av BVD hos storfe som holdes i anlegget, 

b) storfeet som holdes i anlegget, har gjennomgått minst én av følgende testordninger, idet det tas hensyn til eventuelle 

tidligere vaksinasjoner: 

 i) Tester for påvisning av antigen eller genom av BVD-virus (BVDV) er blitt utført med negativt resultat på prøver 

fra alt storfe. 

Prøvene fra minst alle kalver som er født de siste tolv månedene, skal ha vært tatt etter eller under den offisielle 

identifikasjonen, men senest 20 dager etter nedkomst. Mordyrene til disse kalvene med negative testresultater 

behøver ikke å testes. 

 ii) Serologiske tester for påvisning av antistoffer mot BVDV er blitt utført med negativt resultat på prøver som er tatt 

over en periode på minst tolv måneder ved minst tre anledninger og med minst fire måneders mellomrom, av 

storfe som er blitt holdt i anlegget minst de siste tre månedene før testing. 

Antallet dyr som testes, skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise seropositive dyr med en 

målprevalens på 50 %, og skal være minst fem dyr, eller alle dyrene dersom det holdes færre enn fem dyr. 

Dersom storfeet i anlegget holdes i atskilte grupper uten direkte kontakt med hverandre, skal et tilsvarende antall 

dyr i hver gruppe testes. 

 iii) Det er brukt en kombinasjon av testordningene i punkt i) og ii) over en periode på minst tolv måneder. 

De kombinerte testordningene skal ha samme kapasitet til å påvise sykdommen som de testordningene som er 

nevnt i punkt i) og ii), 

c) alt storfe som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i nr. 1 bokstav b), 

 i) kommer fra anlegg som er frie for BVD, og som ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for BVD, eller 

 ii) kommer fra anlegg som er frie for BVD, der 

— serologiske tester som nevnt i kapittel 1 avsnitt 2 nr. 1 bokstav c) ii) eller iii) er blitt utført med negativt 

resultat i løpet av de siste fire månedene, eller 

— storfeet før avsendelse er blitt testet individuelt for å utelukke overføring av BVDV til bestemmelsesanlegget, 

idet det tas hensyn til tidligere tester og, dersom det er relevant, dyrets drektighetsstadium, eller 

 iii) har testet negativt på en test for BVD-antigen eller -genom, og 

— har vært i karantene i minst 21 dager før avsendelse, og dersom det gjelder drektige mordyr, har testet negativt 

for antistoffer mot BVDV på prøver som er tatt etter minst 21 dagers karantene, eller 

— har testet positivt for antistoffer mot BVDV enten før avsendelse eller, dersom det gjelder drektige mordyr, 

før insemineringen forut for den aktuelle drektigheten,  
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d) alt avlsmateriale fra storfe som er tatt inn i anlegget etter påbegynnelsen av prøvetakingen nevnt i nr. 1 bokstav b), 

kommer fra 

 i) anlegg som er frie for BVD, eller 

 ii) godkjente anlegg for avlsmateriale. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for BVD tildeles et anlegg dersom 

a) alt storfe kommer fra anlegg som er frie for BVD og ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for BVD, eller i en 

medlemsstat eller sone som omfattes av et godkjent utryddelsesprogram og oppfyller kravene i nr. 1 bokstav c), dersom 

det er relevant, eller 

b) alt storfe kommer fra anlegg som er frie for BVD, og er ikke beregnet på avl, og anleggets status som fri for BVD 

opprettholdes i samsvar med avsnitt 2 nr. 2. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. Status som fri for BVD for et anlegg der det holdes storfe, kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), c) og d) fortsatt er oppfylt, 

b) ingen storfe er blitt vaksinert mot BVD siden anlegget fikk tildelt status som fri for BVD, 

c) minst én av følgende testordninger er blitt utført med negativt resultat: 

 i) Hver nyfødt kalv tester negativt for BVDV-antigen eller -genom på en prøve som er tatt etter eller under den 

offisielle identifikasjonen, men senest 20 dager etter nedkomst. 

 ii) Serologiske tester for påvisning av antistoffer mot BVDV utføres minst hvert år på prøver tatt av storfe som er 

blitt holdt på anlegget minst de siste tre månedene før testing. 

Antallet dyr som testes, skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise seropositive dyr med en 

målprevalens på 50 %, og skal være minst fem dyr, eller alle dyrene dersom det holdes færre enn fem dyr. 

Dersom storfeet i anlegget holdes i atskilte grupper uten direkte kontakt med hverandre, skal et tilsvarende antall 

dyr i hver gruppe testes. 

 iii) Det brukes en kombinasjon av testordningene fastsatt i punkt i) og ii). 

De kombinerte testordningene skal ha samme kapasitet til å påvise sykdommen som de testordningene som er 

nevnt i punkt i) og ii). 

 iv) Dersom anlegget ligger i en medlemsstat eller sone som er fri for BVD, utføres tester på prøver som er tatt i 

samsvar med kapittel 2 avsnitt 2 nr. 1 bokstav b) eller kapittel 2 avsnitt 2 nr. 3, dersom det er relevant, 

d) bare storfe som ikke er vaksinert mot BVD, tas inn i anlegget dersom det ligger i en medlemsstat eller sone som er fri 

for BVD. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for BVD for et anlegg der det holdes storfe som nevnt i avsnitt 1 nr. 2 bokstav b), 

opprettholdes uten testing av storfeet i henhold til nr. 1 bokstav c) dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 2 bokstav b) fortsatt er oppfylt, 

b) de ikke brukes til avl, 

c) de ikke har kontakt med dyr som er beregnet på eller brukes til avl, og de flyttes fra dette anlegget til et slakteri 

 i) direkte, eller 

 ii) gjennom oppsamling som finner sted i samme medlemsstat eller sone, og der bare dyr som oppfyller kravene i 

bokstav b) og c) og kommer fra anlegg som oppfyller kravene i bokstav a), oppsamles.  
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Avsni t t  3  

Suspensjon og  gjeninnfø r ing  av s tatus  

1. Status som fri for BVD for et anlegg der det holdes storfe, skal suspenderes dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt, 

b) det er mistanke om et tilfelle av BVD hos et storfe som holdes i anlegget. 

2. Status som fri for BVD kan bare gjeninnføres dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) og e) og i avsnitt 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) og, dersom det er relevant, i avsnitt 2 

nr. 2 er oppfylt, 

b) resultatene av ytterligere undersøkelser dokumenterer at det ikke forekommer BVD, og statusen for alle mistenkte 

tilfeller er blitt fastslått. 

Avsni t t  4  

Tilbakekal l ing  og  g jenopprett ing  av s tatus  

1. Status som fri for BVD for et anlegg der det holdes storfe, skal tilbakekalles dersom 

a) ett eller flere av kravene i avsnitt 2 ikke er oppfylt etter utløpet av det lengste tidsrommet nevnt i artikkel 20 nr. 3 

bokstav b), etter suspensjon av statusen, 

b) et tilfelle av BVD er blitt bekreftet hos et storfe som holdes i anlegget. 

2. Dersom status som fri for BVD er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav a), kan den bare gjenopprettes dersom kravene i 

avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) og e) og i avsnitt 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) og, dersom det er relevant, i avsnitt 2 nr. 2 er oppfylt. 

3. Dersom status som fri for BVD er tilbakekalt i henhold til nr. 1 bokstav b), kan den bare gjenopprettes dersom 

a) alle dyr som har testet positivt for BVDV, er blitt fjernet, 

b) statusen med hensyn til infeksjon med BVDV for hvert storfe som holdes i anlegget, er blitt fastslått, 

c) alle kalver som kan ha blitt smittet med BVDV i livmoren, ble født og holdt isolert til de testet negativt for BVDV-

antigen eller -genom. 

KAPITTEL 2 

Medlemsstat eller sone som er fri for bovin virusdiaré 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for BVD hos holdt storfe dersom 

a) vaksinasjon mot BVD er blitt forbudt for holdt storfe, 

b) ingen tilfeller av BVD er blitt bekreftet hos et holdt storfe minst de siste 18 månedene, og 

c) minst 99,8 % av anleggene, som representerer minst 99,9 % av storfepopulasjonen, er fri for BVD. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. En medlemsstats eller en sones status som fri for BVD hos holdt storfe kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 bokstav a) og c) fortsatt er oppfylt, og 
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b) det utføres årlig overvåking som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise anlegg som er infisert 

med BVDV med en målprevalens på 0,2 % av anleggene, eller storfe som er smittet med BVDV med en målprevalens 

på 0,1 % av storfepopulasjonen. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate bruk av vaksinasjon ved utbrudd, dersom 

a) resultatene av den epidemiologiske undersøkelsen og andre undersøkelser nevnt i artikkel 25 har vist at bare et 

begrenset antall anlegg ble berørt av utbruddet, 

b) bare et begrenset antall storfe, som vedkommende myndighet anser som nødvendig for å bekjempe dette utbruddet, 

vaksineres under vedkommende myndighets tilsyn, og bruken av vaksinasjon dokumenteres for hvert dyr. 

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan det gjennomføres overvåking for hvert år å påvise fravær av BVD, idet det tas hensyn 

til produksjonssystemene og de identifiserte risikofaktorene, forutsatt at ingen utbrudd er blitt påvist i fem sammen-

hengende år etter tildelingen av status som fri for BVD i denne medlemsstaten eller sonen. 

 _____  
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VEDLEGG V 

SYKDOMSSPESIFIKKE KRAV FOR TILDELING OG OPPRETTHOLDELSE AV SYKDOMSFRI STATUS  

I MEDLEMSSTATER OG SONER 

DEL I 

INFEKSJON MED RABIESVIRUS 

KAPITTEL 1 

Tekniske krav til vaksinasjon mot rabies 

Avsni t t  1  

Vaks inas jon av  holdte  dy r  

1. I forbindelse med utryddelsesprogrammer for infeksjon med rabiesvirus (RABV) skal bare identifiserte kjæledyr vaksineres 

mot rabies, og vaksinasjonen skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013(1). 

2. I forbindelse med utryddelsesprogrammer for infeksjon med RABV skal rabiesvaksinasjon av andre holdte dyr enn dem 

som er nevnt i nr. 1, være risikobasert og utføres for å verne mennesker mot eksponering for rabiesvirus, ved bruk av 

vaksiner som oppfyller kravene i nr. 1 bokstav a) og b) i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013. 

Avsni t t  2  

Vaks inas jon av  v i l t l evend e dyr  

1. I forbindelse med utryddelsesprogrammer for infeksjon med RABV skal oral vaksinasjon mot infeksjon med RABV hos 

viltlevende dyr 

a) organiseres og gjennomføres som regelmessige, planlagte kampanjer eller nødvaksinasjonskampanjer, idet det tas 

hensyn til risikovurderingen fastsatt i artikkel 32 nr. 2 bokstav a), 

b) omfatte en hensiktsmessig vaksinefordeling med hensyn til tidsplan og dekning av vaksinasjonsområdet, idet det tas 

hensyn til målpopulasjonens biologi, den epidemiologiske situasjonen og områdets topografi, 

c) ved hjelp av geografiske informasjonssystemer gjøres til gjenstand for vurdering av hensiktsmessig geografisk 

fordeling av vaksineåte med en hyppighet som gjør det mulig å iverksette korrigerende tiltak ved behov, og 

d) omfatte overvåking av vaksinasjonens effektivitet, som kan inkludere påvisning av forekomst av biomarkører og 

serologisk testing av døde dyr fra målpopulasjonen for vaksinasjonen. 

2. I forbindelse med utryddelsesprogrammer for infeksjon med RABV skal vaksinasjon mot infeksjon med RABV hos 

populasjoner av herreløse hunder 

a) ved behov organiseres og gjennomføres som en del av tiltakene for bekjempelse og håndtering av populasjoner av 

herreløse hunder, idet det tas hensyn til risikovurderingen fastsatt i artikkel 32 nr. 2 bokstav a), 

b) oppfylle kravene i avsnitt 1. 

KAPITTEL 2 

Medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med rabiesvirus 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  

1. En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for infeksjon med RABV dersom 

a) overvåkingen er gjennomført i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 minst de siste 24 månedene, og  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1). 
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b) ingen tilfeller av infeksjon med RABV er bekreftet i målpopulasjonen de siste 24 månedene. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan, dersom et tilfelle av infeksjon med RABV er blitt bekreftet, statusen tildeles dersom 

dyret ikke ble smittet i medlemsstaten eller i sonen, og 

a) tilfellet er blitt offentlig bekreftet og det ikke kan ha oppstått noen epidemiologisk forbindelse som kan ha ført til 

ytterligere tilfeller, som omfatter påvisning av tilfellet på en grensekontrollstasjon, i et karanteneanlegg eller i 

karantenefasilitetene i et avgrenset anlegg, eller 

b) det kan ha oppstått en epidemiologisk forbindelse, og det i løpet av seks måneder etter det smittede dyrets død ikke er 

påvist noen ytterligere tilfeller gjennom økt overvåking og epidemiologiske undersøkelser og andre undersøkelser. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

En medlemsstats eller en sones status som fri for infeksjon med RABV hos holdte svin kan bare opprettholdes dersom 

a) overvåkingen er gjennomført i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 med henblikk på tidlig påvisning av 

sykdommen, og 

b) ingen tilfeller av infeksjon med RABV er bekreftet i målpopulasjonen, eller det har forekommet et tilfelle og vilkårene i 

avsnitt 1 nr. 2 var oppfylt. 

DEL II 

INFEKSJON MED BLÅTUNGEVIRUS (SEROTYPE 1–24) 

KAPITTEL 1 

Minstekrav til overvåking 

Avsni t t  1  

Overvåking  for påvi sning  av seroty per av blåtung evirus som det  ikke  er  rapportert  o m i  lø pet  

av de  s i st e  to årene  

1. Overvåkingen av infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) (infeksjon med BTV) for å sikre tidlig påvisning av 

innføring eller ny forekomst av infeksjon med noen av serotypene 1–24 av BTV som det ikke er rapportert om i løpet av de 

siste to årene, skal omfatte 

a) generelle overvåkingskrav som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 

b) aktiv overvåking som fastsatt i avsnitt 4. 

2. Ved utformingen av overvåkingen fastsatt i nr. 1 skal det tas hensyn til 

a) risikoen for infeksjon med begrensede kliniske manifestasjoner, 

b) risikoen for innføring av serotyper av BTV knyttet til sirkulasjon av noen av serotypene 1–24 av BTV i nærheten, og 

c) alle andre identifiserte, relevante risikofaktorer for innføring av noen av serotypene 1–24 av BTV som det ikke er 

rapportert om i løpet av de siste to årene. 

3. Overvåkingen i ett eller flere områder som grenser til infiserte medlemsstater, soner eller tredjeland, skal økes i et område 

på opptil 150 km fra grensen til medlemsstaten, sonen eller tredjelandet. Avgrensningen av området med økt overvåking 

kan tilpasses til relevante økologiske eller geografiske forhold som trolig kan fremme eller avbryte overføringen av BTV, 

eller tilpasses på grunnlag av gjennomføringen av tiltak for sykdomsbekjempelse som understøtter valget mellom større 

eller mindre avstander. 

4. Overvåkingen fastsatt i nr. 1 bokstav b) og i nr. 3 skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise 

infeksjon i målpopulasjonen med en målprevalens på 5 %, med mindre annet er angitt i kapittel 4 avsnitt 2.  
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Avsni t t  2  

Overvåking  for å fast s lå o mfanget  av infeks jon me d BTV  

1. Overvåkingen av infeksjon med BTV for å sikre at spredningen av sykdommen avgrenses i tide ved forekomst av én eller 

flere serotyper av BTV, og om nødvendig for å overvåke prevalensen, skal omfatte 

a) generelle overvåkingskrav som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), og 

b) aktiv overvåking som fastsatt i avsnitt 4. 

2. Ved utformingen av overvåkingen fastsatt i nr. 1 skal det tas hensyn til alle tilgjengelige opplysninger om sykdommens 

epidemiologi og om biologien til vektoren som forekommer oftest på territoriet. 

3. Målprevalensen for den overvåkingen som er fastsatt i nr. 1, skal tilpasses til den epidemiologiske situasjonen, idet det tas 

hensyn til de viktigste risikofaktorene, for eksempel målpopulasjon og vektorpopulasjon. 

Avsni t t  3  

Overvåking  for å dokume ntere fravær av infeks jon med BTV  

1. Overvåkingen av infeksjon med BTV for å dokumentere fravær av infeksjon med noen av serotypene 1–24 som tidligere er 

påvist på territoriet, skal omfatte 

a) generelle overvåkingskrav som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), og 

b) aktiv overvåking som fastsatt i avsnitt 4. 

2. Ved utformingen av overvåkingen fastsatt i nr. 1 skal det tas hensyn til 

a) risikoen for infeksjon med begrensede kliniske manifestasjoner, 

b) alle tilgjengelige opplysninger om sykdommens epidemiologi og om biologien til vektoren som forekommer oftest på 

territoriet, og 

c) alle spesifikke risikoer for persistens av den identifiserte infeksjonen. 

3. Overvåkingen fastsatt i nr. 1 bokstav b) skal minst gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise infeksjon i 

målpopulasjonen med en målprevalens på 1 %. 

Avsni t t  4  

Krav t i l  akt iv overvåking  av infeks jon med BTV  

1. De geografiske enhetene nevnt i artikkel 40 nr. 1 bokstav a) skal være basert på et rutenett på 45 x 45 km og kan tilpasses 

til 

a) den epidemiologiske situasjonen, hvor raskt infeksjonen sprer seg samt formen og størrelsen på sonene som omfattes 

av utryddelsesprogrammet i tilfelle infeksjonen bekreftes, og 

b) sonene i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav b). 

2. Aktiv overvåking skal være basert på én av følgende aktiviteter, eller en kombinasjon av disse: 

a) Overvåking av kontrolldyr ved hjelp av serologisk eller virologisk testing. 

b) Strukturerte prevalensundersøkelser basert på en randomisert eller risikobasert prøvetakingsstrategi ved hjelp av 

serologisk eller virologisk testing. 

3. Hyppigheten av prøvetakingen skal være 

a) minst én gang i året, på den tiden av året da det er størst mulighet for å påvise infeksjon eller serokonvertering, og 

b) én gang i måneden i sesongen med vektoraktivitet, dersom det er behov for regelmessig informasjon på grunn av 

risikoen for spredning av infeksjonen.  
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4. Dyrene det tas prøver av, skal 

a) ikke være vaksinert mot den eller de serotypene av BTV som er målet for overvåkingen, 

b) ikke lenger være beskyttet gjennom mordyrets immunitet når mordyret er blitt vaksinert eller smittet, 

c) ha oppholdt seg i tilstrekkelig lang tid i den relevante geografiske enheten og ikke ha vært beskyttet mot eksponering 

for vektoren, 

d) være representative for målpopulasjonens geografiske fordeling i den relevante geografiske enheten, og 

e) opprinnelig være seronegative når overvåkingen er basert på serologisk testing av kontrolldyr. 

5. Prøveantallet i hver geografisk enhet skal beregnes i samsvar med målprevalensen på grunnlag av målene angitt i  

avsnitt 1–3. 

6. Når overvåkingen skal tilpasses som fastsatt i artikkel 43 nr. 2 bokstav c), skal den minst omfatte en undersøkelse 

a) av de innførte dyrene som 

 i) skal være basert på prøvetaking og testing av alle innførte dyr, 

 ii) skal foretas så snart som mulig etter innførselen, eller 

b) av målpopulasjonen som er utsatt for størst risiko på grunn av mulig sirkulasjon av viruset, som 

 i) minst skal gjøre det mulig med et konfidensnivå på 95 % å påvise infeksjon med BTV med en målprevalens på  

5 %, 

 ii) skal enten 

— gjennomføres tidligst 21 dager etter innførselen av dyr, dersom det dreier seg om en engangsundersøkelse, 

eller 

— gjennomføres med en hyppighet som er tilpasset hyppigheten av forflytningene av dyr som kan sette 

helsestatusen i fare. 

Denne undersøkelsen er ikke påkrevd dersom hyppigheten av prøvetakingen er som fastsatt i nr. 3 bokstav b). 

Avsni t t  5  

Entomologi sk overvå k ing  

1. Entomologisk overvåking skal bestå av minst et aktivt årlig program for å fange vektorer ved hjelp av fast oppsatte 

sugefeller, slik at populasjonsdynamikken for vektoren kan kartlegges, og dersom det er relevant, den vektorfrie sesongen. 

2. Det skal brukes sugefeller med ultrafiolett lys i samsvar med forhåndsfastsatte protokoller; fellene skal være i funksjon hele 

natten og skal fungere minst 

a) én natt per uke i måneden før den forventede begynnelsen og i måneden før den forventede slutten av den vektorfrie 

sesongen, og 

b) én natt per måned i den vektorfrie sesongen. 

Brukshyppigheten for sugefellene kan endres på grunnlag av de opplysningene som framkommer i løpet av de første tre 

årene fellene er i bruk. 

3. Minst én sugefelle skal plasseres i hver geografisk enhet nevnt i artikkel 40 nr. 1 bokstav a) i hele den sesongmessig BTV-

frie sonen. En andel av knotten som samles opp i sugefellene, skal sendes til et spesialisert laboratorium som kan telle og 

identifisere de mistenkte artene eller kompleksene av vektorer. 

4. Når entomologisk overvåking organiseres som ledd i fastsettelsen av en vektorfri sesong, skal det fastsettes en terskelverdi 

for Culicoides-arter for fortolkning av resultatene. Dersom det mangler pålitelig dokumentasjon som støtter fastsettelsen av 

en terskelverdi, skal det benyttes fullstendig fravær av eksemplarer av Culicoides imicola og mindre enn fem eksemplarer 

per felle av Culicoides som har lagt egg, som terskelverdi.  
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KAPITTEL 2 

Forflytning av dyr og avlsmateriale 

Avsni t t  1  

Forf lytning  av dy r  

1. Dyrene kommer fra en medlemsstat eller en sone som er fri for infeksjon med BTV, og er ikke blitt vaksinert med en 

levende vaksine mot infeksjon med BTV i løpet av de siste 60 dagene før forflytningsdatoen. 

2. Dyrene kommer fra en medlemsstat eller en sone som omfattes av utryddelsesprogrammet, og minst ett av følgende krav er 

oppfylt: 

a) Dyrene har vært holdt i en sesongmessig BTV-fri medlemsstat eller sone opprettet i samsvar med artikkel 40 nr. 3 

 i) i minst de siste 60 dagene før forflytningsdatoen, 

 ii) i minst de siste 28 dagene før forflytningsdatoen, og har med negativt resultat gjennomgått en serologisk test utført 

på prøver som er tatt minst 28 dager etter datoen for innførsel av dyret til den sesongmessig BTV-frie 

medlemsstaten eller sonen, eller 

 iii) i minst de siste 14 dagene før forflytningsdatoen, og har med negativt resultat gjennomgått en PCR-test utført på 

prøver som er tatt minst 14 dager etter datoen for innførsel av dyret til den sesongmessig BTV-frie medlemsstaten 

eller sonen. 

b) Dyrene er blitt beskyttet mot angrep fra vektorer under transport til bestemmelsesstedet, og de er holdt beskyttet mot 

angrep fra vektorer i et vektorbeskyttet anlegg 

 i) i minst de siste 60 dagene før forflytningsdatoen, eller 

 ii) i minst de siste 28 dagene før forflytningsdatoen, og har med negativt resultat gjennomgått en serologisk test utført 

på prøver som er tatt minst 28 dager etter startdatoen for perioden med beskyttelse mot angrep fra vektorer, eller 

 iii) i minst de siste 14 dagene før forflytningsdatoen, og har med negativt resultat gjennomgått en PCR-test utført på 

prøver som er tatt minst 14 dager etter startdatoen for perioden med beskyttelse mot angrep fra vektorer. 

c) Dyrene er blitt vaksinert mot alle serotyper 1–24 av BTV som det er rapportert om i løpet av de siste to årene i den 

aktuelle medlemsstaten eller sonen, er omfattet av den immunitetsperioden som garanteres i spesifikasjonene for 

vaksinen, og oppfyller minst ett av følgende krav: 

 i) De er blitt vaksinert mer enn 60 dager før forflytningsdatoen. 

 ii) De er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine og har med negativt resultat gjennomgått en PCR-test utført på 

prøver som er tatt minst 14 dager etter at immunbeskyttelsen skal begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for 

vaksinen. 

d) Dyrene har med positivt resultat gjennomgått en serologisk test som gjør det mulig å påvise spesifikke antistoffer mot 

alle serotyper 1–24 av BTV som det er rapportert om i løpet av de siste to årene i den aktuelle medlemsstaten eller 

sonen, og 

 i) den serologiske testen er blitt utført på prøver som er tatt minst 60 dager før forflytningsdatoen, eller 

 ii) den serologiske testen er blitt utført på prøver som er tatt minst 30 dager før forflytningsdatoen, og dyrene har med 

negativt resultat gjennomgått en PCR-test utført på prøver som er tatt tidligst 14 dager før forflytningsdatoen. 

3. Dyrene kommer fra en medlemsstat eller sone som verken er BTV-fri eller omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon 

med BTV, og 

a) de oppfyller kravene i nr. 2 bokstav b), eller  
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b) dyrene er i minst de siste 60 dagene før avsendelse blitt holdt enten i et område med en radius på minst 150 km rundt 

det anlegget der de holdes, eller i en medlemsstat der det er utført overvåking i samsvar med kravene i kapittel 1 avsnitt 

1 og 2 i minst de siste 60 dagene før avsendelse, og 

 i) de er blitt vaksinert i samsvar med nr. 2 bokstav c) mot alle serotyper 1–24 av BTV som det er rapportert om i løpet 

av de siste to årene i et område med en radius på minst 150 km med sentrum i det stedet der dyrene ble holdt, eller 

 ii) de er blitt immunisert i samsvar med nr. 2 bokstav d) mot alle serotyper 1–24 av BTV som det er rapportert om i 

løpet av de siste to årene i et område med en radius på minst 150 km med sentrum i det stedet der dyrene ble holdt. 

4. Dyrene kommer fra en medlemsstat eller sone som ikke er BTV-fri, de er beregnet på umiddelbar slakting og følgende krav 

gjelder: 

a) Det ikke er rapportert om noe tilfelle av infeksjon med BTV i opprinnelsesanlegget minst de siste 30 dagene før 

forflytningsdatoen. 

b) Dyrene transporteres direkte fra opprinnelsesmedlemsstaten eller -sonen til bestemmelsesslakteriet der de slaktes innen 

24 timer etter ankomst. 

c) Den driftsansvarlige for opprinnelsesanlegget har informert den driftsansvarlige for bestemmelsesslakteriet om 

forflytningen minst 48 timer før dyrene lastes. 

5. Dyrene kommer fra en medlemsstat eller sone som verken er BTV-fri eller omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon 

med BTV, og dyrene oppfyller kravene i nr. 2 bokstav a). 

6. Dyrene kommer fra en medlemsstat eller sone som ikke er BTV-fri, og 

a) de er blitt beskyttet mot angrep fra vektorer med insektmidler eller repellenter i minst de siste 14 dagene før 

forflytningsdatoen, og 

b) de har i denne perioden med negativt resultat gjennomgått en PCR-test utført på prøver som er tatt minst 14 dager etter 

datoen for beskyttelse mot angrep fra vektorer. 

7. Dyrene oppfyller de særlige kravene til dyrehelse som vedkommende myndighet har fastsatt for å sikre at de har 

tilstrekkelig immunologisk beskyttelse før avsendelse. 

8. Dyrene oppfyller ett eller flere av kravene i nr. 2, 3, 5, 6 eller 7 bare for de serotypene av BTV som det er rapportert om i 

løpet av de siste to årene i opprinnelsesmedlemsstaten eller -sonen, og ikke i bestemmelsesmedlemsstaten eller -sonen i 

samme periode. 

Avsni t t  2  

Forf lytning  av avl smater ial e  

1. Donordyrene har i minst de siste 60 dagene før og under uttaket av avlsmateriale vært holdt i en medlemsstat eller sone som 

er fri for infeksjon med BTV. 

2. Avlsmaterialet kommer fra en medlemsstat eller sone som omfattes av utryddelsesprogrammet for infeksjon med BTV, og 

minst ett av følgende krav i bokstav a) når det gjelder sæd, bokstav b) når det gjelder storfeembryoer som har framkommet 

ved befruktning in vivo, eller bokstav c) når det gjelder andre embryoer enn storfeembryoer som har framkommet ved 

befruktning in vivo, samt oocytter, er oppfylt: 

a) Sæd er tatt ut fra donordyr som oppfyller minst ett av følgende krav: 

 i) De har vært beskyttet mot angrep fra vektorer i et vektorbeskyttet anlegg i minst de siste 60 dagene før uttaket av 

sæd begynte og mens uttaket pågikk. 

 ii) De har vært holdt i en sesongmessig BTV-fri medlemsstat eller sone i minst de siste 60 dagene før uttaket av sæd 

begynte og mens uttaket pågikk. 

 iii) De har med negativt resultat gjennomgått en serologisk test på prøver som er tatt mellom 28 og 60 dager etter 

datoen for hvert uttak av sæd.  
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 iv) De har med negativt resultat vært gjenstand for en direkte diagnostisk metode utført på prøver som er tatt 

— ved første og siste uttak av sæd som skal sendes ut, og 

— under sæduttaksperioden: minst hver sjuende dag når det gjelder en virusisolasjonstest, eller minst hver  

28. dag når det gjelder en PCR-test. 

b) Storfeembryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, kommer fra donordyr som ikke viser noen kliniske tegn 

på infeksjon med BTV på uttaksdagen, og de er tatt ut, bearbeidet og lagret i samsvar med del 2 i vedlegg III i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/686(2). 

c) Andre embryoer enn storfeembryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, samt oocytter, kommer fra 

donordyr som oppfyller minst ett av følgende krav: 

 i) De har vært beskyttet mot angrep fra vektorer i et vektorbeskyttet anlegg i minst de siste 60 dagene før uttaket av 

embryoer/oocytter begynte og mens uttaket pågikk. 

 ii) De har med negativt resultat gjennomgått en serologisk test på prøver som er tatt mellom 28 og 60 dager etter 

datoen for hvert uttak av embryoer/oocytter. 

 iii) De har med negativt resultat gjennomgått en PCR-test på prøver som er tatt på dagen for uttak av embryoer/ 

oocytter. 

 iv) De har vært holdt i en sesongmessig BTV-fri medlemsstat eller sone i minst de siste 60 dagene før uttaket av 

embryoer/oocytter. 

3. Avlsmaterialet kommer fra en medlemsstat eller sone som verken er BTV-fri eller omfattes av et utryddelsesprogram for 

infeksjon med BTV, og oppfyller kravene i enten nr. 2 bokstav a) i), iii), iv), nr. 2 bokstav b), nr. 2 bokstav c) i), ii) eller 

iii). 

4. Avlsmaterialet kommer fra en medlemsstat eller sone som verken er BTV-fri eller omfattes av et utryddelsesprogram for 

infeksjon med BTV, og oppfyller kravene i nr. 2 bokstav a) ii) eller nr. 2 bokstav c) iv). 

KAPITTEL 3 

Vektorbeskyttet anlegg 

Status som vektorbeskyttet anlegg kan bare tildeles et anlegg dersom 

a) det har egnede fysiske barrierer ved innganger og utganger, 

b) alle åpninger er beskyttet mot vektorer ved hjelp av netting med passende maskestørrelse, som regelmessig skal 

impregneres med et godkjent insektmiddel i samsvar med produsentens anvisninger, 

c) vektorer overvåkes og holdes under kontroll inne i og omkring det vektorbeskyttede anlegget, 

d) det treffes tiltak for å begrense eller fjerne yngleplasser for vektorer i nærheten av det vektorbeskyttede anlegget, og 

e) det foreligger standardiserte framgangsmåter for drift av det vektorbeskyttede anlegget og transport av dyr til lastestedet, 

herunder beskrivelser av reserve- og alarmsystemer. 

KAPITTEL 4 

Medlemsstat eller sone som er fri for infeksjon med BTV 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av  status  

1. En medlemsstat eller en sone der det aldri er blitt rapportert om BTV, kan bare tildeles status som fri for infeksjon med 

BTV dersom 

a) overvåking i samsvar med kapittel 1 avsnitt 1 er blitt gjennomført minst de siste 24 månedene, og  

  

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/686 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av 

avlsmateriale fra visse holdte landdyr (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 1). 
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b) ingen tilfeller av infeksjon med BTV er blitt bekreftet i målpopulasjonen de siste 24 månedene. 

2. En medlemsstat eller en sone der det allerede er blitt rapportert om BTV, kan bare tildeles status som fri for infeksjon med 

BTV dersom 

a) overvåking i samsvar med kapittel 1 avsnitt 3 er blitt gjennomført minst de siste 24 månedene, og 

b) ingen tilfeller av infeksjon med BTV er blitt bekreftet i målpopulasjonen de siste 24 månedene. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. Status som fri for infeksjon med BTV kan bare opprettholdes dersom 

a) kravene i avsnitt 1 nr. 1 er oppfylt, og 

b) dyr og avlsmateriale fra målpopulasjonen bare flyttes inn i eller gjennom medlemsstaten eller sonen når kravene i 

artikkel 43 og 45 er oppfylt. 

2. Intensiteten og hyppigheten av overvåkingen nevnt i avsnitt 1 nr. 1 skal tilpasses etter behov til 

a) helsestatusen til nabomedlemsstater, -soner eller -tredjeland i samsvar med kapittel 1 avsnitt 4 nr. 3, 

b) innførsel av dyr fra målpopulasjonen som kan ha satt helsestatusen i medlemsstaten eller sonen i fare, i samsvar med 

kapittel 1 avsnitt 4 nr. 6. 

3. Dersom det ikke er påvist sirkulasjon av infeksjon i to sammenhengende år etter at en medlemsstat eller sone har fått tildelt 

status som fri for infeksjon med BTV, skal overvåkingen være basert på 

a) randomisert årlig overvåking for minst med et konfidensnivå på 95 % å påvise infeksjon med BTV med en 

målprevalens på 20 %, eller 

b) risikobasert årlig overvåking for å påvise infeksjon med BTV, idet det tas hensyn til produksjonssystemene og de 

identifiserte risikofaktorene. 

KAPITTEL 5 

Sesongmessig BTV-fri medlemsstat eller sone 

1. En medlemsstat eller en sone i denne kan bare oppnå sesongmessig BTV-fri status dersom 

a) starten og slutten av den vektorfrie sesongen, og dermed den BTV-frie sesongen, er dokumentert på grunnlag av 

entomologisk overvåking i samsvar med kapittel 1 avsnitt 5, og 

b) det er dokumentert at overføringen av BTV er opphørt ved at 

 i) det er gjennomført overvåking i samsvar med kapittel 1 avsnitt 2 minst de siste tolv månedene, herunder en hel 

sesong med vektoraktivitet, og 

 ii) ingen nye tilfeller av infeksjon med noen av serotypene 1–24 av BTV har forekommet etter slutten av sesongen 

med vektoraktivitet. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a), dersom det har lyktes å dokumentere BTV-fri sesong i tre sammenhengende år, kan 

ytterligere kriterier, for eksempel temperatur, erstatte entomologisk overvåking for å påvise starten og slutten av den BTV-

frie sesongen på grunnlag av vitenskapelige bevis. 

3. Statusen som sesongmessig BTV-fri medlemsstat eller sone skal opphøre umiddelbart dersom det finnes bevis for at den 

vektorfrie sesongen er avsluttet eller at viruset sirkulerer.  
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DEL III 

INFESTASJON MED VARROA SPP. 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infes tasjon med Va rroa  spp .  t i l  en me dle msstat  e l ler  sone  

Den aktuelle honningbipopulasjonen i en medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for infestasjon med Varroa 

spp. dersom 

a) det er utført en risikovurdering som identifiserer alle potensielle faktorer for forekomst av Varroa spp. og dens tidligere 

potensielle forekomst, 

b) det i minst ett år har pågått et bevisstgjøringsprogram for å oppfordre til rapportering av alle tilfeller som tyder på Varroa 

spp., 

c) det ikke har vært noen bekreftede tilfeller av infestasjon med Varroa spp. verken hos holdte eller viltlevende honning-

bikolonier, 

d) årlig overvåking i minst ett år har dokumentert at det ikke forekommer infestasjon med Varroa spp. på et representativt 

utvalg av holdte honningbier i medlemsstaten eller en sone i denne, som minst gjør det mulig med et konfidensnivå på 95 % 

å påvise infestasjon med Varroa spp. med en målprevalens på 1 % av bigårdene, og med en målprevalens på 5 % av 

bikubene på hver bigård, 

e) det ved forekomst av en viltlevende selvoppholdende populasjon av arter i slekten Apis, i minst ett år har pågått et 

overvåkingsprogram i den viltlevende populasjonen som dokumenterer at det ikke finnes bevis for infestasjon med Varroa 

spp., og 

f) vedkommende myndighet under hele overvåkingen nevnt i bokstav d) treffer egnede tiltak for undersøkelse og ytterligere 

håndtering av honningbier i alle faser av deres livssyklus, herunder honningbiyngel, som flyttes til denne medlemsstaten 

eller til denne sonen for å hindre infestasjon i dens populasjon på grunn av innførsel av honningbier med lavere helsestatus. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  so m fri  for  infestas jon med Varroa  spp .  f or  en  medle msstat  e l ler  sone  

Status som fri for infestasjon med Varroa spp. for den aktuelle honningbipopulasjonen i en medlemsstat eller sone, kan bare 

opprettholdes dersom 

a) vedkommende myndighet gjennomfører overvåking som 

 i) hvert år dokumenterer at det ikke forekommer infestasjon med Varroa spp. på et representativt utvalg av holdte 

honningbier i det frie området, 

 ii) muliggjør tidlig påvisning av infestasjon med Varroa spp. i bigårder og bikuber, 

 iii) tar hensyn til særlige målområder der det på grunnlag av en risikovurdering er større sannsynlighet for innførsel av 

eller infestasjon med Varroa spp., 

b) alle mistenkte tilfeller er blitt undersøkt, og ingen tilfeller av infestasjon med Varroa spp. er blitt bekreftet, verken hos 

holdte eller viltlevende honningbikolonier, 

c) det enten ikke finnes en viltlevende selvoppholdende populasjon av arter i slekten Apis, eller det pågår et overvåkings-

program i den viltlevende populasjonen som dokumenterer at det ikke finnes bevis for infestasjon med Varroa spp., og 

d) honningbiene i alle stadier av deres livssyklus, herunder honningbiyngel, bare flyttes til et fritt område dersom 

 i) de kommer fra en medlemsstat eller en sone i denne eller fra et tredjeland eller et territorium med sykdomsfri status 

med hensyn til infestasjon med Varroa spp., og 

 ii) de er beskyttet mot infestasjon med Varroa spp. under transport. 
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DEL IV 

STATUS SOM FRI FOR INFEKSJON MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS UTEN VAKSINASJON 

Avsni t t  1  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med New cast l e  di sease -virus  uten vaksinasjon  

En medlemsstat eller en sone kan bare tildeles status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus (NDV) uten 

vaksinasjon hos populasjonen av fjørfe og fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes dersom i minst de siste tolv 

månedene 

a) vaksinasjon mot infeksjon med NDV hos fjørfe og fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes har vært forbudt, 

b) ingen fjørfe og fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes som er vaksinert mot infeksjon med NDV, har vært holdt 

i anlegg der det holdes fjørfe og fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes, 

c) de generelle overvåkingskravene i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) er blitt oppfylt for tidlig påvisning av infeksjon 

med NDV, 

d) en av følgende testordninger er benyttet: 

 i) Alle anlegg der det holdes avlsfjørfe, er med negativt resultat blitt testet for forekomst av antistoffer mot infeksjon med 

NDV på blodprøver fra minst 60 tilfeldig utvalgte fugler fra hvert anlegg, og er testet serologisk med en hemag-

glutinasjonshemmingsprøve (HI). 

ii) Det er gjennomført en undersøkelse av et representativt utvalg av anlegg som minst gjør det mulig med et 

konfidensnivå på 95 % å påvise infeksjon med en målprevalens på 1 % i fjørfeanleggene, og med en prevalens på 10 % 

av seropositive fugler i det enkelte anlegget, 

e) ingen tilfeller av infeksjon med NDV er blitt bekreftet hos fjørfe og fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes. 

Avsni t t  2  

Oppret tholde lse  av  status  

1. Status som fri for infeksjon med NDV uten vaksinasjon som tildeles en medlemsstat eller en sone, kan bare opprettholdes 

dersom kravene i avsnitt 1 bokstav a)–e) fortsatt er oppfylt. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan status som fri for infeksjon med NDV uten vaksinasjon som er tildelt en medlemsstat eller sone, 

opprettholdes ved bekreftelse av et tilfelle av infeksjon med NDV, dersom 

a) de relevante tiltakene for sykdomsbekjempelse er blitt iverksatt umiddelbart i hvert anlegg med mistenkte eller 

bekreftede tilfeller, og fram til hendelsen er løst, 

b) vedkommende myndighet har konkludert at bare et begrenset antall anlegg som er epidemiologisk forbundet med det 

første påviste utbruddet, var infisert, og 

c) de tiltakene for sykdomsbekjempelse som er nevnt i bokstav a), ikke ble benyttet i mer enn tre måneder i løpet av en 

periode på tolv måneder. 

3. Status som fri for infeksjon med NDV uten vaksinasjon som tildeles en medlemsstat eller en sone, påvirkes ikke av 

bekreftelse av infeksjon i en annen fuglepopulasjon, forutsatt at vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til 

gjennomføringen av alle nødvendige tiltak for å hindre overføring av infeksjon med NDV til fjørfe og fugler i fangenskap 

av arter i ordenen Galliformes, har vurdert at statusen ikke ble satt i fare. 

 _____  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/447 

 

 

VEDLEGG VI 

SÆRLIGE KRAV MED HENSYN TIL SYKDOMMER HOS AKVATISKE DYR 

DEL I 

RISIKOBASERT OVERVÅKING 

KAPITTEL 1 

Minstekrav til risikobasert overvåking i visse godkjente akvakulturanlegg 

1. Generell framgangsmåte 

1.1. Risikobasert helseovervåking som omfatter helsebesøk og eventuell prøvetaking, skal benyttes i visse godkjente 

akvakulturanlegg og i visse godkjente grupper av akvakulturanlegg på en måte som er tilpasset produksjonens art, 

med det formål å påvise 

a) økt dødelighet, 

b) listeførte sykdommer, 

c) nye sykdommer. 

1.2. Hyppigheten av slike besøk vil avhenge av den risikoen det godkjente akvakulturanlegget eller den godkjente 

gruppen av akvakulturanlegg utgjør med hensyn til å pådra seg og spre sykdom. Denne risikoen gjelder listeførte 

sykdommer og mulige nye sykdommer og vil derfor omfatte akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg der 

det holdes listeførte arter, og i visse tilfeller akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg der det holdes ikke-

listeførte arter. Vedkommende myndighet skal fastslå den risikoen som hvert godkjent akvakulturanlegg eller hver 

godkjent gruppe av akvakulturanlegg utgjør, og klassifisere dem som anlegg med høy, middels eller lav risiko. 

Kapittel 2 inneholder nærmere opplysninger om de risikofaktorene som det skal tas hensyn til ved risikoklassifise-

ringen. Denne risikoklassifiseringen vil bli gjentatt og oppdatert dersom noen av risikofaktorene beskrevet i bokstav 

a)–l) antyder at den risikoen som anlegget utgjør, er blitt endret. 

1.3. I kapittel 3 fastsettes minstehyppigheten for helsebesøk som skal gjennomføres, basert på om vedkommende 

myndighet har angitt at et anlegg utgjør en høy, middels eller lav risiko. 

1.4. Risikobasert dyrehelseovervåking i akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg kan kombineres med 

helsebesøk og prøvetaking som utføres 

a) som ledd i obligatoriske og frivillige utryddelsesprogrammer for én eller flere listeførte sykdommer, eller 

b) for å påvise og opprettholde sykdomsfri status for én eller flere listeførte sykdommer, eller 

c) som ledd i et overvåkingsprogram for én eller flere kategori C-sykdommer. 

KAPITTEL 2 

Risikoklassifisering som skal benyttes i visse godkjente akvakulturanlegg 

Risikoklassifiseringen nevnt i kapittel 1 nr. 1.2 skal minst ta i betraktning de risikofaktorene som er nevnt i bokstav a) og b). 

Når det er relevant, skal også bokstav c)–l) tas i betraktning. 

a) Mulighet for direkte spredning av patogener via vann. 

b) Forflytning av akvakulturdyr. 

c) Produksjonstype. 

d) Arter av akvakulturdyr som holdes. 

e) Biosikkerhetssystem, herunder personalets kompetanse og opplæring. 
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f) Tetthet av akvakulturanlegg og foredlingsanlegg i området rundt det berørte anlegget. 

g) Nærhet til anlegg med lavere helsestatus enn det berørte anlegget. 

h) Det berørte anleggets og andre lokale anleggs sykdomshistorie. 

i) Forekomst av smittede viltlevende akvatiske dyr i området rundt det berørte anlegget. 

j) Risiko i forbindelse med menneskelig virksomhet i nærheten av det berørte anlegget, for eksempel sportsfiske, forekomst 

av transportveier eller havner der det skiftes ballastvann. 

k) Tilgang til det berørte anlegget for predatorer som kan forårsake spredning av sykdom. 

l) Anleggets tidligere resultater når det gjelder overholdelse av vedkommende myndighets krav. 

KAPITTEL 3 

Hyppighet av risikobaserte dyrehelsebesøk 

Hyppigheten av risikobaserte dyrehelsebesøk som skal gjennomføres i visse godkjente anlegg og godkjente grupper av anlegg, 

avhenger av den risikoklassifiseringen som er nevnt i kapittel 2, og skal utføres som følger: 

a) Minst én gang i året i anlegg med høy risiko. 

b) Minst én gang hvert andre år i anlegg med middels risiko. 

c) Minst én gang hvert tredje år i anlegg med lav risiko. 

DEL II 

SYKDOMSSPESIFIKKE KRAV TIL SYKDOMSFRI STATUS FOR AKVATISKE DYR 

Del II omhandler sykdomsspesifikke krav til sykdomsfri status når det gjelder følgende listeførte sykdommer: 

Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Kapittel 1 

Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) Kapittel 1 

Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus Kapittel 2 

Infeksjon med Marteilia refringens Kapittel 3 

Infeksjon med Bonamia exitiosa Kapittel 4 

Infeksjon med Bonamia ostreae Kapittel 5 

Infeksjon med hvitflekksyndromvirus (WSSV) Kapittel 6 

KAPITTEL 1 

Utryddelse, sykdomsfri status og diagnostiske metoder for hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs 

hematopoietisk nekrose (IHN) 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  

Helsebesøk og prøvetaking for overvåkingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) ii) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og, dersom det er relevant, prøvetaking skal utføres på den tiden av året når vanntemperaturen er lavere enn 

14 °C, eller om temperaturer under 14 °C ikke nås, skal prøvene tas ved de laveste årlige temperaturene. 
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b) Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende populasjoner fordi utryddelsesprogrammet omfatter så få 

akvakulturanlegg, skal antallet og den geografiske fordelingen av prøvetakingspunktene fastsettes slik at det oppnås en 

rimelig dekning av medlemsstaten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal være representative for de forskjellige 

økosystemene der viltlevende populasjoner av mottakelige arter finnes. 

c) Dersom det skal gjennomføres helsebesøk eller prøvetaking i anlegg eller av viltlevende populasjoner mer enn én gang i 

året i samsvar med avsnitt 2–4, skal det gå så lang tid som mulig mellom helsebesøkene og mellom hver prøvetaking, men 

minst fire måneder, idet det tas hensyn til temperaturkravene fastsatt i bokstav a). 

d) Alle produksjonsenheter, for eksempel dammer, tanker og notposer, skal undersøkes for forekomst av død fisk, svimere 

eller fisk med unormal atferd. Man skal særlig være oppmerksom på vannutstrømmingsområdet, der svimere har en tendens 

til å samle seg på grunn av vannstrømmen. 

e) Fisk av listeførte arter som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte: 

 i) Dersom det forekommer regnbueørret, er det bare fisk av denne arten som skal velges for prøvetaking, unntatt dersom 

det forekommer andre mottakelige arter som viser typiske tegn på VHS eller IHN; dersom det ikke forekommer 

regnbueørret, skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

 ii) Dersom det forekommer svimere, fisk med unormal atferd eller fisk som nylig er død, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slik fisk velges; dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal fisk fra alle 

vannkilder inngå i prøven. 

 iii) Fisken som velges, skal omfatte fisk som er samlet opp på en slik måte at alle produksjonsenheter, for eksempel 

notposer, tanker og dammer i anlegget, samt alle årsklasser er proporsjonalt representert i prøven. 

Avsni t t  2  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  VHS el l er  fr i  for  IHN i  medle msstater,  soner og  seg menter med 

ukjent  hel ses tatus  

En medlemsstat, en sone eller et segment med ukjent helsestatus med hensyn til VHS eller IHN, kan bare tildeles status som fri 

for VHS eller fri for IHN dersom 

a) alle anlegg og, dersom det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner som er valgt ut i samsvar med avsnitt 

1 bokstav b), har vært omfattet av noen av følgende ordninger: 

 i) Modell A – toårig ordning 

Anleggene eller prøvetakingspunktene skal ha vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i minst to sammen-

hengende år, som fastsatt i tabell 1.A. 

I denne toårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt 

negative resultater for VHS eller IHN, og enhver mistanke om VHS eller IHN skal være utelukket i samsvar med 

prøvetakingen og de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

 ii) Modell B – fireårig ordning med redusert prøveantall 

Anleggene eller prøvetakingspunktene skal ha vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i minst fire sammen-

hengende år, som fastsatt i tabell 1.B. I denne fireårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene 

beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt negative resultater for VHS eller IHN, og enhver mistanke om VHS eller IHN skal 

være utelukket i samsvar med prøvetakingen og de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

b) Dersom det er påvist VHS eller IHN under overvåkingen nevnt i bokstav a), skal aktuelle anlegg i medlemsstaten, sonen 

eller segmentet før de starter en ny toårig eller fireårig ordning 

 i) omfattes av minstetiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 58–65, 

ii) gjeninnsettes med fisk fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment med status som fri for VHS eller status 

som fri for IHN, eller fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram 

for VHS eller IHN. 
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Tabell 1.A 

Ordning for medlemsstater, soner og segmenter i den toårige kontrollperioden nevnt i bokstav a) i) forut for oppnåelse 

av status som fri for VHS og status som fri for IHN 

Type anlegg 
Antall helsebesøk per år i 

hvert anlegg 

Antall prøvetakinger per år i 

hvert anlegg 

Antall fisk i prøven(1) 

Antall fisk i vekst Antall stamfisk(2) 

a) Anlegg med stamfisk 2 2 50 (første besøk) 

75 (andre besøk) 

30 (første eller andre 

besøk) 

b) Anlegg med ute-

lukkende stamfisk 

2 1 0 75 (første eller andre 

besøk) 

c) Anlegg uten stamfisk 2 2 75 (første OG andre 

besøk) 

0 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10 

(1) For kystsoner eller kystsegmenter skal prøvene tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann. 

(2) Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking. 

Tabell 1.B 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter som bruker et redusert prøveantall i den fireårige kontrollperioden 

nevnt i bokstav a) ii) forut for oppnåelse av status som fri for VHS og status som fri for IHN 

Type anlegg 

Antall helsebesøk 

per år i hvert 

anlegg 

Antall 

prøvetakinger per 

år i hvert anlegg 

Antall fisk i prøven(1) 

Antall fisk i vekst Antall stamfisk(2) 

De første to årene 

a) Anlegg med stamfisk 2 1 30 (andre besøk) 0 

b) Anlegg med utelukkende stamfisk 2 1 0 30 (første eller andre 

besøk) 

c) Anlegg uten stamfisk 2 1 30 (første eller 

andre besøk) 

0 

De siste to årene 

a) Anlegg med stamfisk 2 2 30 (første besøk) 30 (andre besøk) 

b) Anlegg med utelukkende stamfisk 2 2  30 (første OG andre besøk) 

c) Anlegg uten stamfisk 2 2 30 (første OG 

andre besøk) 

 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10 

(1) For kystsoner eller kystsegmenter skal prøvene tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann. 

(2) Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking. 
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Avsni t t  3  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  VHS el l er  fr i  for  IHN i  medle msstater,  soner og  seg menter so m 

med s ikkerhet  er  inf i sert  med enten VHS e l ler  IHN  

1. En medlemsstat, en sone eller et segment som med sikkerhet er infisert med enten VHS eller IHN, kan bare tildeles status 

som fri for VHS eller fri for IHN dersom alle anlegg der det holdes listeførte arter i denne medlemsstaten, denne sonen eller 

dette segmentet, har vært omfattet av et utryddelsesprogram som oppfyller følgende krav: 

a) Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i artikkel 55–65 skal være gjennomført på en effektiv måte, og en restriksjons-

sone med passende størrelse som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c), som når det er relevant, er inndelt i en vernesone 

og en overvåkingssone, skal være opprettet i nærheten av det eller de anleggene som er erklært som infisert med VHS 

eller IHN, idet det tas hensyn til kravene i nr. 2. 

b) Alle anlegg der det holdes listeførte arter innenfor vernesonen, eller dersom det ikke er opprettet en vernesone, innenfor 

restriksjonssonen, som ikke er infisert med VHS eller IHN, skal gjennomgå en undersøkelse som minst omfatter 

følgende elementer: 

 i) Innsamling av prøver til testing av ti fisk dersom det observeres kliniske tegn eller skader post mortem som er 

forenlige med infeksjon med VHS eller IHN, eller minst 30 fisk dersom det ikke observeres kliniske tegn eller 

skader post mortem. 

 ii) I de anleggene der testene nevnt i punkt i) har gitt negative resultater, skal helsebesøkene fortsette én gang i 

måneden på den tiden av året da vanntemperaturen er lavere enn 14 °C, bortsett fra når fiskedammer, tanker, 

lengdestrømsrenner eller notposer er dekket av is, fram til vernesonen oppheves i samsvar med bokstav c). 

c) De aktuelle anleggene skal tømmes i samsvar med artikkel 62, rengjøres og desinfiseres i samsvar med artikkel 63 og 

brakklegges i samsvar med artikkel 64. 

Brakkleggingen nevnt i artikkel 64 nr. 2 bokstav a) skal vare i minst seks uker. Når alle infiserte anlegg innenfor 

samme vernesone, eller dersom det ikke er opprettet en vernesone, innenfor restriksjonssonen, er tømt, skal de være 

brakklagt i minst tre uker samtidig. 

Når det er gjennomført brakklegging av de infiserte anleggene, skal restriksjonssonen eller vernesonen, dersom en slik 

er blitt opprettet, konverteres til en overvåkingssone helt til ordningen fastsatt i avsnitt 2 er avsluttet. 

d) Gjeninnsetting kan bare finne sted etter at alle anlegg som er infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i 

samsvar med bokstav c). 

e) Alle andre anlegg enn dem som er nevnt i bokstav f), der det holdes listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller 

segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking av viltlevende populasjoner, alle 

prøvetakingspunkter som er utvalgt i samsvar med avsnitt 1 bokstav b), skal deretter omfattes av ordningen fastsatt i 

avsnitt 2. 

f) Et enkelt anlegg der det holdes listeførte arter og som har en helsestatus som er uavhengig av helsestatusen i de 

omkringliggende vannmassene, trenger ikke å overholde ordningen fastsatt i avsnitt 2 etter et sykdomsutbrudd, forutsatt 

at anlegget oppfyller kravene i artikkel 80 nr. 3 og gjeninnsettes med fisk som kommer fra medlemsstater, soner eller 

segmenter med status som fri for VHS eller status som fri for IHN. 

2. Restriksjonssonen skal defineres i hvert enkelt tilfelle, og 

a) det skal tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for spredning av VHS eller IHN til holdte fisk eller villfisk, for 

eksempel 

 i) antallet, andelen og fordelingen av døde fisk i det anlegget som er infisert med VHS eller IHN, eller i andre 

akvakulturanlegg, 

 ii) avstanden til naboanlegg og deres tetthet, 

 iii) nærheten til slakterier, 

 iv) kontaktanlegg, 

 v) arter som finnes i anleggene, 

 vi) oppdrettsmetodene som brukes i de infiserte anleggene og naboanleggene, 
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 vii) hydrodynamiske forhold og 

 viii) andre identifiserte faktorer av epidemiologisk betydning, 

b) den geografiske avgrensningen i kystområder skal oppfylle følgende minstekrav: 

 i) Vernesonen skal bestå av et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 

5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum i det anlegget som er infisert med VHS eller IHN, eller et 

tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, og 

 ii) overvåkingssonen skal bestå av et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper 

vernesonen, eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av 

vernesonen, eller et tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, 

eller 

 iii) dersom det ikke er opprettet separate vernesoner og overvåkingssoner, skal restriksjonssonen bestå av et område 

som omfatter både vernesonen og overvåkingssonen, 

c) den geografiske avgrensningen i områder inne i landet skal omfatte hele nedbørfeltet der anlegget som er infisert med 

VHS eller IHN, ligger. Vedkommende myndighet kan begrense restriksjonssonens omfang til deler av nedbørfeltet, 

forutsatt at denne begrensningen ikke setter tiltakene for sykdomsbekjempelse med hensyn til VHS eller IHN i fare. 

Avsni t t  4  

Oppret tholde lse  av  status  so m fri  for  VHS og  status  so m fri  for  IHN  

1. Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde status som fri for VHS eller fri for IHN i en medlemsstat, en 

sone eller et segment i samsvar med artikkel 81, skal det i alle anlegg der det holdes listeførte arter i medlemsstaten, sonen 

eller segmentet som er berørt, gjennomføres helsebesøk og prøvetaking av fisk i samsvar med tabell 1.C, idet det tas hensyn 

til anleggets risiko for å bli infisert med VHS eller IHN. 

2. Ved fastsettelse av hyppigheten av helsebesøk som er påkrevd for å opprettholde status som fri for VHS eller status som fri 

for IHN for segmenter der helsestatusen med hensyn til VHS eller IHN avhenger av helsestatusen til populasjonene av 

akvatiske dyr i omkringliggende naturlige vannmasser, skal risikoen for å bli infisert med VHS eller IHN anses som høy. 

3. Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i 

avsnitt 5 nr. 2, gir negative resultater for VHS eller IHN, og enhver mistanke om VHS eller IHN er blitt utelukket i samsvar 

med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

Tabell 1.C 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som fri for VHS eller status  

som fri for IHN 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk per år i hvert 

anlegg 
Antall fisk i prøven(2), (3) 

Høyt 1 per år 30 

Middels 1 hvert 2. år 30 

Lavt 1 hvert 3. år 30 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2, bortsett fra når det gjelder avhengige 

segmenter der alle anlegg anses å ha høy risiko. 

(2) Én prøve skal tas ved hvert helsebesøk. 

(3) For kystsoner eller kystsegmenter skal prøvene tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann. 
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Avsni t t  5  

Diagnost i ske  metoder og  prøvetaking s metoder  

1. Organene eller vevsmaterialet som skal tas prøver av og undersøkes, skal være milt, fornyre og enten hjerte eller hjerne. 

Dersom det tas prøver av stamfisk, kan rogn- eller spermvæske også undersøkes. 

Dersom det gjelder småyngel, kan det tas prøver av hel fisk. 

Prøver fra høyst ti fisk kan utgjøre en samleprøve. 

2. For tildeling eller opprettholdelse av status som fri for VHS eller status som fri for IHN i henhold til avsnitt 2–4, skal 

følgende diagnostiske metoder brukes: 

a) Virusisolering i cellekultur med etterfølgende identifisering av viruset ved hjelp av ELISA-prøve, indirekte 

fluorescens-antistoffteknikk (IFAT), virusnøytralisasjonstest eller påvisning av virusgenom, eller 

b) påvisning med kvantitativ PCR med revers transkriptase (RT-qPCR). 

De detaljerte framgangsmåtene for gjennomføring av disse diagnostiske metodene skal være dem som er godkjent av EU-

referanselaboratoriet for fiskesykdommer. 

3. Dersom det kreves at en mistanke om VHS eller IHN skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med artikkel 55, skal 

framgangsmåtene for helsebesøk, prøvetaking og testing oppfylle følgende krav: 

a) I det mistenkte anlegget skal det foretas minst ett helsebesøk og én prøvetaking av ti fisk dersom det observeres 

kliniske tegn eller skader post mortem som er forenlige med infeksjon med VHS eller IHN, eller minst 30 fisk dersom 

det ikke observeres kliniske tegn eller skader post mortem. Prøvene skal testes ved hjelp av én eller flere av de 

diagnostiske metodene beskrevet i nr. 2 bokstav a) og b) i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og 

framgangsmåtene som er godkjent av EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer. 

b) Forekomsten av VHS skal anses som bekreftet dersom én eller flere av disse diagnostiske metodene gir positivt resultat 

for VHSV. Forekomsten av IHN skal anses som bekreftet dersom én eller flere av disse diagnostiske metodene gir 

positivt resultat for IHNV. Bekreftelse av det første tilfellet av VHS eller IHN i medlemsstater, soner eller segmenter 

som ikke tidligere har vært infisert, skal baseres på konvensjonell virusisolering i cellekultur med etterfølgende 

immunkjemisk eller molekylær virusidentifisering eller med påvisning av genom, herunder bekreftelse gjennom 

sekvensering av amplifikasjonsproduktet (RT-PCR). 

c) Mistanke om VHS eller IHN kan utelukkes dersom resultatene av celledyrking eller RT-qPCR ikke viser ytterligere 

tegn på forekomst av VHSV eller IHNV. 

KAPITTEL 2 

Utryddelse, sykdomsfri status og diagnostiske metoder for infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

(HPR-deletert ILAV) 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  

Helsebesøk og prøvetaking for overvåkingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) ii) skal oppfylle følgende krav: 

a) Dersom det skal gjennomføres helsebesøk eller prøvetaking i anlegg mer enn én gang i året i samsvar med avsnitt 2–4, skal 

det gå så lang tid som mulig mellom helsebesøkene og mellom hver prøvetaking. 

b) Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende populasjoner fordi utryddelsesprogrammet omfatter så få 

akvakulturanlegg, skal antallet og den geografiske fordelingen av prøvetakingspunktene fastsettes slik at det oppnås en 

rimelig dekning av medlemsstaten, sonen eller segmentet. 

c) Prøvetakingspunktene skal være representative for de forskjellige økosystemene der de viltlevende populasjonene av 

mottakelige arter finnes. 

d) Alle produksjonsenheter, for eksempel dammer, tanker og notposer, skal undersøkes for forekomst av død fisk, svimere 

eller fisk med unormal atferd. Man skal særlig være oppmerksom på notposenes kanter eller vannutstrømmingsområdet 

etter hva som er relevant, der svimere har en tendens til å samle seg på grunn av vannstrømmen. 
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e) Fisk av listeførte arter som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte: 

 i) Dersom det forekommer atlanterhavslaks, er det bare fisk av denne arten som skal velges for prøvetaking, unntatt 

dersom det forekommer andre mottakelige arter som viser typiske tegn på infeksjon med HPR-deletert ILAV. Dersom 

det ikke er atlanterhavslaks i anlegget, skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter som 

forekommer. 

 ii) Dersom det forekommer døende fisk eller fisk som nylig er død, men som ikke har gått i oppløsning, skal slik fisk 

velges, særlig fisk som viser tegn på anemi, blødninger eller andre kliniske tegn som tyder på sirkulasjonsforstyrrelser; 

dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal fisk fra alle vannkilder inngå i prøven. 

iii) Fisken som velges, skal omfatte fisk som er samlet opp på en slik måte at alle produksjonsenheter, for eksempel 

notposer, tanker og dammer i anlegget, samt alle årsklasser er proporsjonalt representert i prøven. 

Avsni t t  2  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med HPR -deleter t  ILAV i  medle ms stater,  soner og  

seg menter med ukjent  he lsestatus  

Status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV kan bare tildeles en medlemsstat, en sone eller et segment med ukjent 

helsestatus når det gjelder infeksjon med HPR-deletert ILAV, dersom alle anlegg og, dersom det er påkrevd, utvalgte 

prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner som er valgt ut i samsvar med avsnitt 1 bokstav b), har vært omfattet av 

følgende ordning: 

a) Anleggene eller prøvetakingspunktene har vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i minst to sammenhengende år, 

som fastsatt i tabell 2.A. 

b) I denne toårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt negative 

resultater for HPR-deletert ILAV, og enhver mistanke om infeksjon skal være utelukket i samsvar med de diagnostiske 

metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

c) Dersom det påvises infeksjon med HPR-deletert ILAV under overvåkingen nevnt i bokstav a), skal aktuelle anlegg i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet før de gjenopptar ordningen 

 i) omfattes av minstetiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 58–65, 

ii) gjeninnsettes med fisk fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med HPR-

deletert ILAV, eller fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for 

denne sykdommen. 

Tabell 2.A 

Ordning for medlemsstater, soner og segmenter for den toårige kontrollperioden forut for oppnåelse av status som fri 

for infeksjon med HPR-deletert ILAV 

Overvåkingsår 
Antall helsebesøk per år i hvert 

anlegg 

Antall laboratorieundersøkelser 

per år(1) 
Antall fisk i prøven 

År 1 6 2 75 

År 2 6 2 75 

(1) Prøvene skal tas på våren og høsten hvert år. 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 5. 

Avsni t t  3  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med HPR -deleter t  ILAV i  medle ms stater,  soner og  

seg menter so m med s ikkerhet  er  inf i sert  med HPR -deleter t  ILAV  

1. En medlemsstat, en sone eller et segment som med sikkerhet er infisert med HPR-deletert ILAV, kan bare tildeles status 

som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV dersom alle anlegg der det holdes listeførte arter i denne medlemsstaten, 

denne sonen eller dette segmentet, har vært omfattet av et utryddelsesprogram som oppfyller følgende krav: 
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a) Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i artikkel 55–65 er gjennomført, og en restriksjonssone med passende størrelse 

som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c), som når det er relevant, er inndelt i en vernesone og en overvåkingssone, skal 

være opprettet i nærheten av det eller de anleggene som er infisert med HPR-deletert ILAV, idet det tas hensyn til 

kravene i nr. 2. 

b) Alle anlegg der det holdes listeførte arter innenfor vernesonen, eller dersom det ikke er opprettet en vernesone, innenfor 

restriksjonssonen, som ikke er infisert med HPR-deletert ILAV, skal gjennomgå en undersøkelse som minst omfatter 

følgende elementer: 

 i) Innsamling av prøver til testing av minst ti døende fisk dersom det observeres kliniske tegn eller skader post 

mortem som er forenlige med infeksjon med HPR-deletert ILAV, eller minst 30 fisk dersom det ikke observeres 

kliniske tegn eller skader post mortem. 

ii) I de anleggene der testene nevnt i punkt i) har gitt negative resultater, skal helsebesøkene fortsette én gang i 

måneden helt til vernesonen oppheves i samsvar med bokstav c). 

c) De aktuelle anleggene skal tømmes i samsvar med artikkel 62, rengjøres og desinfiseres i samsvar med artikkel 63 og 

brakklegges i samsvar med artikkel 64. 

Brakkleggingen nevnt i artikkel 64 nr. 2 bokstav b) skal vare i minst tre måneder. Når alle infiserte anlegg innenfor 

samme vernesone, eller dersom det ikke er opprettet en vernesone, innenfor restriksjonssonen, er tømt, skal de være 

brakklagt i minst seks uker samtidig. 

Når det er gjennomført brakklegging av de infiserte anleggene, skal restriksjonssonen eller vernesonen, dersom en slik 

er blitt opprettet, konverteres til en overvåkingssone helt til ordningen fastsatt i avsnitt 2 er avsluttet. 

d) Gjeninnsetting kan bare finne sted etter at alle anlegg som er infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i 

samsvar med bokstav c). 

e) Alle andre anlegg enn dem som er nevnt i bokstav f), der det holdes listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller 

segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking av viltlevende populasjoner, alle 

prøvetakingspunkter som er utvalgt i samsvar med avsnitt 1 bokstav b), skal deretter omfattes av ordningen fastsatt i 

avsnitt 2. 

f) Et enkelt anlegg der det holdes listeførte arter og som har en helsestatus som er uavhengig av helsestatusen i de 

omkringliggende vannmassene, trenger ikke å overholde ordningen fastsatt i avsnitt 2 etter et sykdomsutbrudd, forutsatt 

at anlegget oppfyller kravene i artikkel 80 nr. 3 og gjeninnsettes med fisk som kommer fra medlemsstater, soner eller 

segmenter med status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV. 

2. Restriksjonssonen skal defineres i hvert enkelt tilfelle, og 

a) det skal tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for spredning av infeksjon med HPR-deletert ILAV til holdte fisk 

eller villfisk, for eksempel 

 i) antallet, andelen og fordelingen av døde fisk i det anlegget som er infisert med HPR-deletert ILAV, eller i andre 

akvakulturanlegg, 

 ii) avstanden til naboanlegg og deres tetthet, 

 iii) nærheten til slakterier, 

 iv) kontaktanlegg, 

 v) arter som finnes i anleggene, 

 vi) oppdrettsmetodene som brukes i de infiserte anleggene og i naboanleggene til det infiserte anlegget, 

 vii) hydrodynamiske forhold og 

 viii) andre identifiserte faktorer av epidemiologisk betydning, 

b) den geografiske avgrensningen i kystområder skal oppfylle følgende minstekrav: 

 i) Vernesonen skal bestå av et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 

5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum i det anlegget som er infisert med HPR-deletert ILAV, eller et 

tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, og 
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 ii) overvåkingssonen skal bestå av et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper 

vernesonen, eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av 

vernesonen, eller et tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, 

eller 

 iii) dersom det ikke er opprettet separate vernesoner og overvåkingssoner, skal restriksjonssonen bestå av et område 

som omfatter både vernesonen og overvåkingssonen, 

c) den geografiske avgrensningen i områder inne i landet skal omfatte hele nedbørfeltet der anlegget som er infisert med 

HPR-deletert ILAV, ligger. Vedkommende myndighet kan begrense restriksjonssonens omfang til deler av nedbør-

feltet, forutsatt at denne begrensningen ikke setter tiltakene for sykdomsbekjempelse med hensyn til infeksjon med 

HPR-deletert ILAV i fare. 

Avsni t t  4  

Oppret tholde lse  av  sta tus  so m fri  for  infeks jon med HPR -deleter t  ILAV  

1. Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde status som fri for infeksjon med HPR-deletert ILAV i en 

medlemsstat, en sone eller et segment i samsvar med artikkel 81, skal det i alle anlegg der det holdes listeførte arter i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som er berørt, gjennomføres helsebesøk og prøvetaking av fisk i samsvar med tabell 

2.B, idet det tas hensyn til anleggets risiko for å bli infisert med HPR-deletert ILAV. 

2. Ved fastsettelse av hyppigheten av helsebesøk som er påkrevd for å opprettholde status som fri for infeksjon med HPR-

deletert ILAV for segmenter der helsestatusen avhenger av helsestatusen til populasjonen av akvatiske dyr i omkring-

liggende naturlige vannmasser, skal risikoen for å bli infisert med HPR-deletert ILAV anses som høy. 

3. Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i 

avsnitt 5 nr. 2, gir negative resultater for HPR-deletert ILAV, og enhver mistanke om infeksjon med HPR-deletert ILAV er 

blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

Tabell 2.B 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som fri for infeksjon med HPR-deletert 

ILAV(1) 

Risikonivå(2) Antall helsebesøk per år 
Antall laboratorieundersøkelser 

per år(3), (4) 
Antall fisk i prøven 

Høyt 2 2 30 

Middels 1 1 30 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 30 

(1) Gjelder ikke for anlegg der det bare oppdrettes regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) eller ørret (Salmo trutta) eller begge, og der 

vannforsyningen utelukkende er basert på ferskvannskilder uten populasjoner av atlanterhavslaks (Salmo salar). 

(2) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1, bortsett fra når det gjelder 

avhengige segmenter der alle anlegg anses å ha høy risiko. 

(3) Dersom det kreves to prøvetakinger hvert år, skal prøvene tas på våren og høsten. 

(4) Dersom det kreves én prøvetaking hvert år, skal prøvene tas på våren eller høsten. 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 5 
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Avsni t t  5  

Diagnost i ske  metoder og  prøvetaking s metoder  

1. Organene eller vevsmaterialet som skal tas prøver av og undersøkes, skal være følgende: 

a) Histologi: fornyre, lever, hjerte, bukspyttkjertel, tarm, milt og gjeller. 

b) Immunhistokjemi: mellomnyre og hjerte, herunder klaffer og bulbus arteriosus. 

c) RT-qPCR-analyse: mellomnyre og hjerte. 

d) Viruskultur: mellomnyre, hjerte, lever og milt. 

Organdeler fra høyst fem fisk kan utgjøre en samleprøve. 

2. Den diagnostiske metoden som skal brukes for tildeling eller opprettholdelse av status som fri for infeksjon med HPR-

deletert ILAV i samsvar med avsnitt 2–4, skal være RT-qPCR etterfulgt av konvensjonell RT-PCR og sekvensering av HE-

genet i positive prøver i samsvar med de detaljerte metodene og framgangsmåtene som er godkjent av EU-referanse-

laboratoriet for fiskesykdommer. 

Dersom RT-qPCR gir et positivt resultat, skal ytterligere prøver testes før de innledende bekjempelsestiltakene i artikkel 

55–65 iverksettes. 

Disse prøvene skal testes som følger, i samsvar med de detaljerte metodene og framgangsmåtene som er godkjent av  

EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer: 

a) Screening av prøvene med RT-qPCR, etterfulgt av konvensjonell RT-PCR og sekvensering av HE-genet for å bekrefte 

HPR-delesjon, og 

b) påvisning av ILAV-antigen i vevspreparater ved hjelp av spesifikke antistoffer mot ILAV, eller 

c) isolering i cellekulturer med etterfølgende identifisering av HPR-deletert ILAV. 

3. Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med HPR-deletert ILAV skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med 

artikkel 55, skal besøk, prøvetaking og testing gjennomføres i samsvar med følgende framgangsmåte: 

a) I det mistenkte anlegget skal det foretas minst ett helsebesøk og én prøvetaking av ti døende fisk dersom det observeres 

kliniske tegn eller skader post mortem som er forenlige med infeksjon med HPR-deletert ILAV, eller minst 30 fisk 

dersom det ikke observeres kliniske tegn eller skader post mortem. Prøvene skal testes ved hjelp av én eller flere av de 

diagnostiske metodene beskrevet i nr. 2 i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er 

godkjent av EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer. 

b) Dersom RT-qPCR gir et positivt resultat med hensyn til HPR-deletert ILAV, skal ytterligere prøver testes før de 

innledende bekjempelsestiltakene i artikkel 58 iverksettes. En mistanke om infeksjon med HPR-deletert ILAV skal 

bekreftes i samsvar med følgende kriterier ved bruk av de detaljerte metodene og framgangsmåtene som er godkjent av 

EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer: 

 i) Påvisning av ILAV med RT-qPCR, etterfulgt av sekvensering av HE-genet for å bekrefte HPR-delesjon, og 

påvisning av ILAV i vevspreparater ved hjelp av spesifikke antistoffer mot ILAV. 

ii) Påvisning av ILAV med RT-qPCR, herunder sekvensering av HE-genet for å bekrefte HPR-delesjon, og isolering 

og identifisering av ILAV i cellekultur fra minst én prøve fra en hvilken som helst fisk i anlegget. 

c) Dersom det observeres kliniske, makropatologiske eller histopatologiske funn som er forenlige med infeksjon, skal 

funnene bekreftes ved viruspåvisning ved hjelp av to diagnostiske metoder med uavhengige påvisningsprinsipper, f.eks. 

RT-qPCR og IHC, i samsvar med framgangsmåtene som er godkjent av EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer. 

Mistanke om HPR-deletert ILAV kan utelukkes dersom tester og helsebesøk i en periode på tolv måneder regnet fra 

datoen for mistanken ikke viser ytterligere bevis på forekomst av viruset.  
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KAPITTEL 3 

Utryddelse, sykdomsfri status og diagnostiske metoder for infeksjon med Marteilia refringens 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  

Helsebesøk og prøvetaking for overvåkingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) ii) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og, dersom det er relevant, prøvetaking skal utføres på den tiden av året når prevalensen av parasitten er kjent 

for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, skal prøvetakingen 

utføres rett etter at vanntemperaturen har steget til over 17 °C. 

b) Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene i avsnitt 2–4, skal følgende utvelgingskriterier gjelde: 

 i) Dersom det forekommer Ostrea spp., er det bare østers av denne arten som skal velges for prøvetaking. Dersom det 

ikke forekommer Ostrea spp., skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

 ii) Dersom det i produksjonsenhetene forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men 

som ikke har gått i oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom det ikke forekommer slike bløtdyr, skal 

de utvalgte bløtdyrene omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

 iii) Ved prøvetaking i anlegg for oppdrett av bløtdyr der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal 

bløtdyr som representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av anlegget er 

proporsjonalt representert i prøven. 

 iv) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg for oppdrett av bløtdyr skal prøven bestå av bløtdyr fra et 

tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter på en slik måte at alle deler av anlegget eller gruppen av anlegg er 

proporsjonalt representert i prøven. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av disse prøvetakingspunktene, er 

tidligere prøvetakingspunkter der det har vært påvist Marteilia refringens, dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av 

mottakelige arter, forekomst av vektorarter, batymetri og driftsrutiner. Naturlige forekomster i eller tilgrensende til 

anlegget eller gruppen av anlegg skal inngå i prøvetakingen. 

Avsni t t  2  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med Ma rtei l ia  re fr ing ens  i  medle msstater,  soner og  

seg menter med ukjent  he lsestatus  

1. Status som fri for infeksjon med Marteilia refringens kan bare tildeles en medlemsstat, en sone eller et segment med ukjent 

helsestatus når det gjelder infeksjon med Marteilia refringens, dersom alle anlegg eller grupper av anlegg der det holdes 

listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller segmentet, og, dersom det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner har vært omfattet av følgende treårige ordning: 

a) Anleggene eller gruppene av anlegg der det holdes listeførte arter, har vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i 

minst tre sammenhengende år, som fastsatt i tabell 3.A. 

b) I denne treårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt 

negative resultater for Marteilia refringens, og enhver mistanke om Marteilia refringens er blitt utelukket i samsvar 

med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

c) Dersom Ostrea edulis fra en medlemsstat, en sone eller et segment med sykdomsfri status skal inngå i prøven, skal de 

være tatt inn i anlegget eller gruppen av anlegg senest våren rett forut for den perioden da ordningen gjennomføres. 

2. Dersom det påvises Marteilia refringens i treårsperioden angitt i nr. 1, skal aktuelle anlegg i medlemsstaten, sonen eller 

segmentet før de starter en ny treårig ordning 

a) omfattes av minstetiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 58–65, 
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b) gjeninnsettes med bløtdyr fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med 

Marteilia refringens, eller fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelses-

program for denne sykdommen. 

Tabell 3.A 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for den treårige kontrollperioden forut for oppnåelse av status som 

fri for infeksjon med Marteilia refringens 

Overvåkingsår 
Antall helsebesøk per år i hvert anlegg / 

hver gruppe av anlegg 

Antall laboratorieunder-

søkelser per år 
Antall bløtdyr i prøven 

År 1 1 1 150 

År 2 1 1 150 

År 3 1 1 150 

Avsni t t  3  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med Ma rtei l ia  re fr ing ens  i  medle msstater,  soner og  

seg menter so m med s ikkerhet  er  inf i sert  med Martei l ia  re fr ing ens  

1. En medlemsstat, en sone eller et segment som med sikkerhet er infisert med Marteilia refringens, kan bare tildeles status 

som fri for infeksjon med Marteilia refringens hvis vedkommende myndighet vurderer at det vil være mulig å utrydde 

denne sykdommen, dersom alle anlegg eller grupper av anlegg der det holdes listeførte arter i denne medlemsstaten, denne 

sonen eller dette segmentet, har vært omfattet av et utryddelsesprogram som oppfyller følgende krav: 

a) Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i artikkel 55–65 er gjennomført på en effektiv måte, og en restriksjonssone 

med passende størrelse som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c), som når det er relevant, er inndelt i en vernesone og 

en overvåkingssone, skal være opprettet i nærheten av det eller de anleggene eller gruppen av anlegg som er infisert 

med Marteilia refringens, idet det tas hensyn til kravene i nr. 2. 

b) Alle anlegg og grupper av anlegg der det holdes listeførte arter innenfor vernesonen, eller dersom det ikke er opprettet 

en vernesone, innenfor restriksjonssonen, som ikke er infisert med Marteilia refringens, skal gjennomgå en 

undersøkelse som minst omfatter innsamling av prøver til testing av 150 bløtdyr etter at overføringsperioden for 

Marteilia refringens har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte i perioden etter at 

vanntemperaturen har steget til over 17 °C. 

c) De aktuelle anleggene og gruppene av anlegg skal tømmes i samsvar med artikkel 62, og om mulig rengjøres og 

desinfiseres i samsvar med artikkel 63. 

Brakkleggingen skal utføres i samsvar med artikkel 64 og skal vare i minst 

 i) to måneder for anlegg og grupper av anlegg som kan tømmes helt og rengjøres og desinfiseres grundig, for 

eksempel klekkerier og yngelanlegg, 

 ii) to måneder for anlegg og grupper av anlegg som ikke kan tømmes og rengjøres og desinfiseres grundig, forutsatt 

at de smittede bløtdyrene av listeførte arter og de bløtdyrene av listeførte arter som har epidemiologiske 

forbindelser med det infiserte anlegget eller gruppen av anlegg, er blitt høstet eller fjernet før den tiden på året når 

prevalensen av Marteilia refringens er kjent for å være høyest, eller dersom nevnte periode ikke er kjent, før 

vanntemperaturen overstiger 17 °C, 

iii) 14 måneder for anlegg og grupper av anlegg som ikke kan tømmes og rengjøres og desinfiseres grundig, dersom 

de smittede bløtdyrene av listeførte arter og de bløtdyrene av listeførte arter som har epidemiologiske forbindelser 

med det infiserte anlegget eller gruppen av anlegg for oppdrett av bløtdyr, ikke er blitt høstet eller fjernet før den 

tiden på året når prevalensen av Marteilia refringens er kjent for å være høyest, eller dersom slike data ikke er 

kjent, dersom bløtdyr av mottakelige arter ikke er blitt høstet eller fjernet før vanntemperaturen overstiger 17 °C. 

Når alle infiserte anlegg og infiserte grupper av anlegg er tømt, skal de være brakklagt i minst fire uker samtidig. 
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d) Gjeninnsetting kan bare finne sted etter at alle infiserte anlegg eller infiserte grupper av anlegg er blitt tømt, rengjort, 

desinfisert og brakklagt i samsvar med bokstav c). 

e) Alle andre anlegg og grupper av anlegg enn dem som er nevnt i bokstav f), der det holdes listeførte arter i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, skal deretter omfattes av ordningen 

fastsatt i avsnitt 2. 

f) Et enkelt anlegg der det holdes listeførte arter og som har en helsestatus som er uavhengig av helsestatusen i de 

omkringliggende vannmassene, trenger ikke å overholde ordningen fastsatt i avsnitt 2 etter et sykdomsutbrudd, forutsatt 

at anlegget oppfyller kravene i artikkel 80 nr. 3 og gjeninnsettes med bløtdyr som kommer fra medlemsstater, soner 

eller segmenter med status som fri for infeksjon med Marteilia refringens. 

2. Restriksjonssonen skal defineres i hvert enkelt tilfelle, og 

a) det skal tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for spredning av infeksjon med Marteilia refringens, herunder 

andre anlegg og viltlevende bløtdyr, for eksempel 

 i) antallet, alderen, andelen og fordelingen av døde bløtdyr i anlegget eller gruppen av anlegg som er infisert med 

Marteilia refringens, 

 ii) avstanden til naboanlegg eller grupper av naboanlegg og deres tetthet samt viltlevende bløtdyr, 

 iii) nærheten til foredlingsanlegg, kontaktanlegg eller grupper av kontaktanlegg, 

 iv) arter, særlig mottakelige arter og vektorarter som forekommer i anleggene eller gruppene av anlegg, 

 v) oppdrettsmetodene som brukes i de rammede anleggene, naboanleggene og gruppene av naboanlegg, 

 vi) hydrodynamiske forhold og 

 vii) andre identifiserte faktorer av epidemiologisk betydning, 

b) den geografiske avgrensningen skal oppfylle følgende minstekrav: 

 i) Vernesonen skal bestå av et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 

5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum i det anlegget som er infisert med Marteilia refringens, eller et 

tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, og 

 ii) overvåkingssonen skal bestå av et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper 

vernesonen, eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av 

vernesonen, eller et tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, 

eller 

iii) dersom det ikke er opprettet separate vernesoner og overvåkingssoner, skal restriksjonssonen bestå av et område 

som omfatter både vernesonen og overvåkingssonen. 

Avsni t t  4  

Oppret tholde lse  av  status  so m fri  for  infeks jon med Martei l ia  refr ingens  

1. Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde status som fri for infeksjon med Marteilia refringens i en 

medlemsstat, en sone eller et segment i samsvar med artikkel 81, skal det i alle anlegg der det holdes listeførte arter i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som er berørt, gjennomføres helsebesøk og prøvetaking av bløtdyr i samsvar med 

tabell 3.B, idet det tas hensyn til anleggets risiko for å bli infisert med Marteilia refringens. 
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2. Ved fastsettelse av hyppigheten av helsebesøk som er påkrevd for å opprettholde status som fri for infeksjon med Marteilia 

refringens for segmenter der helsestatusen med hensyn til denne sykdommen avhenger av helsestatusen til populasjonene 

av akvatiske dyr i omkringliggende naturlige vannmasser, skal risikoen for å bli infisert med Marteilia refringens anses 

som høy. 

3. Status som fri for infeksjon med Marteilia refringens kan bare opprettholdes så lenge alle prøver som testes med de 

diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, gir negative resultater for Marteilia refringens, og enhver mistanke om 

infeksjon med Marteilia refringens er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

Tabell 3.B 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for opprettholdelse av sykdomsfri status med hensyn  

til Marteilia refringens 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / hver gruppe av 

anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 3. år 1 hvert 3. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1, bortsett fra når det gjelder avhengige 

segmenter der alle anlegg anses å ha høy risiko. 

Avsni t t  5  

Diagnost i ske  metoder og  prøvetaking s metoder  

1. Hele dyret skal sendes til laboratoriet med henblikk på de diagnostiske testene som er beskrevet i nr. 2 og 3. 

2. De diagnostiske metodene som skal brukes for tildeling eller opprettholdelse av status som fri for infeksjon med Marteilia 

refringens i samsvar med avsnitt 2–4, skal følge de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er godkjent 

av EU-referanselaboratoriet for bløtdyrsykdommer, og skal være histopatologi, vevsavtrykk eller PCR. 

3. Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med Marteilia refringens skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med 

artikkel 55, skal følgende framgangsmåte for besøk, prøvetaking og testing overholdes: 

a) Undersøkelsen skal omfatte minst én prøvetaking av 30 bløtdyr av mottakelige arter dersom mistanken bygger på en 

dødelighetsrapport, eller dersom dette ikke er tilfelle, av 150 bløtdyr av mottakelige arter etter at overføringsperioden 

for Marteilia refringens har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte i perioden etter 

at vanntemperaturen har steget til over 17 °C. 

b) Prøvene skal testes ved hjelp av de diagnostiske metodene beskrevet i punkt i) i samsvar med de detaljerte diagnostiske 

metodene og framgangsmåtene som er godkjent av EU-referanselaboratoriet for bløtdyrsykdommer: 

 i) Forekomst av Marteilia refringens skal anses som bekreftet dersom et positivt resultat oppnådd ved hjelp av 

histopatologi, vevsavtrykk eller in situ-hybridisering kombineres med et positivt PCR-resultat etterfulgt av 

sekvensering. Dersom biologisk materiale ikke er tilgjengelig for histopatologi, vevsavtrykk eller in situ-

hybridisering, skal forekomst av Marteilia refringens anses å være bekreftet når det oppnås positive resultater med 

to PCR-analyser rettet mot forskjellige fragmenter av parasittens genom, etterfulgt av sekvensering. 

ii) Mistanke om infeksjon med Marteilia refringens kan utelukkes dersom testene nevnt i punkt i) ikke viser 

ytterligere bevis på forekomst av Marteilia refringens. 
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KAPITTEL 4 

Utryddelse, sykdomsfri status og diagnostiske metoder for infeksjon med Bonamia exitiosa 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  

Helsebesøk og prøvetaking for overvåkingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) ii) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og, dersom det er relevant, prøvetaking skal utføres på den tiden av året når prevalensen av parasitten er kjent 

for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, skal prøvetaking utføres 

to ganger i året, på våren og høsten. 

b) Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene i avsnitt 2–4, skal følgende kriterier gjelde: 

 i) Dersom det forekommer Ostrea spp., er det bare østers av denne arten som skal velges for prøvetaking. Dersom det 

ikke forekommer Ostrea spp., skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

 ii) Dersom det forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom det ikke forekommer slike bløtdyr, skal de utvalgte 

bløtdyrene omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

iii) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal 

bløtdyr som representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av anlegget er 

proporsjonalt representert i prøven. 

 iv) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg for oppdrett av bløtdyr skal prøven bestå av bløtdyr fra et 

tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter på en slik måte at alle deler av anlegget eller gruppen av anlegg er 

proporsjonalt representert i prøven. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av disse prøvetakingspunktene, er 

tidligere prøvetakingspunkter der det har vært påvist Bonamia exitiosa, dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av 

mottakelige arter, forekomst av vektorarter (f.eks. Crassostrea gigas), batymetri og driftsrutiner. Naturlige 

forekomster i eller tilgrensende til anlegget eller gruppen av anlegg skal inngå i prøvetakingen. 

Avsni t t  2  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med Bonam ia  ex i t iosa  i  medle msstater,  soner og  

seg menter med ukjent  he lsesta tus  

1. Status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa kan bare tildeles en medlemsstat, en sone eller et segment med ukjent 

helsestatus når det gjelder infeksjon med Bonamia exitiosa, dersom alle anlegg eller grupper av anlegg der det holdes 

listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller segmentet, og, dersom det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner, har vært omfattet av følgende treårige ordning: 

a) Anleggene og gruppene av anlegg der det holdes listeførte arter, har vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i 

minst tre sammenhengende år, som fastsatt i tabell 4.A. 

b) I denne treårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt 

negative resultater for Bonamia exitiosa, og enhver mistanke om Bonamia exitiosa er blitt utelukket i samsvar med de 

diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

c) Dersom Ostrea edulis fra en medlemsstat, en sone eller et segment med sykdomsfri status skal inngå i prøven, skal de 

være tatt inn i anlegget eller gruppen av anlegg minst ett år før ordningen gjennomføres. 

2. Dersom det påvises infeksjon med Bonamia exitiosa i treårsperioden nevnt i nr. 1, skal aktuelle anlegg i medlemsstaten, 

sonen eller segmentet før de starter en ny treårig ordning 

a) omfattes av minstetiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 58–65, 
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b) gjeninnsettes med bløtdyr fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med 

Bonamia exitiosa, eller fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram 

for denne sykdommen. 

Tabell 4.A 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for den treårige kontrollperioden forut for oppnåelse av status som 

fri for infeksjon med Bonamia exitiosa 

Overvåkingsår 

Antall helsebesøk per 

år i hvert anlegg eller 

hver gruppe av anlegg 

Antall laboratorieundersøkelser per år Antall bløtdyr i prøven 

År 1 2 2 150 

År 2 2 2 150 

År 3 2 2 150 

Avsni t t  3  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med Bonam ia  ex i t io sa  i  medle msstater,  soner og  

seg menter so m med s ikkerhet  er  inf i sert  med Bona m ia  ex i t iosa  

1. En medlemsstat, en sone eller et segment som med sikkerhet er infisert med Bonamia exitiosa, kan bare tildeles status som 

fri for infeksjon med Bonamia exitiosa hvis vedkommende myndighet vurderer at det vil være mulig å utrydde denne 

sykdommen, dersom alle anlegg eller grupper av anlegg der det holdes listeførte arter i denne medlemsstaten, denne sonen 

eller dette segmentet, har vært omfattet av et utryddelsesprogram som oppfyller følgende krav: 

a) Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i artikkel 55–65 skal være gjennomført på en effektiv måte, og en 

restriksjonssone med passende størrelse som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c), som når det er relevant, er inndelt i 

en vernesone og en overvåkingssone, skal være opprettet i nærheten av anlegget eller gruppen av anlegg som er infisert 

med Bonamia exitiosa, idet det tas hensyn til kravene i nr. 2. 

b) Alle anlegg og grupper av anlegg der det holdes listeførte arter innenfor vernesonen, eller dersom det ikke er opprettet 

en vernesone, innenfor restriksjonssonen, som ikke er infisert med Bonamia exitiosa, skal gjennomgå en undersøkelse 

som minst omfatter innsamling av prøver til testing av 150 bløtdyr av mottakelige arter etter at overføringsperioden for 

Bonamia exitiosa har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen foretas på østers som har 

oppholdt seg i vernesonen i minst ett år. 

c) De aktuelle anleggene og gruppene av anlegg skal tømmes i samsvar med artikkel 62, og om mulig rengjøres og 

desinfiseres i samsvar med artikkel 63. 

Brakkleggingen skal utføres i samsvar med artikkel 64 og skal vare i minst seks måneder. 

Når alle infiserte anlegg eller infiserte grupper av anlegg er tømt, skal de være brakklagt i minst fire uker samtidig. 

d) Gjeninnsetting kan bare finne sted etter at alle infiserte anlegg eller infiserte grupper av anlegg er blitt tømt, rengjort, 

desinfisert og brakklagt i samsvar med bokstav c). 

e) Alle andre anlegg og grupper av anlegg enn dem som er nevnt i bokstav f), der det holdes listeførte arter i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, skal deretter omfattes av ordningen 

fastsatt i avsnitt 2. 

f) Et enkelt anlegg der det holdes listeførte arter og som har en helsestatus som er uavhengig av helsestatusen i de 

omkringliggende vannmassene, trenger ikke å overholde ordningen fastsatt i avsnitt 2 etter et sykdomsutbrudd, forutsatt 

at anlegget oppfyller kravene i artikkel 80 nr. 3 og gjeninnsettes med bløtdyr som kommer fra medlemsstater, soner 

eller segmenter med status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa. 
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2. Restriksjonssonen skal defineres i hvert enkelt tilfelle, og 

a) det skal tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for spredning av infeksjon med Bonamia exitiosa, herunder andre 

anlegg og viltlevende bløtdyr, for eksempel 

 i) antallet, alderen, andelen og fordelingen av døde bløtdyr i anlegget eller gruppen av anlegg som er infisert med 

Bonamia exitiosa, 

 ii) avstanden til naboanlegg eller grupper av naboanlegg og deres tetthet samt viltlevende bløtdyr, 

 iii) nærheten til foredlingsanlegg, kontaktanlegg eller grupper av kontaktanlegg, 

 iv) arter, særlig mottakelige arter og vektorarter som forekommer i anleggene eller gruppene av anlegg, 

 v) oppdrettsmetodene som brukes i de rammede anleggene, naboanleggene og gruppene av naboanlegg, 

 vi) hydrodynamiske forhold og 

 vii) andre identifiserte faktorer av epidemiologisk betydning, 

b) den geografiske avgrensningen skal oppfylle følgende minstekrav: 

 i) Vernesonen skal bestå av et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 

5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum i det anlegget som er infisert med Bonamia exitiosa, eller et 

tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, og 

 ii) overvåkingssonen skal bestå av et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper 

vernesonen, eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av 

vernesonen, eller et tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, 

eller 

iii) dersom det ikke er opprettet separate vernesoner og overvåkingssoner, skal restriksjonssonen bestå av et område 

som omfatter både vernesonen og overvåkingssonen. 

Avsni t t  4  

Oppret tholde lse  av  status  so m fri  for  infeks jon med Bonam ia  ex i t iosa  

1. Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa i en 

medlemsstat, en sone eller et segment i samsvar med artikkel 81, skal det i alle anlegg der det holdes listeførte arter i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som er berørt, gjennomføres helsebesøk og prøvetaking av bløtdyr i samsvar med 

tabell 4.B, idet det tas hensyn til anleggets risiko for å bli infisert med Bonamia exitiosa. 

2. Ved fastsettelse av hyppigheten av helsebesøk som er påkrevd for å opprettholde status som fri for infeksjon med Bonamia 

exitiosa for segmenter der helsestatusen med hensyn til denne sykdommen avhenger av helsestatusen til populasjonene av 

akvatiske dyr i omkringliggende naturlige vannmasser, skal risikoen for å bli infisert med Bonamia exitiosa anses som høy. 

3. Status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa kan bare opprettholdes så lenge alle prøver som testes med de 

diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, gir negative resultater for Bonamia exitiosa, og enhver mistanke om 

infeksjon med Bonamia exitiosa er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 
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Tabell 4.B 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / 

hver gruppe av anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 3. år 1 hvert 3. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1, bortsett fra når det gjelder avhengige 

segmenter der alle anlegg anses å ha høy risiko. 

Avsni t t  5  

Diagnost i ske  metoder og  prøvetaking s metoder  

1. Hele dyret skal sendes til laboratoriet med henblikk på de diagnostiske testene som er beskrevet i nr. 2 og 3. 

2. De diagnostiske metodene som skal brukes for tildeling eller opprettholdelse av status som fri for infeksjon med Bonamia 

exitiosa i samsvar med avsnitt 2–4, skal følge de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er godkjent av 

EU-referanselaboratoriet for bløtdyrsykdommer, og skal være histopatologi, vevsavtrykk eller PCR. 

3. Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med Bonamia exitiosa skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med artikkel 

58, skal følgende framgangsmåte for besøk, prøvetaking og testing overholdes: 

a) Undersøkelsen skal omfatte minst én prøvetaking av 30 bløtdyr av mottakelige arter dersom mistanken bygger på en 

dødelighetsrapport, eller dersom dette ikke er tilfelle, av 150 bløtdyr av mottakelige arter etter at overføringsperioden 

for Bonamia exitiosa har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen foretas to ganger i året, 

på våren og høsten. 

b) Prøvene skal testes ved hjelp av de diagnostiske metodene beskrevet i punkt i) i samsvar med de detaljerte diagnostiske 

metodene og framgangsmåtene som er godkjent av EU-referanselaboratoriet for bløtdyrsykdommer: 

 i) Forekomst av Bonamia exitiosa skal anses som bekreftet dersom et positivt resultat oppnådd ved hjelp av 

histopatologi, vevsavtrykk eller in situ-hybridisering kombineres med et positivt resultat oppnådd med PCR 

etterfulgt av sekvensering. Dersom biologisk materiale ikke er tilgjengelig for histopatologi, vevsavtrykk eller in 

situ-hybridisering, skal forekomst av Bonamia exitiosa anses å være bekreftet når det oppnås positive resultater 

med to PCR-analyser rettet mot forskjellige fragmenter av parasittens genom, etterfulgt av sekvensering. 

ii) Mistanke om forekomst av infeksjon med Bonamia exitiosa skal utelukkes dersom disse testene ikke viser 

ytterligere bevis på forekomst av Bonamia exitiosa. 

KAPITTEL 5 

Utryddelse, sykdomsfri status og diagnostiske metoder for infeksjon med Bonamia ostreae 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  

Helsebesøk og prøvetaking for overvåkingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) ii) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og, dersom det er relevant, prøvetaking skal utføres på den tiden av året når prevalensen av parasitten er kjent 

for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, skal prøvetakingen 

utføres om vinteren eller på begynnelsen av våren. 
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b) Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene i avsnitt 2–4, skal følgende kriterier gjelde: 

 i) Dersom det forekommer Ostrea edulis, er det bare østers av denne arten som skal velges for prøvetaking. Dersom det 

ikke forekommer Ostrea edulis, skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

 ii) Dersom det forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom det ikke forekommer slike bløtdyr, skal de utvalgte 

bløtdyrene omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

 iii) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal 

bløtdyr som representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av anlegget er 

proporsjonalt representert i prøven. 

 iv) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg for oppdrett av bløtdyr skal prøven bestå av bløtdyr fra et 

tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter på en slik måte at alle deler av anlegget eller gruppen av anlegg er 

proporsjonalt representert i prøven. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av disse prøvetakingspunktene, er 

tidligere prøvetakingspunkter der det har vært påvist Bonamia ostreae, dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av 

mottakelige arter, forekomst av vektorarter, batymetri og driftsrutiner. Naturlige forekomster i eller tilgrensende til 

anlegget eller gruppen av anlegg skal inngå i prøvetakingen. 

Avsni t t  2  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med Bonam ia  ostrea e  i  medle msstater,  soner og  

seg menter med ukjent  he lsestatus  

1. Status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae kan bare tildeles en medlemsstat, en sone eller et segment med ukjent 

helsestatus når det gjelder infeksjon med Bonamia ostreae, dersom alle anlegg eller grupper av anlegg der det holdes 

listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller segmentet, og, dersom det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner, har vært omfattet av følgende treårige ordning: 

a) Anleggene og gruppene av anlegg der det holdes listeførte arter, har vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i 

minst tre sammenhengende år, som fastsatt i tabell 5.A. 

b) I denne treårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt 

negative resultater for Bonamia ostreae, og enhver mistanke om Bonamia ostreae er blitt utelukket i samsvar med de 

diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

c) Dersom Ostrea edulis fra en medlemsstat, en sone eller et segment med sykdomsfri status skal inngå i prøven, skal de 

være tatt inn i anlegget eller gruppen av anlegg minst ett år før ordningen gjennomføres. 

2. Dersom det påvises infeksjon med Bonamia ostreae i treårsperioden nevnt i nr. 1, skal aktuelle anlegg i medlemsstaten, 

sonen eller segmentet før de starter en ny treårig ordning 

a) omfattes av minstetiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 58–65, 

b) gjeninnsettes med bløtdyr fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med 

Bonamia ostreae, eller fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram 

for denne sykdommen. 

Avsni t t  3  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med Bonam ia  ostrea e  i  medle msstater,  soner og  

seg menter so m med s ikkerhet  er  inf i sert  med Bona m ia  ostreae  

1. En medlemsstat, en sone eller et segment som med sikkerhet er infisert med Bonamia ostreae, kan bare tildeles status som 

fri for infeksjon med Bonamia ostreae hvis vedkommende myndighet vurderer at det vil være mulig å utrydde denne 

sykdommen, dersom alle anlegg eller grupper av anlegg der det holdes listeførte arter i denne medlemsstaten, denne sonen 

eller dette segmentet, har vært omfattet av et utryddelsesprogram som oppfyller følgende krav: 

a) Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i artikkel 55–65 skal være gjennomført på en effektiv måte, og en 

restriksjonssone med passende størrelse som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c), som når det er relevant, er inndelt i 

en vernesone og en overvåkingssone, skal være opprettet i nærheten av anlegget eller gruppen av anlegg som er infisert 

med Bonamia ostreae, idet det tas hensyn til kravene i nr. 2.  
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b) Alle anlegg og grupper av anlegg der det holdes listeførte arter innenfor vernesonen, eller dersom det ikke er opprettet 

en vernesone, innenfor restriksjonssonen, som ikke er infisert med Bonamia ostreae, skal gjennomgå en undersøkelse 

som minst omfatter innsamling av prøver til testing av 150 bløtdyr av mottakelige arter etter at overføringsperioden for 

Bonamia ostreae har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte om vinteren eller på 

begynnelsen av våren. 

c) De aktuelle anleggene og gruppene av anlegg skal tømmes i samsvar med artikkel 62, og om mulig rengjøres og 

desinfiseres i samsvar med artikkel 63. 

Brakkleggingen skal utføres i samsvar med artikkel 64 og skal vare i minst seks måneder. 

Når alle infiserte anlegg eller infiserte grupper av anlegg er tømt, skal de være brakklagt i minst fire uker samtidig. 

d) Gjeninnsetting kan bare finne sted etter at alle infiserte anlegg eller infiserte grupper av anlegg er blitt tømt, rengjort, 

desinfisert og brakklagt i samsvar med bokstav c). 

e) Alle andre anlegg og grupper av anlegg enn dem som er nevnt i bokstav f), der det holdes listeførte arter i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, skal deretter omfattes av ordningen 

fastsatt i avsnitt 2. 

f) Et enkelt anlegg der det holdes listeførte arter og som har en helsestatus som er uavhengig av helsestatusen i de 

omkringliggende vannmassene, trenger ikke å overholde overvåkingsordningen fastsatt i avsnitt 2 etter et 

sykdomsutbrudd, forutsatt at anlegget oppfyller kravene i artikkel 80 nr. 3 og gjeninnsettes med bløtdyr som kommer 

fra medlemsstater, soner eller segmenter med status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae. 

2. Restriksjonssonen skal defineres i hvert enkelt tilfelle, og 

a) det skal tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for spredning av infeksjon med Bonamia ostreae, herunder andre 

anlegg og viltlevende bløtdyr, for eksempel 

 i) antallet, alderen, andelen og fordelingen av døde bløtdyr i anlegget eller gruppen av anlegg som er infisert med 

Bonamia ostreae, 

 ii) avstanden til naboanlegg eller grupper av naboanlegg og deres tetthet samt viltlevende bløtdyr, 

 iii) nærheten til foredlingsanlegg, kontaktanlegg eller grupper av kontaktanlegg, 

 iv) arter, særlig mottakelige arter og vektorarter som forekommer i anleggene eller gruppene av anlegg, 

 v) oppdrettsmetodene som brukes i de rammede anleggene, naboanleggene og gruppene av naboanlegg, 

 vi) hydrodynamiske forhold og 

 vii) andre identifiserte faktorer av epidemiologisk betydning, 

b) den geografiske avgrensningen skal oppfylle følgende minstekrav: 

 i) Vernesonen skal bestå av et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 

5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum i det anlegget som er infisert med Bonamia ostreae, eller et 

tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, og 

 ii) overvåkingssonen skal bestå av et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper 

vernesonen, eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av 

vernesonen, eller et tilsvarende område fastsatt ut fra egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data, 

eller 

 iii) dersom det ikke er opprettet separate vernesoner og overvåkingssoner, skal restriksjonssonen bestå av et område 

som omfatter både vernesonen og overvåkingssonen. 
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Tabell 5.A 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for den treårige kontrollperioden forut for oppnåelse av status som 

fri for infeksjon med Bonamia ostreae 

Overvåkingsår 
Antall helsebesøk per år i hvert anlegg 

eller hver gruppe av anlegg 

Antall 

laboratorieundersøkelser  

per år 

Antall bløtdyr i prøven 

År 1 1 1 150 

År 2 1 1 150 

År 3 1 1 150 

Avsni t t  4  

Oppret tholde lse  av  status  so m fri  for  infeks jon med Bonam ia  ostrea e  

1. Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae i en 

medlemsstat, en sone eller et segment i samsvar med artikkel 81, skal det i alle anlegg der det holdes listeførte arter i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som er berørt, gjennomføres helsebesøk og prøvetaking av bløtdyr i samsvar med 

tabell 5.B, idet det tas hensyn til anleggets risiko for å bli infisert med Bonamia ostreae. 

2. Ved fastsettelse av hyppigheten av helsebesøk som er påkrevd for å opprettholde status som fri for infeksjon med Bonamia 

ostreae for segmenter der helsestatusen med hensyn til denne sykdommen avhenger av helsestatusen til populasjonene av 

akvatiske dyr i omkringliggende naturlige vannmasser, skal risikoen for å bli infisert med Bonamia ostreae anses som høy. 

3. Status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae kan bare opprettholdes så lenge alle prøver som testes med de 

diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, gir negative resultater for Bonamia ostreae, og enhver mistanke om 

infeksjon med Bonamia ostreae er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

Tabell 5.B 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som fri for infeksjon med Bonamia ostreae 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / 

hver gruppe av anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 3. år 1 hvert 3. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1, bortsett fra når det gjelder avhengige 

segmenter der alle anlegg anses å ha høy risiko. 

Avsni t t  5  

Diagnost i ske  metoder og  prøvetaking s metoder  

1. Hele dyret skal sendes til laboratoriet med henblikk på de diagnostiske testene som er beskrevet i nr. 2 og 3. 

2. De diagnostiske metodene som skal brukes for tildeling eller opprettholdelse av status som fri for infeksjon med Bonamia 

ostreae i samsvar med avsnitt 2–4, skal følge de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er godkjent av 

EU-referanselaboratoriet for bløtdyrsykdommer, og skal være histopatologi, vevsavtrykk eller PCR. 
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3. Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med Bonamia ostreae skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med artikkel 

58, skal følgende framgangsmåte for besøk, prøvetaking og testing overholdes: 

a) Undersøkelsen skal omfatte minst én prøvetaking av 30 bløtdyr av mottakelige arter dersom mistanken bygger på en 

dødelighetsrapport, eller dersom dette ikke er tilfelle, av 150 bløtdyr av mottakelige arter etter at overføringsperioden 

for Bonamia ostreae har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte om vinteren eller 

på begynnelsen av våren. 

b) Prøvene skal testes ved hjelp av de diagnostiske metodene beskrevet i punkt i) i samsvar med de detaljerte diagnostiske 

metodene og framgangsmåtene som er godkjent av EU-referanselaboratoriet for bløtdyrsykdommer: 

 i) Forekomst av Bonamia ostreae skal anses som bekreftet dersom et positivt resultat oppnådd ved hjelp av 

histopatologi, vevsavtrykk eller in situ-hybridisering kombineres med et positivt resultat oppnådd med PCR 

etterfulgt av sekvensering. Dersom biologisk materiale ikke er tilgjengelig for histopatologi, vevsavtrykk eller in 

situ-hybridisering, skal forekomst av Bonamia ostreae anses å være bekreftet når det oppnås positive resultater med 

to PCR-analyser rettet mot forskjellige fragmenter av parasittens genom, etterfulgt av sekvensering. 

ii) Mistanke om forekomst av infeksjon med Bonamia ostreae skal utelukkes dersom disse testene ikke viser 

ytterligere bevis på forekomst av Bonamia ostreae. 

KAPITTEL 6 

Utryddelse, sykdomsfri status og diagnostiske metoder for infeksjon med hvitflekksyndromvirus (WSSV) 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  

Helsebesøk og prøvetaking for overvåkingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) ii) skal oppfylle følgende krav: 

a) Det skal tas prøver av krepsdyr til laboratorieundersøkelse på den tiden av året når vanntemperaturen forventes å være 

høyest. Dette kravet til vanntemperatur skal også gjelde for helsebesøk dersom slike kan gjennomføres. 

b) Dersom det skal tas prøver av oppdrettskrepsdyr i samsvar med kravene i avsnitt 2–4, skal følgende kriterier gjelde: 

 i) Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr i produksjonsenhetene, skal slike krepsdyr velges i første rekke. 

Dersom det ikke forekommer slike krepsdyr, skal de utvalgte krepsdyrene omfatte krepsdyr fra forskjellige størrel-

seskohorter, dvs. yngel og voksne individer, av de utvalgte mottakelige artene, som skal være proporsjonalt representert 

i prøven. 

ii) Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til krepsdyrproduksjon, skal mottakelige krepsdyr fra alle vannkilder inngå i 

prøvetakingen. 

c) Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende populasjoner fordi utryddelsesprogrammet omfatter så få anlegg, 

skal antallet og den geografiske fordelingen av prøvetakingspunktene fastsettes slik at det oppnås en rimelig dekning av 

medlemsstaten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal også være representative for de forskjellige økosys-

temene der de viltlevende populasjonene av mottakelige arter finnes, dvs. hav-, elvemunnings-, elve- og innsjøsystemer.  

I slike situasjoner skal krepsdyrene det skal tas prøver av, velges på følgende måte: 

 i) I områder med hav- og elvemunningssystemer skal én eller flere av følgende arter velges: Carcinus maenas, Cancer 

pagurus, Eriocheir sinensis, Liocarcinus depurator, Liocarcinus puber, Crangon crangon, Homarus gammarus, 

Palaemon adspersus eller reker i Penaeidae-familien, dvs. Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus 

semisulcatus. Dersom nevnte arter ikke forekommer, skal prøven være representativ for andre mottakelige arter i 

Decapoda-ordenen på stedet. 

 ii) I elve- og innsjøsystemer skal én eller flere av følgende arter velges: Pacifastacus leniusculus, Astacus leptodactylus, 

Austropotamobius pallipes eller Orconectes limosus. Dersom nevnte arter ikke forekommer, skal prøven være 

representativ for andre mottakelige arter i Decapoda-ordenen på stedet. 

 iii) Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr, skal slike krepsdyr velges i første rekke. Dersom det ikke 

forekommer slike krepsdyr, skal de utvalgte krepsdyrene omfatte krepsdyr fra forskjellige størrelseskohorter, dvs. 

yngel og voksne individer, av de utvalgte mottakelige artene, som skal være proporsjonalt representert i prøven.  
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Avsni t t  2  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon med WSSV i  medle msstater,  soner og  seg menter med 

ukjent  hel sestatus  

1. Status som fri for infeksjon med WSSV kan bare tildeles en medlemsstat, en sone eller et segment med ukjent helsestatus 

når det gjelder infeksjon med WSSV, dersom alle anlegg eller grupper av anlegg der det holdes listeførte arter i medlems-

staten, sonen eller segmentet, og, dersom det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, har vært omfattet 

av følgende toårige ordning: 

a) Anleggene eller gruppene av anlegg har vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i minst to sammenhengende år, 

som fastsatt i tabell 6.A. 

b) I denne toårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt 

negative resultater for infeksjon med WSSV, og enhver mistanke om infeksjon med WSSV er blitt utelukket i samsvar 

med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 

2. Dersom det påvises infeksjon med WSSV i toårsperioden nevnt i nr. 1, skal aktuelle anlegg i medlemsstaten, sonen eller 

segmentet før de starter en ny toårig ordning 

a) omfattes av minstetiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 58–65, 

b) gjeninnsettes med krepsdyr fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med 

WSSV, eller fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for denne 

sykdommen. 

Avsni t t  3  

Tilde l ing  av status  so m fri  for  infeks jon m ed WSSV i  medle msstater,  soner og  seg menter so m 

med s ikkerhet  er  inf i sert  med WSSV  

1. En medlemsstat, en sone eller et segment som med sikkerhet er infisert med WSSV, kan bare tildeles status som fri for 

infeksjon med WSSV dersom alle anlegg der det holdes listeførte arter i denne medlemsstaten, denne sonen eller dette 

segmentet, har vært omfattet av et utryddelsesprogram som oppfyller følgende krav: 

a) Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i artikkel 55–65 skal være gjennomført på en effektiv måte, og en 

restriksjonssone med passende størrelse som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c), som når det er relevant, er inndelt i 

en vernesone og en overvåkingssone, skal være opprettet i nærheten av det eller de anleggene som er erklært som 

infisert med WSSV, idet det tas hensyn til kravene i nr. 2. 

b) Alle anlegg der det holdes listeførte arter innenfor vernesonen, eller dersom det ikke er opprettet en vernesone, innenfor 

restriksjonssonen, som ikke er infisert med WSSV, skal gjennomgå en undersøkelse som minst omfatter følgende: 

 i) Innsamling av prøver til testing av ti krepsdyr dersom det observeres kliniske tegn eller skader post mortem som er 

forenlige med infeksjon med WSSV, eller minst 150 krepsdyr dersom det ikke observeres kliniske tegn eller skader 

post mortem. 

ii) Helsebesøk: I de anleggene der testene nevnt i punkt i) har gitt negative resultater, skal helsebesøkene fortsette én 

gang i måneden på den tiden av året når det er sannsynlig at vanntemperaturen vil være høyest, fram til vernesonen 

oppheves i samsvar med bokstav c). 

c) De aktuelle anleggene skal tømmes i samsvar med artikkel 62, rengjøres og desinfiseres i samsvar med artikkel 63 og 

brakklegges i samsvar med artikkel 64. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. Når alle infiserte anlegg er tømt, 

skal de være brakklagt i minst tre uker samtidig. 

Når anlegg som offisielt er erklært som infisert, brakklegges, skal vernesonene omgjøres til overvåkingssoner. 

d) Gjeninnsetting kan bare finne sted etter at alle anlegg som er infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i 

samsvar med bokstav c). 
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e) Alle andre anlegg enn dem som er nevnt i bokstav f), der det holdes listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller 

segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking av viltlevende populasjoner, alle 

prøvetakingspunkter som er utvalgt for å sikre størst mulig dekning av det geografiske området i utryddelses-

programmet, skal minst omfattes av ordningen fastsatt i avsnitt 2. 

f) Et enkelt anlegg der det holdes listeførte arter og som har en helsestatus som er uavhengig av helsestatusen i de 

omkringliggende vannmassene, trenger ikke å overholde ordningen fastsatt i avsnitt 2 etter et sykdomsutbrudd, forutsatt 

at anlegget oppfyller kravene i artikkel 80 nr. 3 og gjeninnsettes med krepsdyr som kommer fra medlemsstater, soner 

eller segmenter med status som fri for infeksjon med WSSV. 

2. Restriksjonssonen skal defineres i hvert enkelt tilfelle idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for spredning av 

WSSV til oppdrettskrepsdyr og viltlevende krepsdyr, for eksempel 

 i) antallet, alderen, andelen og fordelingen av døde krepsdyr i anlegget eller gruppen av anlegg som er infisert med 

WSSV, herunder andre anlegg og viltlevende krepsdyr, 

 ii) avstanden til naboanlegg eller grupper av naboanlegg og deres tetthet samt viltlevende krepsdyr, 

 iii) nærheten til foredlingsanlegg, kontaktanlegg eller grupper av kontaktanlegg, 

 iv) arter, særlig mottakelige arter og vektorarter som forekommer i anleggene eller gruppene av anlegg, 

 v) oppdrettsmetodene som brukes i de rammede anleggene, naboanleggene og gruppene av naboanlegg, 

 vi) hydrodynamiske forhold og 

 vii) andre identifiserte faktorer av epidemiologisk betydning. 

Tabell 6. A 

Ordning for medlemsstater, soner og segmenter for den toårige kontrollperioden forut for oppnåelse av status som fri 

for infeksjon med WSSV 

Overvåkingsår 
Antall helsebesøk per år i hvert anlegg 

eller hver gruppe av anlegg 

Antall 

laboratorieundersøkelser  

per år 

Antall krepsdyr i prøven 

År 1 1 1 150 

År 2 1 1 150 

Avsni t t  4  

Oppret tholde lse  av  status  so m fri  for  infeks jon med WSSV  

1. Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde status som fri for infeksjon med WSSV i en medlemsstat, en 

sone eller et segment i samsvar med artikkel 81, skal det i alle anlegg der det holdes listeførte arter i medlemsstaten, sonen 

eller segmentet som er berørt, gjennomføres helsebesøk og prøvetaking av krepsdyr i samsvar med tabell 6.B, idet det tas 

hensyn til anleggets risiko for å bli infisert med WSSV. 

2. I medlemsstater, soner eller segmenter der antallet anlegg er begrenset og målrettet overvåking i disse anleggene ikke gir 

tilstrekkelige epidemiologiske data, skal overvåkingen for å opprettholde sykdomsfri status omfatte de prøveta-

kingspunktene som er utvalgt i samsvar med kravene i avsnitt 1 bokstav b). 

3. Ved fastsettelse av hyppigheten av helsebesøk som er påkrevd for å opprettholde status som fri for infeksjon med WSSV 

for segmenter der helsestatusen med hensyn til denne sykdommen avhenger av helsestatusen til populasjonene av akvatiske 

dyr i omkringliggende naturlige vannmasser, skal risikoen for å bli infisert med WSSV anses som høy. 

4. Status som fri for infeksjon med WSSV kan bare opprettholdes så lenge alle prøver som testes med de diagnostiske 

metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, gir negative resultater for WSSV, og enhver mistanke om infeksjon med WSSV er blitt 

utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3. 
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Tabell 6. B 

Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som fri for infeksjon med WSSV 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / hver 

gruppe av anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall krepsdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1, bortsett fra når det gjelder avhengige 

segmenter der alle anlegg anses å ha høy risiko. 

Avsni t t  5  

Diagnost i ske  metoder og  prøvetaking s metoder  

1. Prøver av epidermis (integument), enten dissekert eller i det undersøkte dyrets gangbein, pleopoder, munndeler eller gjeller, 

skal fikseres i 95 % etanol før tillaging av prøvene med henblikk på PCR. 

Andre prøver, som fikseres med henblikk på histologi og transmisjonselektronmikroskopi, kan tas for å støtte de 

diagnostiske dataene som oppnås med PCR. 

2. De diagnostiske metodene og framgangsmåtene som skal benyttes for å tildele eller opprettholde sykdomsfri status med 

hensyn til infeksjon med WSSV, skal være PCR etterfulgt av sekvensering. Når disse diagnostiske metodene benyttes, skal 

tilsvarende detaljerte metoder og framgangsmåter som er godkjent av EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer, 

følges. 

Dersom PCR-testen gir positivt resultat, skal resultatet følges opp med amplikon-sekvensering før de innledende 

bekjempelsestiltakene fastsatt i artikkel 63 i forordning (EU) 2016/429 iverksettes. 

3. Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med WSSV skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med artikkel 58, skal 

følgende framgangsmåte for besøk, prøvetaking og testing overholdes: 

a) Undersøkelsen skal omfatte minst ett helsebesøk og én prøvetaking av ti krepsdyr dersom det observeres kliniske tegn 

eller skader post mortem som er forenlige med infeksjon med WSSV, eller 150 krepsdyr dersom det ikke observeres 

kliniske tegn eller skader post mortem. Prøvene skal analyseres ved hjelp av den diagnostiske metoden beskrevet i  

nr. 2. 

b) Forekomst av WSSV skal anses som bekreftet når PCR etterfulgt av sekvensering som utføres i samsvar med de 

detaljerte metodene og framgangsmåtene som er godkjent av EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer, viser 

positivt resultat for WSSV. 

Mistanke om infeksjon med WSSV kan utelukkes dersom disse testene ikke viser ytterligere bevis på forekomst av 

viruset. 

DEL III 

KRAV TIL DOKUMENTASJON AV GJENNOMFØRING AV OVERVÅKINGSPROGRAMMER FOR KATEGORI  

C-SYKDOMMER OG GJENOPPTAKELSE AV DISSE PROGRAMMENE ETTER ET SYKDOMSUTBRUDD 

Del III inneholder de kravene som anleggene skal oppfylle for å dokumentere gjennomføring av et overvåkingsprogram for en 

bestemt sykdom, samt kravene til gjenopptakelse av dette overvåkingsprogrammet etter et sykdomsutbrudd 

Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Kapittel 1 

Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) Kapittel 1 

Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus Kapittel 2 

Infeksjon med Marteilia refringens Kapittel 3 

Infeksjon med Bonamia exitiosa Kapittel 4 

Infeksjon med Bonamia ostreae Kapittel 5 

Infeksjon med hvitflekksyndromvirus (WSSV) Kapittel 6 
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KAPITTEL 1 

Krav som anleggene skal oppfylle for å dokumentere gjennomføring av et overvåkingsprogram for VHS eller IHN, samt 

krav til gjenopptakelse av dette programmet etter et sykdomsutbrudd 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  med hensy n t i l  VHS og  IHN  

Helsebesøkene og prøvetakingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) iv) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og prøvetaking skal utføres på den tiden av året når vanntemperaturen er lavere enn 14 °C, eller om 

temperaturer under 14 °C ikke nås, skal prøvene tas ved de laveste årlige temperaturene. 

b) Alle produksjonsenheter, for eksempel dammer, tanker og notposer, skal undersøkes for forekomst av død fisk, svimere 

eller fisk med unormal atferd. Man skal særlig være oppmerksom på vannutstrømmingsområdet, der svimere har en tendens 

til å samle seg på grunn av vannstrømmen. 

c) Fisk av listeførte arter som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte: 

 i) Dersom det forekommer regnbueørret, er det bare fisk av denne arten som skal velges for prøvetaking, unntatt dersom 

det forekommer andre mottakelige arter som viser typiske tegn på VHS eller IHN; dersom det ikke forekommer 

regnbueørret, skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

 ii) Dersom det forekommer svimere, fisk med unormal atferd eller fisk som nylig er død, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slik fisk velges; dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal fisk fra alle 

vannkilder inngå i prøven. 

iii) Fisken som velges, skal omfatte fisk som er samlet opp på en slik måte at alle deler av anlegget samt alle årsklasser er 

proporsjonalt representert i prøven. 

Avsni t t  2  

Særl ige krav  for å dokumentere gjenno mfø ring  av et  overvåkingsprogra m  

1. Det skal gjennomføres helsebesøk og tas prøver av fisk i samsvar med avsnitt 1 og tabell 1. 

2. Prøver som er tatt i samsvar med avsnitt 1 og tabell 1, skal testes med de diagnostiske metodene beskrevet i del II kapittel 1 

avsnitt 5 nr. 2 og gi negative resultater for VHS eller IHN. 

Avsni t t  3  

Krav t i l  g jenopptake lse  av et  overvåkingsprogra m etter  e t  sy kdo msutbrudd  

Et anlegg som er blitt infisert med VHS eller IHN, kan gjenoppta et overvåkingsprogram for disse sykdommene forutsatt at 

a) det er blitt tømt i samsvar med artikkel 62, rengjort og desinfisert i samsvar med artikkel 63 og brakklagt i samsvar med 

artikkel 64, og 

b) gjeninnsetting skjer med fisk som kommer fra anlegg som 

 i) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for VHS eller IHN, 

 ii) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for VHS eller IHN, eller 

iii) gjennomfører et overvåkingsprogram for VHS eller IHN. 
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Tabell 1 

Overvåkingsprogram for VHS/IHN 

Risikonivå(1) Antall helsebesøk per år i hvert anlegg Antall fisk i prøven(2) 

Høyt 1 per år 30 

Middels 1 hvert 2. år 30 

Lavt 1 hvert 3. år 30 

(1) For kystsoner eller kystsegmenter skal prøvene tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann. 

(2) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1. Høyeste antall fisk per samleprøve: 10. 

KAPITTEL 2 

Krav som anleggene skal oppfylle for å dokumentere gjennomføring av et overvåkingsprogram for HPR-deletert ILAV, 

samt krav til gjenopptakelse av dette programmet etter et sykdomsutbrudd 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  med hensy n t i l  infeks jon med HPR -deletert  ILAV  

Helsebesøkene og prøvetakingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) iv) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøkene og prøvetakingen skal ta hensyn til alle produksjonsenheter, for eksempel dammer, tanker og notposer, for å 

fastslå om det forekommer død fisk, svimere eller fisk med unormal atferd. Man skal særlig være oppmerksom på 

notposenes kanter eller vannutstrømmingsområdet etter hva som er relevant, der svimere har en tendens til å samle seg på 

grunn av vannstrømmen. 

b) Fisken som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte: 

 i) Bare døende eller nylig død fisk, men som ikke har gått i oppløsning, skal velges, og særlig fisk som viser tegn på 

anemi, blødninger eller andre kliniske tegn som tyder på sirkulasjonsforstyrrelser, skal prioriteres ved utvelgelsen. 

 ii) Dersom det forekommer atlanterhavslaks, er det bare fisk av denne arten som skal velges for prøvetaking, unntatt 

dersom det forekommer andre mottakelige arter som viser typiske tegn på ILA. Dersom det ikke er atlanterhavslaks i 

anlegget, skal det tas prøver av andre listeførte arter. 

 iii) Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal fisk fra alle vannkilder inngå i prøven. 

 iv) Fisken som velges, skal omfatte fisk som er samlet opp på en slik måte at alle produksjonsenheter, for eksempel 

notposer, tanker og dammer, samt alle årsklasser i anlegget er proporsjonalt representert i prøven. 

Avsni t t  2  

Særl ige krav  for å dokumen tere gjenno mfø ring  av et  overvåkingsprogra m  

1. Det skal gjennomføres helsebesøk og tas prøver av fisk i samsvar med avsnitt 1 og tabell 2. 

2. Prøver som er tatt i samsvar med avsnitt 1 og tabell 2, skal testes med de diagnostiske metodene beskrevet i del II kapittel 2 

avsnitt 5 nr. 2 og gi negative resultater for HPR-deletert ILAV.  
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Tabell 2 

Overvåkingsprogram for HPR-deletert ILAV 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk per år i hvert 

anlegg 

Antall laboratorieundersøkelser 

per år 
Antall fisk i prøven 

Høyt 2 2(2) 30 

Middels 1 1(3) 30 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 30 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 5. 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1. 

(2) Dersom det kreves to prøvetakinger hvert år, skal prøvene tas på våren og høsten. 

(3) Dersom det kreves én prøvetaking hvert år, skal prøvene tas på våren eller høsten. 

Avsni t t  3  

Krav t i l  g jenopptake lse  av et  overvåkingsprogra m etter  e t  sy kdo msutbrudd  

Et anlegg som er blitt infisert med HPR-deletert ILAV, kan gjenoppta et overvåkingsprogram for denne sykdommen forutsatt at 

a) det er blitt tømt i samsvar med artikkel 62, rengjort og desinfisert i samsvar med artikkel 63 og brakklagt i samsvar med 

artikkel 64, og 

b) gjeninnsetting skjer med fisk som kommer fra anlegg som 

 i) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med HPR-deletert ILAV, 

 ii) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med HPR-

deletert ILAV, eller 

 iii) gjennomfører et overvåkingsprogram for infeksjon med HPR-deletert ILAV. 

KAPITTEL 3 

Krav som anleggene skal oppfylle for å dokumentere gjennomføring av et overvåkingsprogram for infeksjon med 

Marteilia refringens, samt krav til gjenopptakelse av dette programmet etter et sykdomsutbrudd 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  med hensy n t i l  in feks jon med Martei l ia  ref r ingens  

Helsebesøkene og prøvetakingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) iv) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og prøvetaking med henblikk på laboratorieundersøkelse skal utføres på den tiden av året når prevalensen av 

parasitten er kjent for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, skal 

prøvetakingen utføres rett etter at vanntemperaturen har steget til over 17 °C. 

b) Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene i tabell 3, skal følgende kriterier gjelde: 

 i) Det skal tas prøver av Ostrea spp. Dersom det ikke forekommer Ostrea spp., skal prøven være representativ for alle 

andre listeførte arter på stedet.  
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 ii) Dersom det i produksjonsenhetene forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men 

som ikke har gått i oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom det ikke forekommer slike bløtdyr, skal 

de utvalgte bløtdyrene omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

 iii) Ved prøvetaking i anlegg for oppdrett av bløtdyr der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal 

bløtdyr som representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av anlegget er 

proporsjonalt representert i prøven. 

 iv) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg for oppdrett av bløtdyr skal prøven bestå av bløtdyr fra et 

tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter på en slik måte at alle deler av anlegget eller gruppen av anlegg er 

proporsjonalt representert i prøven. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av disse prøvetakingspunktene, er 

dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av mottakelige arter, forekomst av vektorarter, batymetri og driftsrutiner. 

Naturlige forekomster i eller tilgrensende til anlegget eller gruppen av anlegg skal inngå i prøvetakingen. 

Avsni t t  2  

Særl ige krav  for å dokumentere gjenno mfø ring  av et  overvåkingsprogra m  

1. Det skal gjennomføres helsebesøk og tas prøver av bløtdyr i samsvar med avsnitt 1 og tabell 3. 

2. Prøver som er tatt i samsvar med avsnitt 1 og tabell 3, skal testes med de diagnostiske metodene beskrevet i del II kapittel 3 

avsnitt 5 nr. 2 og gi negative resultater for Marteilia refringens. 

Tabell 3 

Overvåkingsprogram for Marteilia refringens 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / hver 

gruppe av anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1. 

Avsni t t  3  

Krav t i l  g jenopptake lse  av et  overvåkingsprogra m etter  e t  sy kdo msutbrudd  

Et anlegg som er blitt infisert med Marteilia refringens, kan gjenoppta et overvåkingsprogram for denne sykdommen  

forutsatt at 

a) det er blitt tømt i samsvar med artikkel 62, rengjort og desinfisert i samsvar med artikkel 63 og brakklagt i samsvar med 

artikkel 64, og 

b) gjeninnsetting skjer med fisk som kommer fra anlegg som 

 i) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med Marteilia refringens, 

 ii) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med Marteilia 

refringens, eller 

 iii) gjennomfører et overvåkingsprogram for infeksjon med Marteilia refringens.  
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KAPITTEL 4 

Krav som anleggene skal oppfylle for å dokumentere gjennomføring av et overvåkingsprogram for infeksjon med 

Bonamia exitiosa, samt krav til gjenopptakelse av dette programmet etter et sykdomsutbrudd 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  med hensy n t i l  infeks jon med Bonam ia  ex i t iosa  

Helsebesøkene og prøvetakingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) iv) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og prøvetaking i produksjonsenhetene skal utføres på den tiden av året når prevalensen av Bonamia exitiosa er 

kjent for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, skal prøvetaking 

utføres to ganger i året, på våren og høsten. 

b) Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene i tabell 4, skal følgende kriterier gjelde: 

 i) Dersom det forekommer Ostrea spp., er det bare østers av denne arten som skal velges for prøvetaking. Dersom det 

ikke forekommer Ostrea spp., skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

 ii) Dersom det forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom det ikke forekommer slike bløtdyr, skal de utvalgte 

bløtdyrene omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

 iii) Ved prøvetaking i anlegg der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal bløtdyr som 

representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av anlegget er proporsjonalt 

representert i prøven. 

 iv) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg skal prøven bestå av bløtdyr fra et tilstrekkelig antall 

prøvetakingspunkter på en slik måte at alle deler av anlegget eller gruppen av anlegg er proporsjonalt representert i 

prøven. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av disse prøvetakingspunktene, er dyretetthet, vannstrømmer, 

forekomst av mottakelige arter, forekomst av vektorarter (f.eks. Crassostrea gigas), batymetri og driftsrutiner. 

Naturlige forekomster i eller tilgrensende til anlegget eller gruppen av anlegg skal inngå i prøvetakingen. 

Avsni t t  2  

Særl ige krav  for å dokumentere gjenno mfø ring  av et  overvåkingsprogra m  

1. Det skal gjennomføres helsebesøk og tas prøver av bløtdyr i samsvar med avsnitt 1 og tabell 4. 

2. Prøver som er tatt i samsvar med avsnitt 1 og tabell 4, skal testes med de diagnostiske metodene nevnt i del II kapittel 4 

avsnitt 5 nr. 2 og gi negative resultater for Bonamia exitiosa. 

Tabell 4 

Overvåkingsprogram for infeksjon med Bonamia exitiosa 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / hver 

gruppe av anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1. 
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Avsni t t  3  

Krav t i l  g jenopptake lse  av  et  overvåkingsprogra m etter  e t  sy kdo msutbrudd  

Et anlegg som er blitt infisert med Bonamia exitiosa, kan gjenoppta et overvåkingsprogram forutsatt at 

a) det er blitt tømt i samsvar med artikkel 62, rengjort og desinfisert i samsvar med artikkel 63 og brakklagt i samsvar med 

artikkel 64, og 

b) gjeninnsetting skjer med fisk som kommer fra anlegg som 

 i) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med Bonamia exitiosa, 

 ii) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med Bonamia 

exitiosa, eller 

iii) gjennomfører et overvåkingsprogram for infeksjon med Bonamia exitiosa. 

KAPITTEL 5 

Krav som anleggene skal oppfylle for å dokumentere gjennomføring av et overvåkingsprogram for infeksjon med 

Bonamia ostreae, samt krav til gjenopptakelse av dette programmet etter et sykdomsutbrudd 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  med hensy n t i l  infeks jon med Bonam ia  ostreae  

Helsebesøkene og prøvetakingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) iv) skal oppfylle følgende krav: 

a) Helsebesøk og prøvetaking i produksjonsenhetene skal utføres på den tiden av året når prevalensen av Bonamia ostreae er 

kjent for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, skal prøvetakingen 

utføres om vinteren eller på begynnelsen av våren. 

b) Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene i tabell 5, skal følgende kriterier gjelde: 

 i) Dersom det forekommer Ostrea edulis, er det bare østers av denne arten som skal velges for prøvetaking. Dersom det 

ikke forekommer Ostrea edulis, skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

 ii) Dersom det forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom det ikke forekommer slike bløtdyr, skal de utvalgte 

bløtdyrene omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

 iii) Ved prøvetaking i anlegg der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal bløtdyr som 

representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av anlegget er proporsjonalt 

representert i prøven. 

 iv) Ved prøvetaking i anlegg eller grupper av anlegg for oppdrett av bløtdyr skal prøven bestå av bløtdyr fra et 

tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av disse prøvetakingspunktene, 

er dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av mottakelige arter, forekomst av vektorarter, batymetri og driftsrutiner. 

Naturlige forekomster i eller tilgrensende til anlegget eller gruppen av anlegg skal inngå i prøvetakingen. 

Avsni t t  2  

Særl ige krav  for å dokumentere gjenno mfø ring  av et  overvåkingsprogra m  

1. Det skal gjennomføres helsebesøk og tas prøver av bløtdyr i samsvar med avsnitt 1 og tabell 5. 

2. Prøver som er tatt i samsvar med avsnitt 1 og tabell 5, skal testes med de diagnostiske metodene nevnt i del II kapittel 5 

avsnitt 5 nr. 2 og gi negative resultater for Bonamia ostreae. 
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Tabell 5 

Overvåkingsprogram for infeksjon med Bonamia ostreae 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / hver 

gruppe av anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1. 

Avsni t t  3  

Krav t i l  g jenopptake lse  av et  overvåkingsprogra m etter  e t  sy k do msutbrudd  

Et anlegg som er blitt infisert med Bonamia ostreae, kan gjenoppta overvåkingsprogrammet for denne sykdommen forutsatt at 

a) det er blitt tømt i samsvar med artikkel 62, rengjort og desinfisert i samsvar med artikkel 63 og brakklagt i samsvar med 

artikkel 64, og 

b) gjeninnsetting skjer med fisk som kommer fra anlegg som 

 i) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for infeksjon med Bonamia ostreae, 

 ii) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med Bonamia 

ostreae, eller 

 iii) gjennomfører et overvåkingsprogram for infeksjon med Bonamia ostreae. 

KAPITTEL 6 

Krav som anleggene skal oppfylle for å dokumentere gjennomføring av et overvåkingsprogram for infeksjon med 

WSSV, samt krav til gjenopptakelse av dette programmet etter et sykdomsutbrudd 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  hel sebesø k og  prøvetaking  med hensy n t i l  infeks jon med WSSV  

Helsebesøkene og prøvetakingen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) iv) skal oppfylle følgende krav: 

a) Det skal tas prøver av krepsdyr til laboratorieundersøkelse på den tiden av året når vanntemperaturen forventes å være 

høyest. Dette kravet til vanntemperatur skal også gjelde for helsebesøk dersom slike kan gjennomføres og er relevante. 

b) Dersom det skal tas prøver av oppdrettskrepsdyr i samsvar med kravene i tabell 6, skal følgende kriterier gjelde: 

 i) Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr i produksjonsenhetene, skal slike krepsdyr velges i første rekke. 

Dersom det ikke forekommer slike krepsdyr, skal de utvalgte krepsdyrene omfatte krepsdyr fra forskjellige størrelses-

kohorter, dvs. yngel og voksne individer, av de utvalgte mottakelige artene, som skal være proporsjonalt representert i 

prøven. 

ii) Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til krepsdyrproduksjon, skal mottakelige krepsdyr fra alle vannkilder inngå i 

prøvetakingen.  
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Avsni t t  2  

Særl ige krav  for å dokumentere gjenno mfø ring  av et  overvåkingsprogra m  

1. Det skal gjennomføres helsebesøk og tas prøver av krepsdyr i samsvar med avsnitt 1 og tabell 6. 

2. Prøver som er tatt i samsvar med avsnitt 1 og tabell 6, skal testes ved hjelp av de diagnostiske metodene nevnt i del II 

kapittel 6 avsnitt 5 nr. 2 og gi negative resultater for infeksjon med WSSV. 

Tabell 6 

Overvåkingsprogram for infeksjon med WSSV 

Risikonivå(1) 
Antall helsebesøk i hvert anlegg / 

hver gruppe av anlegg 
Antall laboratorieundersøkelser Antall krepsdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 

(1) Risikonivå som vedkommende myndighet har tildelt anlegget i samsvar med del I kapittel 2 nr. 1. 

Avsni t t  3  

Krav t i l  g jenopptake lse  av et  overvåkingsprogra m etter  e t  sy kdo msutbrudd  

Et anlegg som er blitt infisert med WSSV, kan gjenoppta et overvåkingsprogram for denne sykdommen forutsatt at 

a) det er blitt tømt i samsvar med artikkel 62, rengjort og desinfisert i samsvar med artikkel 63 og brakklagt i samsvar med 

artikkel 64, og 

b) gjeninnsetting skjer med fisk som kommer fra anlegg som 

 i) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri/fritt for WSSV, 

 ii) ligger i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for infeksjon med WSSV, 

eller 

 iii) gjennomfører et overvåkingsprogram for infeksjon med WSSV. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/691 

av 30. januar 2020 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til  

regler for akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 176 nr. 4, 

artikkel 181 nr. 2, artikkel 185 nr. 5, artikkel 189 nr. 1 og artikkel 279 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer som kan overføres til 

dyr eller mennesker, herunder blant annet regler for akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr. Ved forordning 

(EU) 2016/429 gis også Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å utfylle visse ikke-grunnleggende 

bestemmelser i nevnte forordning. Det er derfor nødvendig å fastsette utfyllende regler for å sikre at systemet som er 

fastsatt innenfor den nye rettslige rammen i forordning (EU) 2016/429, fungerer på en tilfredsstillende måte. 

2) Nærmere bestemt bør reglene fastsatt i denne forordningen utfylle reglene som allerede er fastsatt i del IV avdeling II 

kapittel 1 i forordning (EU) 2016/429, med hensyn til godkjenningen av akvakulturanlegg der det holdes akvakulturdyr 

som utgjør en vesentlig risiko for dyrehelsen, registrene over akvakulturanlegg som vedkommende myndigheter skal 

føre, og journalføringsplikten for driftsansvarlige som driver akvakulturanlegg, og transportører av akvatiske dyr. 

3) Dessuten tas det i denne forordningen hensyn til at rådsdirektiv 2006/88/EF(2) ble opphevet ved forordning (EU) 

2016/429 med virkning fra 21. april 2021. Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes det at anlegg og driftsansvarlige 

som er registrert eller godkjent i samsvar med nevnte direktiv, før anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429 skal 

anses som registrert eller godkjent, alt etter hva som kreves, i samsvar med nevnte forordning og skal omfattes av de 

relevante forpliktelsene som er fastsatt i forordningen. 

4) Reglene som fastsettes ved denne forordningen, bør derfor utfylle reglene fastsatt i del IX i forordning (EU) 2016/429 

med hensyn til overgangstiltak som er nødvendige for å beskytte berørte parters ervervede rettigheter og berettigede 

forventninger som følge av eksisterende unionsrettsakter når det gjelder akvakulturanlegg. 

5) Ettersom alle reglene som fastsettes ved denne forordningen, gjelder akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr 

og skal anvendes parallelt, bør de fastsettes i én enkelt rettsakt i stedet for i atskilte rettsakter med mange krysshenvis-

ninger, for å lette anvendelsen av dem, av klarhetshensyn og for å unngå at reglene overlapper hverandre. Dette er også i 

samsvar med den tilnærmingen som er valgt i forordning (EU) 2016/429. 

6) Artikkel 176 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter at driftsansvarlige for akvakulturanlegg skal søke vedkommen-

de myndighet om godkjenning dersom de holder akvakulturdyr med henblikk på å flytte dem derfra, enten levende eller 

som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr. Ettersom en lang rekke akvakulturanlegg omfattes av denne 

kategorien, fastsetter artikkel 176 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 at medlemsstatene kan frita driftsansvarlige av visse 

typer akvakulturanlegg fra kravet om godkjenning, forutsatt at disse akvakulturanleggene ikke utgjør en vesentlig 

sykdomsrisiko. Dessuten fastsetter artikkel 176 nr. 4 i nevnte forordning at Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter 

om unntak fra kravet om godkjenning for visse typer akvakulturanlegg, igjen forutsatt at disse akvakulturanleggene ikke 

utgjør en vesentlig risiko.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.6.2020, s. 345, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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7) Hvor stor risiko et akvakulturanlegg utgjør avhenger av akvakulturanleggets virksomhet samt bestemmelsessted for og 

planlagt bruk av akvakulturdyrene eller produktene av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr som produseres der. 

Noen akvakulturanlegg er allerede godkjent for forskjellige formål, for eksempel akvakulturanlegg som er godkjent i 

henhold til hygienereglene i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3). I visse situasjoner 

mottar akvakulturanlegg, for eksempel rense- og ekspedisjonssentraler eller gjenutleggingsområder, bløtdyr bare fra 

samme epidemiologiske område som akvakulturanlegget ligger i. Disse akvakulturanleggene utgjør derfor en ubetydelig 

risiko fra et dyrehelseperspektiv. Andre akvakulturanlegg utøver også virksomhet med lav risiko, som for eksempel å 

holde akvakulturdyr utelukkende for å sette dem ut i naturen etter at de er produsert fra stamfisk med opprinnelse i 

vannforekomsten som akvakulturanlegget ligger i, eller å holde akvakulturdyr i ekstensive dammer med sikte på 

konsum eller utsetting i naturen. 

8) Det er ved denne forordningen nødvendig å fastsette de særlige vilkårene for når akvakulturanlegg kan innvilges unntak 

fra kravet om godkjenning. I visse tilfeller bør unntak bare gjelde akvakulturanlegg som flytter akvakulturdyr innenfor 

egen medlemsstat, og ikke akvakulturanlegg som flytter akvakulturdyr mellom medlemsstater. I alle tilfeller bør 

imidlertid unntak for akvakulturanlegg fra kravet om godkjenning vurderes bare når vedkommende myndighet har 

foretatt en risikovurdering som minst tar hensyn til risikoen for at akvakulturdyr i akvakulturanlegget pådrar seg eller 

sprer en sykdom hos akvatiske dyr gjennom vann eller i forbindelse med forflytning, og risikoen har vist seg å være 

ubetydelig. Del I kapittel 2 i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(4) inneholder nærmere 

opplysninger om ytterligere risikofaktorer som vedkommende myndighet kan ta hensyn til i denne risikovurderingen. 

De utfyllende reglene som fastsettes ved denne forordningen, bør derfor være i samsvar med reglene fastsatt i nevnte 

delegerte forordning. 

9) Samtidig utgjør visse andre typer akvakulturanlegg en vesentlig risiko for spredning av sykdommer hos akvatiske dyr. 

Slike typer akvakulturanlegg bør beskrives særskilt i denne forordningen, og kravet om at de driftsansvarlige som driver 

disse akvakulturanleggene, skal være godkjent, bør beskrives nærmere i denne forordningen. Disse omfatter 

akvakulturanlegg der akvariedyr holdes i åpne anlegg og også i lukkede anlegg dersom forflytningsmønstrene er av en 

slik art at handel innenfor Unionen eller med tredjeland kan utgjøre en sykdomsrisiko. Andre typer akvakulturanlegg der 

risikoen for å spre sykdom bør reduseres ved hjelp av krav om godkjenning fra vedkommende myndighet, er karan-

teneanlegg, anlegg der vektorarter holdes i isolasjon til de ikke lenger anses å være vektorer, og fartøyer og andre 

mobile anlegg der akvakulturdyr behandles eller gjennomgår andre prosedyrer knyttet til dyrehold. 

10) Artikkel 177 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter at vedkommende myndighet kan godkjenne driftsansvarlige som 

driver grupper av akvakulturanlegg. De utfyllende reglene som fastsettes ved denne forordningen, bør derfor få 

anvendelse på slike grupper dersom det er relevant, og bør presisere hvordan reglene får direkte anvendelse på og 

innenfor gruppen. 

11) Driftsansvarlige for alle akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg skal framlegge opplysninger for ved-

kommende myndighet med sikte på å bli godkjent i samsvar med artikkel 180 i forordning (EU) 2016/429. I den 

forbindelse bør driftsansvarlige framlegge for vedkommende myndighet en skriftlig biosikkerhetsplan som vil bli 

vurdert i godkjenningsprosessen. Dette kravet bør gjelde både enkeltstående akvakulturanlegg og grupper av akvakultur-

anlegg uavhengig av størrelse, men biosikkerhetsplanens kompleksitet bør avhenge av særtrekkene ved hvert enkelt 

akvakulturanlegg eller hver gruppe av akvakulturanlegg, og av hvilke tiltak som kreves for å redusere den tilknyttede 

sykdomsrisikoen. 

12) Visse akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg bør på grunnlag av reglene fastsatt i del I kapittel I i vedlegg VI 

til delegert forordning (EU) 2020/689 delta i et program for risikobasert overvåking som innføres av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429. Dersom akvakulturanlegg eller grupper av akva-

kulturanlegg ikke deltar i dette programmet, bør de ikke godkjennes. I samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 

2016/429 kan det i risikobasert overvåking tas hensyn til overvåkingen som de driftsansvarlige selv utfører i samsvar 

med artikkel 24, herunder dyrehelsebesøkene nevnt i artikkel 25 i nevnte forordning. Risikobasert overvåking kan også 

gjennomføres samtidig som overvåking av bestemte listeførte sykdommer, slik at ressursene utnyttes på best mulig 

måte.  

  

(3) 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). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (se EUT  

L 174 av 3.6.2020, s. 211). 
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13) Hyppigheten av risikobasert overvåking bør baseres på om vedkommende myndighet etter å ha vurdert forholdene ved 

anlegget klassifiserer risikoen ved akvakulturanlegget som «høy», «middels» eller «lav». Faktorer som vedkommende 

myndighet skal ta hensyn til og vurdere i klassifiseringen av risiko ved anleggene samt overvåkingshyppigheten for 

hvert risikonivå, er angitt i del I i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689. Formålet med å la programmet for 

risikobasert overvåking omfatte akvakulturanlegg som holder arter som ikke er listeført, men som deltar i handel i 

betydelig omfang og derfor er klassifisert med «høy» risiko, er i størst mulig grad å øke sjansene for å avdekke og 

bekjempe nye sykdommer dersom de skulle forekomme hos akvakulturdyr av disse ikke-listeførte artene. 

14) Ettersom risikobasert overvåking også gjennomføres i godkjente grupper av akvakulturanlegg, er det viktig å angi 

hvordan den skal gjennomføres på gruppenivå, slik at resultatet av overvåkingen gir mening ut fra et epidemiologisk 

ståsted. Derfor bør det ved denne forordningen fastsettes regler for metoden som vedkommende myndighet bør bruke til 

å utføre denne overvåkingen. 

15) I tillegg til kravet om at driftsansvarlige skal framlegge en biosikkerhetsplan for vedkommende myndighet som en del 

av godkjenningsprosessen, og at visse akvakulturanlegg skal delta i et program for risikobasert overvåking, bør 

akvakulturanleggene som skal godkjennes, også oppfylle visse krav til lokaler og utstyr. Den særlige kombinasjonen av 

krav til biosikkerhet, overvåking og lokaler og utstyr som gjelder en bestemt kategori av akvakulturanlegg eller en 

bestemt kategori av en gruppe av akvakulturanlegg, bør derfor fastsettes i denne forordningen. 

16) Artikkel 178 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter at driftsansvarlige for akvakulturanlegg som ønsker å få status som 

avgrenset akvakulturanlegg, kan flytte akvakulturdyr til eller fra disse akvakulturanleggene først etter at vedkommende 

myndighet har godkjent denne statusen i samsvar med reglene fastsatt i nevnte forordning. Ettersom disse 

akvakulturanleggene kan utveksle akvakulturdyr innbyrdes med færre krav til forflytning enn for andre typer 

akvakulturanlegg, bør de ha inngått avtale med en veterinær som fører tilsyn med akvakulturanleggets virksomhet og 

som har ansvar for helseovervåkingen, slik at de kan gi hverandre solide helsegarantier. Ved artikkel 181 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter utfyllende regler 

for godkjenning av slike akvakulturanlegg, og disse reglene bør fastsettes i denne forordningen. 

17) I henhold til artikkel 179 i forordning (EU) 2016/429 kreves det godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennom-

fører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. Disse akvakulturanleggene tilrettelegger for sanitærslakting og 

sanitær foredling av akvatiske dyr som kan være smittet av en listeført eller ny sykdom. Derfor utgjør de en vesentlig 

sykdomsrisiko og bør godkjennes av vedkommende myndighet. I periodene der disse akvakulturanleggene mottar 

akvatiske dyr som er smittet eller mistenkt for å være smittet av en listeført eller ny sykdom, bør de overholde strenge 

biosikkerhetstiltak med sikte på å sikre at sykdomsagenser ikke slippes ut i åpent vann uten egnet behandling. Ved 

artikkel 181 nr. 2 i nevnte forordning gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter 

utfyllende regler for godkjenning av slike akvakulturanlegg, og derfor bør disse utfyllende reglene fastsettes i denne 

forordningen. 

18) Visse rensesentraler, gjenutleggingsområder og ekspedisjonssentraler for levende bløtdyr bør vurderes som akvakultur-

anlegg som krever godkjenning i samsvar med artikkel 176 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. Slike anlegg, som mottar 

levende bløtdyr fra områder utenfor deres eget epidemiologiske område, utgjør en høyere risiko for spredning av 

listeførte eller nye sykdommer og bør behandles deretter i godkjenningsprosessen. Ved denne forordningen bør det 

derfor fastsettes utfyllende regler for dette. 

19) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(5) angis definisjoner for kategori A-, B-, C-, D- og  

E-sykdommer, og det fastsettes at reglene for forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 

nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 skal gjelde for kategoriene av listeførte sykdommer for de listeførte artene og 

gruppene av listeførte arter som er angitt i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. I henhold 

til denne tabellen skal visse arter av akvatiske dyr som er oppført i kolonne 4 i tabellen, anses som vektorer bare dersom 

de holdes i et akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i tabellen også holdes, eller når det gjelder viltlevende 

akvatiske dyr, dersom de har vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3, i et habitat for viltlevende dyr. Dersom 

disse artene imidlertid deretter holdes i isolasjon fra artene oppført i kolonne 3 og fra infiserte vannkilder i et 

hensiktsmessig tidsrom, skal de ikke lenger anses som vektorer. Dersom denne tiden i isolasjon ikke kan gjennomføres i 

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 
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et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i denne forordningen, kan disse akvatiske dyrene i stedet 

holdes i en annen type akvakulturanlegg som ikke har alle biosikkerhetstiltakene som kreves for karanteneanlegg, men 

der de holdes i isolasjon fra mulige patogener inntil de ikke lenger anses som vektorer. Ved artikkel 181 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter utfyllende regler 

for godkjenning av slike akvakulturanlegg, idet det tas hensyn til disse kravene. Derfor bør disse kravene fastsettes i 

denne forordningen. 

20) Ved artikkel 185 nr. 5 i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter med 

hensyn til tilleggsopplysninger som skal oppføres i vedkommende myndighets registre over registrerte og godkjente 

akvakulturanlegg, og offentlig tilgang til disse registrene. Med forbehold for kravene til vern av personopplysninger 

som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(6), bør opplysningene som skal offentliggjøres av 

vedkommende myndighet, gjenspeile kravene angitt i artikkel 185 nr. 2 bokstav a), c), e) og f) i forordning (EU) 

2016/429 som i sin tur i stor grad gjenspeiler opplysningene som medlemsstatene allerede har gitt i et offentlig register i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2008/392/EF(7). 

21) Vedkommende myndighets offentlige register bør imidlertid også inneholde nærmere opplysninger om helsestatusen til 

hvert godkjent anlegg for å fremme sikker handel og sikre at berørte parter vet om et gitt akvakulturanlegg er fritt for en 

bestemt kategori B- eller C-sykdom, er omfattet av et utryddelsesprogram for en bestemt kategori B- eller C-sykdom, 

deltar i et overvåkingsprogram for en bestemt kategori C-sykdom eller ikke har noen av disse helsestatusene. På grunn 

av omfanget av kravene som er fastsatt i denne forordningen når det gjelder offentlig tilgang til opplysninger om 

godkjente akvakulturanlegg, bør denne forordningen oppheve vedtak 2008/392/EF. 

22) Artikkel 186 og 187 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter minstekrav til journalføring for driftsansvarlige som driver 

akvakulturanlegg. Ettersom akvatiske dyr normalt ikke kan identifiseres individuelt, er det avgjørende å føre journaler 

over produksjon og forflytning av slike dyr. Selv om det er noen fellestrekk ved journaler som føres av driftsansvarlige 

for ulike typer akvakulturanlegg, bør bestemte typer akvakulturanlegg føre journaler som er spesifikke for dem og typen 

akvakulturvirksomhet som de driver. Ettersom Kommisjonen ved artikkel 189 nr. 1 i nevnte forordning gis myndighet 

til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter utfyllende regler for journalføringsplikten, bør det ved denne forordningen 

fastsettes ulike krav til føring av journaler for hver type godkjent akvakulturanlegg. 

23) Artikkel 188 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter minstekrav til journalføring for transportører av akvatiske dyr 

beregnet på akvakulturanlegg og akvatiske dyr som flyttes mellom habitater. Transportører av akvatiske dyr utgjør en 

særlig risiko for spredning av sykdom, og det er avgjørende at disse operatørene fører journaler som sikrer sporbarhet 

for de akvatiske dyrene de transporter, og at de dokumenterer at de anvender egnede biosikkerhetstiltak. Ved denne 

forordningen bør det derfor fastsettes utfyllende regler for deres journalføringsplikt. 

24) Denne forordningen bør få anvendelse fra 21. april 2021 i samsvar med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 

2016/429. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen utfyller reglene fastsatt i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til registrerte og godkjente akva-

kulturanlegg der det holdes akvakulturdyr, og transportører av akvatiske dyr.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(7) Kommisjonsvedtak 2008/392/EF av 30. april 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til en Internett-basert 

informasjonsside for å gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente foredlingsvirksomheter elektronisk tilgjengelige 

(EUT L 138 av 28.5.2008, s. 12). 
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2. I del II fastsettes følgende krav: 

a) I avdeling I kapittel 1, krav til vedkommende myndighets godkjenning av akvakulturanlegg som utgjør en vesentlig risiko 

for sykdommer som rammer akvatiske dyr, og visse unntak for driftsansvarlige for anlegg som utgjør en ubetydelig risiko 

for disse sykdommene. 

b) I avdeling I kapittel 2, krav til akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg, og vedkommende myndighets god-

kjenning. 

c) I avdeling II kapittel 1, krav til vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over akvakulturanlegg 

som er registrert i samsvar med artikkel 173 i forordning (EU) 2016/429. 

d) I avdeling II kapittel 2, krav til vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over godkjente 

akvakulturanlegg. 

e) I avdeling III kapittel 1, krav til journalføringsplikten for driftsansvarlige som driver akvakulturanlegg, og næringsmid-

delforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som er registrert eller godkjent av ved-

kommende myndighet, i tillegg til kravene som er fastsatt i artikkel 186 nr. 1 og 187 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. 

f) I avdeling III kapittel 2, krav til journalføringsplikten for transportører av akvatiske dyr, i tillegg til kravene fastsatt i 

artikkel 188 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. 

3. I del III fastsettes visse overgangstiltak med hensyn til direktiv 2006/88/EF og vedtak 2008/392/EF i forbindelse med 

registrering og godkjenning av akvakulturanlegg. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen får definisjonene fastsatt i artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 anvendelse. 

Videre menes med 

1) «ekstensiv dam» en tradisjonell dam eller lagune som er naturlig eller kunstig, og der næringskilden til dyrene som holdes 

i disse dammene eller lagunene, er naturlig, unntatt under ekstraordinære omstendigheter, og der det ikke treffes tiltak for 

å øke produksjonen utover miljøets naturlige kapasitet, 

2) «rensesentral» et anlegg med tanker som tilføres rent sjøvann, der bløtdyr plasseres den tiden som er nødvendig for å 

redusere forurensning, slik at de blir egnet til konsum, 

3) «ekspedisjonssentral» et landbasert eller flytende anlegg for mottak, kondisjonering, spyling, rengjøring, sortering, 

innpakking og emballering av bløtdyr beregnet på konsum, 

4) «gjenutleggingsområde» et ferskvanns-, hav-, elvemunnings-, fastlands- eller laguneområde som er klart avgrenset og 

merket med bøyer, påler eller andre faste innretninger, og som brukes bare til naturlig rensing av bløtdyr, 

5) «i isolasjon» når akvakulturdyr holdes i et akvakulturanlegg der de ikke kommer i kontakt med andre arter av akvatiske 

dyr enten direkte gjennom å dele habitat eller indirekte gjennom vannforsyningen, 

6) «lukket anlegg» et akvakulturanlegg der spillvannet før det slippes ut i åpent vann gjennomgår en behandling som kan 

inaktivere agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, 

7) «åpent anlegg» et akvakulturanlegg der spillvannet slippes direkte ut i åpent vann uten å gjennomgå en behandling som 

kan inaktivere agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, 

8) «epidemiologisk område» et avgrenset geografisk område der de akvatiske dyrene har samme helsestatus og utsettes for 

samme risiko for å bli rammet av en listeført eller ny sykdom, 

9) «biosikkerhetsplan» en dokumentert plan som identifiserer hvordan en sykdomsagens kan komme seg inn i et akvakultur-

anlegg, spre seg i anlegget og overføres fra det; planen tar hensyn til særtrekkene ved anlegget og fastslår hvilke tiltak som 

vil redusere de biosikkerhetsrisikoene som er identifisert, 

10) «felles biosikkerhetstiltak» tiltakene i en biosikkerhetsplan som er utarbeidet for og gjennomført av hvert akvakultur-

anlegg i en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 177 i forord-

ning (EU) 2016/429,  
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11) «unikt registreringsnummer» et nummer som tildeles et registrert akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg 

som fastsatt i artikkel 173 i forordning (EU) 2016/429, 

12) «unikt godkjenningsnummer» et nummer som vedkommende myndighet tildeler et akvakulturanlegg eller en gruppe av 

akvakulturanlegg som den har godkjent i samsvar med artikkel 173 i forordning (EU) 2016/429, 

13) «IMO-identifikasjonsnummer» et unikt nummer som Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) tildeler sjøgående 

fartøyer, 

14) «hygienebarriere» fotbad, håndvask, klesskift eller andre biosikkerhetstiltak som skal skape barrierer mot spredning av 

sykdom til, i eller fra et akvakulturanlegg, 

15) «produksjonsenheter» klekkebakker, dammer, lengdestrømsrenner, tanker, bur, merder eller lignende strukturer som 

inneholder grupper av akvakulturdyr i et akvakulturanlegg, 

16) «økt dødelighet» uavklart dødelighet som er høyere enn det som under de rådende forhold anses som normalt for 

akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg, 

17) «overvåkingsprogram» et frivillig program for testing og kontrolltiltak som gjennomføres i forbindelse med en kategori C-

sykdom i et akvakulturanlegg som ikke deltar i et utryddelsesprogram for å oppnå sykdomsfri status, men der testing viser 

at akvakulturanlegget ikke er infisert med denne kategori C-sykdommen. 

DEL II 

REGISTRERING, GODKJENNING, REGISTRE OG FØRING AV JOURNALER 

AVDELING I 

VEDKOMMENDE MYNDIGHETS GODKJENNING AV DRIFTSANSVARLIGE FOR AKVAKULTURANLEGG 

KAPITTEL 1 

Godkjenning av akvakulturanlegg som utgjør en vesentlig risiko for spredning av sykdom, og unntak fra kravet om 

godkjenning 

Artikkel 3 

Unntak fra kravet om at driftsansvarlige skal søke vedkommende myndighet om godkjenning for akvakulturanlegg 

1. Som unntak fra artikkel 176 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429 skal driftsansvarlige for følgende typer akva-

kulturanlegg ikke være forpliktet til å søke vedkommende myndighet om godkjenning av akvakulturanleggene sine: 

a) Akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes utelukkende for utsetting i naturen. 

b) Ekstensive dammer der akvakulturdyr holdes for direkte konsum eller for utsetting i naturen. 

c) Rensesentraler som 

i) er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og 

ii) mottar bløtdyr bare fra det epidemiologiske området som anlegget ligger i. 

d) Ekspedisjonssentraler som 

i) er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og 

ii) mottar bløtdyr bare fra det epidemiologiske området som anlegget ligger i. 

e) Gjenutleggingsområder som 

i) er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og 

ii) mottar bløtdyr bare fra det epidemiologiske området som anlegget ligger i.  
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2. Unntak fra kravet om å søke vedkommende myndighet om godkjenning som er fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, får bare 

anvendelse på akvakulturanlegg som akvakulturdyr ikke flyttes fra til en annen medlemsstat, unntatt bløtdyr for direkte 

konsum, og når vedkommende myndighet har foretatt en risikovurdering 

a) som tar hensyn til minst risikofaktorene angitt i del I kapittel 2 bokstav a) og b) i vedlegg VI til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2020/689, og 

b) der risikoen for at akvakulturdyrene i akvakulturanlegget skal rammes av eller spre en listeført eller ny sykdom er funnet å 

være ubetydelig. 

Artikkel 4 

Typer akvakulturanlegg som skal godkjennes av vedkommende myndighet 

Driftsansvarlige for følgende typer akvakulturanlegg skal søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med 

artikkel 176 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429: 

a) Karanteneanlegg for akvakulturdyr. 

b) Akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer. 

c) Akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig syk-

domsrisiko. 

d) Akvakulturanlegg der akvariedyr holdes i åpne anlegg. 

e) Fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer 

knyttet til dyrehold. 

KAPITTEL 2 

Krav til og godkjenning av akvakulturanlegg 

Artikkel 5 

Krav om at godkjente akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg skal ha en biosikkerhetsplan 

Vedkommende myndighet skal godkjenne akvakulturanlegg nevnt i artikkel 7 og artikkel 9–19 eller grupper av akvakulturan-

legg nevnt i artikkel 8 bare dersom de driftsansvarlige har utarbeidet og dokumentert en biosikkerhetsplan som oppfyller 

følgende krav: 

a) Den identifiserer hvordan en sykdomsagens kan komme seg inn i et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg, 

spre seg i anlegget og overføres fra det til miljøet eller til andre akvakulturanlegg. 

b) Den tar hensyn til særtrekkene ved hvert enkelt akvakulturanlegg eller hver enkelt gruppe av akvakulturanlegg og fastslår 

risikoreduserende tiltak for hver biosikkerhetsrisiko som er identifisert. 

c) Den driftsansvarlige vurderer eller tar hensyn til elementene som er angitt i del 1–7 nr. 1 bokstav a), del 9–12 nr. 1 

bokstav a) og del 8 nr. 1 bokstav b) i vedlegg I, dersom det er relevant, når planen for akvakulturanlegget eller gruppen av 

akvakulturanlegg utarbeides. 

Artikkel 6 

Krav om at godkjente akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg skal delta i et program for 

risikobasert overvåking 

1. Vedkommende myndighet skal bare godkjenne akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 7, 17 og 18 i denne forordningen, 

dersom de driftsansvarlige oppfyller kravene til risikobasert overvåking som vedkommende myndighet utfører i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429, i form av et program for risikobasert overvåking som angitt i del 1 og del 2 nr. 1 i 

vedlegg II til denne forordningen.  
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2. Vedkommende myndighet skal bare godkjenne grupper av akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 8 i denne 

forordningen, dersom de driftsansvarlige oppfyller kravene til risikobasert overvåking som vedkommende myndighet utfører i 

samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429, i form av et program for risikobasert overvåking som angitt i del 1 og 

del 2 nr. 2 i vedlegg II til denne forordningen. 

3. Når vedkommende myndighet godkjenner akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg som fastsatt i nr. 1 og 2, 

skal den ta hensyn til følgende elementer og inkludere dem i programmet for risikobasert overvåking: 

a) Resultatet av overvåkingen som utføres av den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/429. 

b) Opplysningene som innhentes gjennom dyrehelsebesøk som en veterinær avlegger i samsvar med artikkel 25 i forordning 

(EU) 2016/429, når de driftsansvarlige gjør disse opplysningene tilgjengelige. 

Artikkel 7 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten 

levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, unntatt akvakulturanlegg som det 

er fastsatt særlige krav for i artikkel 12–19 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å 

flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, unntatt akvakulturanlegg som det er 

fastsatt særlige krav for i artikkel 12–19, oppfyller kravene i 

a) artikkel 6 nr. 1 når det gjelder risikobasert overvåking, 

b) del 1 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

c) del 1 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 8 

Krav til godkjenning av grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes 

derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk 

på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, oppfyller kravene i 

a) artikkel 6 nr. 2 når det gjelder risikobasert overvåking, 

b) del 2 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanleggene i gruppen, 

c) del 2 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 9 

Krav til godkjenning av avgrensede akvakulturanlegg 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at avgrensede akvakulturanlegg oppfyller kravene i 

a) artikkel 10 når det gjelder ordninger for lokaler der kontroll post mortem foretas, og når det gjelder en veterinær som 

anlegget skal knytte til seg, 

b) del 3 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

c) del 3 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder overvåking og kontroll, 

d) del 3 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.  
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Artikkel 10 

Forpliktelser for driftsansvarlige for avgrensede akvakulturanlegg 

Før vedkommende myndighet godkjenner anlegget skal driftsansvarlige for avgrensede akvakulturanlegg 

a) innføre ordninger for å foreta veterinærkontroll post mortem i egnede lokaler i det avgrensede akvakulturanlegget eller i et 

laboratorium 

b) gjennom kontrakt eller et annet juridisk virkemiddel knytte til seg en anleggsveterinær som skal ha ansvar for å 

i) overvåke virksomheten i det avgrensede akvakulturanlegget og oppfylle kravene til godkjenning som er fastsatt i 

artikkel 9, 

ii) gjennomgå planen for sykdomsovervåking som er nevnt i del 3 nr. 2 bokstav a) i vedlegg 1, minst én gang i året. 

Artikkel 11 

Krav til godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe 

sykdom hos akvatiske dyr, oppfyller kravene i 

a) del 4 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 4 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 12 

Krav til godkjenning av rensesentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at rensesentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), 

oppfyller kravene i 

a) del 5 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 5 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 13 

Krav til godkjenning av ekspedisjonssentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d) 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at ekspedisjonssentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 

bokstav d), oppfyller kravene i 

a) del 6 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 6 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 14 

Krav til godkjenning av gjenutleggingsområder, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at gjenutleggingsområder, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 

bokstav e), oppfyller kravene i 

a) del 7 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 7 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.  
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Artikkel 15 

Krav til godkjenning av karanteneanlegg 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at karanteneanlegg oppfyller kravene i 

a) del 8 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 8 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder overvåkings- og kontrolltiltak, 

c) del 8 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 16 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon 

inntil de ikke lenger anses som vektorer 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i 

isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, oppfyller kravene i 

a) del 9 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 9 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder overvåkings- og kontrolltiltak, 

c) del 9 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 17 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der 

forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, 

og der forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko, oppfyller kravene i 

a) artikkel 6 nr. 1 når det gjelder risikobasert overvåking, 

b) del 10 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

c) del 10 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

Artikkel 18 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, 

oppfyller kravene i 

a) artikkel 6 nr. 1 når det gjelder risikobasert overvåking, 

b) del 11 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

c) del 11 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.  
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Artikkel 19 

Krav til godkjenning av fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å 

behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold 

Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes 

midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, oppfyller kravene i 

a) del 12 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak, 

b) del 12 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr. 

AVDELING II 

REGISTRE OVER REGISTRERTE OG GODKJENTE AKVAKULTURANLEGG SOM SKAL FØRES AV VEDKOMMENDE 

MYNDIGHET 

KAPITTEL 1 

Registre over akvakulturanlegg som føres av vedkommende myndighet 

Artikkel 20 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registeret over registrerte akvakulturanlegg 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 185 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429, skal vedkommende myndighet for hvert 

akvakulturanlegg den registrerer, føre inn følgende opplysninger i registeret over akvakulturanlegg fastsatt i artikkel 185 nr. 1 

bokstav a) i nevnte forordning: 

a) Det unike registreringsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget. 

b) Datoen for vedkommende myndighets registrering. 

c) Akvakulturanleggets adresse og geografiske koordinater (breddegrad og lengdegrad). 

d) En beskrivelse av lokaler og utstyr. 

e) Kategorier av akvakulturdyr som holdes i akvakulturanlegget. 

f) Omtrentlig antall og/eller største tillatte biomasse av akvakulturdyr som kan holdes i akvakulturanlegget. 

g) Tidsrommet der det holdes akvakulturdyr i akvakulturanlegget dersom det ikke er i bruk kontinuerlig, herunder opplysnin-

ger om sesongbestemt bruk eller bruk ved særlige hendelser, dersom det er relevant. 

h) Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette. 

KAPITTEL 2 

Registre over akvakulturanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet 

Artikkel 21 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registeret over godkjente akvakulturanlegg 

1. I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 185 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429, skal vedkommende myndighet for 

hvert akvakulturanlegg eller hver gruppe av akvakulturanlegg den godkjenner, føre inn følgende opplysninger i registeret over 

godkjente akvakulturanlegg som er fastsatt i artikkel 185 nr. 1 bokstav b) og c) i nevnte forordning: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.  
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b) Datoen for vedkommende myndighets godkjenning eller for vedkommende myndighets eventuelle midlertidige oppheving 

eller tilbaketrekking av godkjenningen. 

c) Adressen og de geografiske koordinatene (breddegrad og lengdegrad) til det godkjente akvakulturanlegget eller den god-

kjente gruppen av akvakulturanlegg. 

d) En beskrivelse av relevante lokaler og utstyr. 

e) Kategorier av akvakulturdyr som holdes i akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg. 

f) Omtrentlig antall og/eller største tillatte biomasse av akvakulturdyr som kan holdes i akvakulturanlegget eller gruppen av 

akvakulturanlegg. 

g) Tidsrommet der det holdes akvakulturdyr i akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg dersom anlegget ikke er i 

bruk kontinuerlig, herunder opplysninger om sesongbestemt bruk eller bruk ved særlige hendelser, dersom det er relevant. 

h) Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette. 

2. I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 185 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, skal vedkommende myndighet 

legge ut ajourførte opplysninger om helsestatusen til akvakulturdyrene som holdes i akvakulturanlegg eller grupper av 

akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 181 nr. 1 i nevnte forordning, på en Internett-basert informasjonsside 

som er offentlig tilgjengelig. 

Disse ajourførte helseopplysningene skal minst angi helsestatusen til akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg for 

hver relevant, listeført sykdom og hver relevant sykdomskategori ved å angi 

a) om anlegget er fritt for en kategori B-sykdom eller en kategori C-sykdom, 

b) om anlegget deltar i et program for utryddelse av en kategori B-sykdom eller en kategori C-sykdom, 

c) om anlegget deltar i et program for frivillig overvåking av en kategori C-sykdom, eller 

d) alle andre opplysninger som gjelder en kategori B-, kategori C- eller kategori D-sykdom, enn opplysningene som er angitt i 

bokstav a), b) og c). 

AVDELING III 

DRIFTSANSVARLIGES JORUNALFØRINGSPLIKT UTOVER FORPLIKTELSENE FASTSATT I FORORDNING 

(EU) 2016/429 

KAPITTEL 1 

Journaler som skal føres av driftsansvarlige for registrerte eller godkjente akvakulturanlegg 

Artikkel 22 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for registrerte akvakulturanlegg 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for registrerte 

akvakulturanlegg journalføre og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike registreringsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget. 

b) Nærmere opplysninger om eventuelle undersøkelser som ble foretatt etter forekomst av økt dødelighet eller mistanke om 

forekomst av sykdom. 

c) Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med 

forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til akvakulturanlegget, eller som ble sendt med slike forsendelser som er 

sendt fra akvakulturanlegget, etter hva som er relevant. 

d) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.  
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Artikkel 23 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med 

henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, 

unntatt akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 27–34 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk 

opprinnelse fra akvakulturdyr, unntatt akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 27–34 i denne forordningen, føre journal over 

og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget. 

b) Gjeldende risikokategori for akvakulturanlegget, som fastsatt av vedkommende myndighet. 

c) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 

nr. 1. 

d) Nærmere opplysninger om forflytninger til akvakulturanlegget, herunder 

i) det unike godkjennings- eller registreringsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et 

annet akvakulturanlegg, eller 

ii) beliggenheten til habitatet som de viltlevende akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til akvakulturanlegget. 

e) Nærmere opplysninger om forflytninger fra akvakulturanlegget, herunder 

i) akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, og ved forflytning av akvakulturdyr, også det 

unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, eller 

ii) ved utsetting i naturen, nærmere opplysninger om habitatet som akvakulturdyrene vil bli satt ut i. 

f) Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra anlegget. 

g) Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

h) Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med 

forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser som er sendt fra 

akvakulturanlegget, etter hva som er relevant. 

i) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 24 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for en godkjent gruppe av akvakulturanlegg der akvakulturdyr 

holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra 

akvakulturdyr 

1. I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for akvakultur-

anlegg i en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 177 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, 

føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget. 

b) Gjeldende risikokategori for gruppen av akvakulturanlegg, som fastsatt av vedkommende myndighet. 

c) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 

nr. 2. 

d) Nærmere opplysninger om forflytninger til akvakulturanlegget, herunder 

i) det unike godkjennings- eller registreringsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et 

akvakulturanlegg utenfor gruppen, eller 

ii) beliggenheten til habitatet som de viltlevende akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til akvakulturanlegget.  
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e) Nærmere opplysninger om forflytninger fra gruppen av akvakulturanlegg, herunder 

i) akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, og ved forflytning av akvakulturdyr, også det 

unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, dersom akvakulturdyrene sendes til et 

annet anlegg utenfor gruppen, eller 

ii) ved utsetting i naturen, nærmere opplysninger om habitatet som akvakulturdyrene vil bli satt ut i. 

f) Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra akvakulturanlegget. 

g) Nærmere opplysninger om biosikkerhetsplanen som anvendes, og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

h) Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med 

forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser som er sendt fra 

akvakulturanlegget, etter hva som er relevant. 

i) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant. 

2. Den driftsansvarlige for en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 177 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/429, skal føre journal over eller oppbevare opplysningene angitt i nr. 1 bokstav a)–i) i denne artikkelen 

på vegne av hvert akvakulturanlegg i gruppen. 

Artikkel 25 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente avgrensede akvakulturanlegg 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

avgrensede akvakulturanlegg føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt det avgrensede akvakulturanlegget. 

b) Nærmere opplysninger om forflytninger til og fra det avgrensede akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller 

godkjenningsnummeret til opprinnelses- eller bestemmelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra eller sendes til et 

annet akvakulturanlegg. 

c) Navn på og adresse til transportører som leverer akvakulturdyr til eller henter akvakulturdyr fra det avgrensede 

akvakulturanlegget. 

d) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av planen for sykdomsovervåking som er fastsatt i del 3 nr. 2 i 

vedlegg I. 

e) Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem som foretas når økt dødelighet 

eller mistanke om forekomst av sykdom undersøkes. 

f) Nærmere opplysninger om vaksinasjon eller behandling av akvakulturdyr som er fastsatt i del 3 nr. 2 bokstav c) i vedlegg I, 

dersom det er relevant. 

g) Nærmere opplysninger om isolasjon av eller karantene for innkommende akvakulturdyr, eventuelle instruksjoner fra 

vedkommende myndighet når det gjelder isolasjon og karantene samt relevante observasjoner som ble gjort i en eventuell 

isolasjons- eller karantenetid. 

h) Biosikkerhetsplanen for det avgrensede akvakulturanlegget. 

i) Alle andre dokumenter som følger med akvakulturdyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 26 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 187 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, føre journal over og oppbevare følgende 

opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt næringsmiddelforetaket som gjennomfører 

tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

b) Biosikkerhetsplanen for næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, og 

dokumentasjon på at planen gjennomføres.  
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c) Vedlikeholdsdokumentasjon for systemet for rensing av spillvann som brukes i næringsmiddelforetaket som gjennomfører 

tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

d) Dokumentasjon for å verifisere virkningen av systemet for vannrensing. 

e) Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å 

bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

f) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 27 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente rensesentraler 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

rensesentraler føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt den godkjente rensesentralen. 

b) Biosikkerhetsplanen for den godkjente rensesentralen og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

c) Vedlikeholdsdokumentasjon for systemet for rensing av spillvann som brukes i den godkjente rensesentralen. 

d) Dokumentasjon for å verifisere virkningen av systemet for vannrensing. 

e) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 28 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente ekspedisjonssentraler 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

ekspedisjonssentraler føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt den godkjente ekspedisjonssentralen. 

b) Biosikkerhetsplanen for den godkjente ekspedisjonssentralen og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

c) Vedlikeholdsdokumentasjon for systemet for rensing av spillvann som brukes i den godkjente ekspedisjonssentralen. 

d) Dokumentasjon for å verifisere virkningen av systemet for vannrensing. 

e) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 29 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente gjenutleggingsområder 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

gjenutleggingsområder føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt det godkjente gjenutleggingsområdet. 

b) Biosikkerhetsplanen for det godkjente gjenutleggingsområdet og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

c) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 30 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente karanteneanlegg for akvakulturdyr 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

karanteneanlegg for akvakulturdyr føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt karanteneanlegget.  
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b) Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente karanteneanlegget, herunder 

i) det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et 

annet akvakulturanlegg, eller 

ii) beliggenheten til habitatet som de akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til det godkjente karanteneanlegget. 

c) Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente karanteneanlegget, herunder 

i) det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget eller 

ii) beliggenheten til habitatet der akvakulturdyrene er satt ut i naturen. 

d) Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente karantene-

anlegget. 

e) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av sykdomsovervåkingen som er fastsatt i del 8 nr. 2 i ved-

legg I. 

f) Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem som er fastsatt i del 8 nr. 2 i 

vedlegg I. 

g) Eventuelle instruksjoner fra vedkommende myndighet når det gjelder observasjoner som ble gjort i en eventuell isolasjons- 

eller karantenetid. 

h) Biosikkerhetsplanen for det godkjente karanteneanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

i) Dokumentasjon på at miljøparametrene i det godkjente karanteneanlegget bidrar til at tegn på relevante listeførte eller nye 

sykdommer vises. 

j) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 31 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte 

vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, føre 

journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget. 

b) Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente akvakulturanlegget, herunder 

i) det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et 

annet akvakulturanlegg, eller 

ii) beliggenheten til habitatet som de akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til det godkjente akvakulturanlegget. 

c) Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente akvakulturanlegget, herunder 

i) det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget eller 

ii) ved utsetting i naturen, nærmere opplysninger om habitatet som akvakulturdyrene vil bli satt ut i. 

d) Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente akvakultur-

anlegget. 

e) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av sykdomsovervåkingen som er fastsatt i del 9 nr. 2 i ved-

legg I. 

f) Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem som er fastsatt i del 9 nr. 2 i 

vedlegg I. 

g) Eventuelle instruksjoner fra vedkommende myndighet når det gjelder observasjoner som ble gjort i isolasjonstiden på  

90 dager nevnt i del 9 nr. 2 i vedlegg I. 

h) Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

i) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/497 

 

 

Artikkel 32 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes 

akvariedyr 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget. 

b) Gjeldende risikokategori for det godkjente akvakulturanlegget, som fastsatt av vedkommende myndighet. 

c) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 

nr. 1, dersom det er relevant. 

d) Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller god-

kjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et annet akvakulturanlegg. 

e) Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller 

godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger. 

f) Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente akvakultur-

anlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger. 

g) Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

h) Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med 

forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til det godkjente akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser 

som er sendt fra det godkjente akvakulturanlegget, etter hva som er relevant. 

i) Alle andre dokumenter som følger med akvakulturdyrene, dersom det er relevant. 

Artikkel 33 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes 

akvariedyr 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget. 

b) Gjeldende risikokategori for det godkjente akvakulturanlegget, som fastsatt av vedkommende myndighet. 

c) Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 

nr. 1, dersom det er relevant. 

d) Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller god-

kjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et annet akvakulturanlegg. 

e) Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller 

godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger. 

f) Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente akva-

kulturanlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger. 

g) Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

h) Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med 

forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til det godkjente akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser 

som er sendt fra det godkjente akvakulturanlegget, etter hva som er relevant. 

i) Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.  
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Artikkel 34 

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente fartøyer eller andre godkjente mobile anlegg der 

akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente 

fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer 

knyttet til dyrehold, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger: 

a) Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt fartøyet eller andre mobile anlegg. 

b) Dato og klokkeslett for når akvakulturdyrene ble lastet om bord på det godkjente fartøyet eller inn i andre godkjente mobile 

anlegg. 

c) Navn, adresse og unikt registrerings- eller godkjenningsnummer for hvert akvakulturanlegg der det ble lastet og losset 

akvakulturdyr, dersom det er relevant. 

d) Datoen når og stedet hvor fartøyet eller andre mobile anlegg ble fylt med vann før lasting, og dersom det er relevant, vannet 

ble skiftet ut mellom lasting og lossing. 

e) Nærmere opplysninger om ruten fra et akvakulturanlegg til et annet, dersom det er relevant. 

f) Nærmere opplysninger om hver behandling eller hver prosedyre knyttet til dyrehold som finner sted på det godkjente 

fartøyet eller i andre godkjente mobile anlegg. 

g) Biosikkerhetsplanen for det godkjente fartøyet eller andre godkjente mobile anlegg og dokumentasjon på at planen 

gjennomføres. 

h) Alle andre dokumenter som følger med akvakulturdyrene, dersom det er relevant. 

KAPITTEL 2 

Journaler som skal føres av transportører 

Artikkel 35 

Journalføringsplikt for transportører av akvatiske dyr 

I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 188 i forordning (EU) 2016/429, skal transportører av akvatiske dyr føre journal 

over og oppbevare følgende opplysninger for hvert transportmiddel som brukes til å flytte akvatiske dyr: 

a) Kjennemerket når det gjelder veitransport, IMO-identifikasjonsnummeret når det gjelder sjøtransport, eller andre identifika-

sjonsmerker som entydig identifiserer andre transportmidler som brukes til transport av akvatiske dyr. 

b) Dato og klokkeslett for når de akvatiske dyrene ble lastet i akvakulturanlegget eller opprinnelseshabitatet. 

c) Navn, adresse og unikt registerings- eller godkjenningsnummer for hvert akvakulturanlegg der transportmiddelet har vært. 

d) Beliggenheten til hvert habitat som de viltlevende akvatiske dyrene er hentet fra. 

e) Dato og klokkeslett for når de akvatiske dyrene ble losset i akvakulturanlegget eller bestemmelseshabitatet. 

f) Dato, klokkeslett og sted for eventuell utskifting av vann. 

g) Biosikkerhetsplanen for transportmiddelet og dokumentasjon på at planen gjennomføres. 

h) Referansenumrene på dokumentene som følger forsendelsene av akvatiske dyr. 

DEL III 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 36 

Oppheving 

Vedtak 2008/392/EF oppheves med virkning fra 21. april 2021. 

Henvisninger til den opphevede rettsakten skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 
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Artikkel 37 

Overgangstiltak når det gjelder opplysninger i vedkommende myndigheters registre over eksisterende 

akvakulturanlegg og driftsansvarlige 

Når det gjelder de eksisterende akvakulturanleggene og driftsansvarlige nevnt i artikkel 279 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 

som omfattes av artikkel 20 og 21 i denne forordningen, skal medlemsstatene sikre at opplysningene som kreves i artikkel 20 

og 21 for alle disse akvakulturanleggene og driftsansvarlige, føres i vedkommende myndigheters registre over registrerte og 

godkjente akvakulturanlegg innen 21. april 2021. 

Artikkel 38 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 30. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRAV TIL GODKJENNING AV AKVAKULTURANLEGG, SOM NEVNT I DEL II AVDELING I KAPITTEL 2 

DEL 1 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten 

levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 7 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra 

enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 7 bokstav b): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre en biosikkerhetsplan i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende 

elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i akvakulturanlegget. 

ii) Dersom følgende funksjonelle enheter finnes i samme akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt med egnede 

hygienebarrierer: 

— Klekkeenheter. 

— Oppfôringsenheter. 

— Foredlingsenheter. 

— Ekspedisjonssentral. 

iii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres 

regelmessig. 

iv) Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal en egnet protokoll for 

rengjøring og desinfisering av utstyret følges. 

v) Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko, og disse besøkende skal 

enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og 

dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget. 

vi) Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som 

mulig samtidig som det skal være praktisk mulig med tanke på den anvendte produksjonsmetoden, og skal 

sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(1). 

vii) Utstyr i akvakulturanlegget skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver produksjonssyklus. 

viii) Dersom akvakulturanlegg mottar befruktede egg fra andre anlegg, skal disse eggene dersom det er biologisk 

mulig, desinfiseres på en hensiktsmessig måte ved ankomst, og all emballasje skal desinfiseres eller sluttbehand-

les på en biosikker måte. 

ix) Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før akvatiske dyr lastes eller 

losses i akvakulturanlegget. 

b) Driftsansvarlige skal utpeke en navngitt person som skal ha ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets bio-

sikkerhetsplan, og annet personale skal rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

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



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/501 

 

 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 7 bokstav c): 

a) Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold 

for de akvakulturdyrene som holdes i akvakulturanlegget. 

b) Akvakulturanlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta tilfredsstillende helseovervåking. 

c) Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en 

hensiktsmessig måte. 

d) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør, og akvakulturanleggets miljømessige begrensninger. 

e) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler. 

DEL 2 

Krav til godkjenning av grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes 

derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 8 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å 

flyttes derfra, som nevnt i artikkel 8 bokstav b): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre en biosikkerhetsplan i samsvar med artikkel 5, og når de utarbeider biosikkerhets-

planen, skal de ta hensyn til følgende elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i hvert akvakulturanlegg i gruppen. 

ii) Dersom følgende funksjonelle enheter finnes i samme akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt med egnede 

hygienebarrierer: 

— Klekkeenheter. 

— Oppfôringsenheter. 

— Foredlingsenheter. 

— Ekspedisjonssentral. 

iii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i det enkelte akvakulturanlegget og rengjøres og 

desinfiseres regelmessig. 

iv) Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal en egnet protokoll for 

rengjøring og desinfisering av utstyret følges. 

v) Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko, og disse besøkende skal 

enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres på hvert akvakulturanlegg, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og 

dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget. 

vi) Døde akvakulturdyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så 

lavt som mulig samtidig som det skal være praktisk mulig med tanke på den anvendte produksjonsmetoden, og 

skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

vii) Utstyr i hvert akvakulturanlegg skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver produksjonssyklus.  
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viii) Dersom akvakulturanlegg mottar befruktede egg fra andre anlegg, skal disse eggene dersom det er biologisk 

mulig, desinfiseres på en hensiktsmessig måte ved ankomst, og all emballasje skal desinfiseres eller sluttbehand-

les på en biosikker måte. 

ix) Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før akvakulturdyr lastes eller 

losses i akvakulturanlegget. 

b) Ansvaret for å gjennomføre tiltakene angitt i biosikkerhetsplanen skal ligge hos 

i) den driftsansvarlige for hvert enkelt akvakulturanlegg i en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar 

med artikkel 177 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, 

ii) den driftsansvarlige for en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 177 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/429. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i grupper av akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 8 bokstav c): 

a) Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold 

for de akvakulturdyrene som holdes i hvert akvakulturanlegg i gruppen. 

b) Hvert akvakulturanlegg i gruppen skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta helseovervåking. 

c) Utstyr og lokaler i hvert akvakulturanlegg i gruppen skal være framstilt av materialer som lett kan rengjøres og desin-

fiseres. 

d) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer i hvert akvakulturanlegg i gruppen, der det er tatt hensyn 

til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør, og akvakulturanleggets miljømessige 

begrensninger. 

e) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler i hvert akvakulturanlegg 

i gruppen. 

DEL 3 

Krav til godkjenning av avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9 bokstav b): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende 

elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i det avgrensede akvakulturanlegget. 

ii) Dersom det finnes ulike funksjonelle enheter i samme avgrensede akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt med 

hygienebarrierer. 

iii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i det avgrensede akvakulturanlegget og rengjøres og 

desinfiseres regelmessig. 

iv) Besøkende skal bruke vernetøy og vernesko som utleveres av den driftsansvarlige. 

v) Utstyr skal ikke deles med andre akvakulturanlegg. 

vi) Døde dyr skal fjernes hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles i 

samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

vii) Utstyret i det avgrensede akvakulturanlegget skal rengjøres og desinfiseres tilstrekkelig hyppig.  
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viii) Dersom avgrensede akvakulturanlegg mottar befruktede egg fra andre anlegg, skal disse eggene dersom det er 

biologisk mulig og ikke påvirker forskningsmålene, desinfiseres på en hensiktsmessig måte ved ankomst, og all 

emballasje skal desinfiseres eller sluttbehandles på en biosikker måte. 

ix) Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før akvakulturdyr lastes eller 

losses i anlegget. 

b) Driftsansvarlige skal utpeke en navngitt person som skal ha ansvar for å gjennomføre det avgrensede akvakulturanleg-

gets biosikkerhetsplan, og annet personale skal rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål. 

2. Følgende krav gjelder overvåkings- og kontrolltiltak for avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9 bokstav c): 

a) En plan for sykdomsovervåking skal gjennomføres, og den skal omfatte egnede tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvakulturdyr og skal ajourføres etter hvor mange og hvilke arter av akvakulturdyr som finnes i det avgrensede 

akvakulturanlegget, og den epidemiologiske situasjonen i og omkring det avgrensede akvakulturanlegget når det gjelder 

listeførte og nye sykdommer. 

b) Akvakulturdyr som mistenkes å være smittet av agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, skal gjennomgå 

kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser eller kontroll post mortem. 

c) Akvakulturdyr skal vaksineres og behandles mot smittsomme sykdommer etter behov. 

3. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9 bokstav d): 

a)  akvakulturanlegg skal være tydelig avgrenset, og akvatiske dyrs og menneskers adgang til lokaler for dyr skal holdes 

under kontroll. 

b) Det skal om nødvendig finnes egnede lokaler til å sette akvakulturdyr som innføres fra andre anlegg, i karantene. 

c) Det skal være mulig å holde akvakulturdyr i isolasjon. 

d) Tanker og andre beholdere skal ha tilfredsstillende standard og være utformet slik at 

i) kontakt med akvatiske dyr utenfor disse forhindres, og slik at det lett kan gjennomføres kontroll og eventuell 

nødvendig behandling, 

ii) gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr lett kan rengjøres og desinfiseres. 

e) Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold 

for de akvakulturdyrene som holdes i det avgrensede akvakulturanlegget. 

f) Det avgrensede akvakulturanlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta tilfredsstillende 

helseovervåking. 

g) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler. 

h) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør. 

i) Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra det avgrensede akvakulturan-

legget, behandles på en måte som sikrer at eventuelle smittsomme agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdom-

mer, er fullstendig inaktivert før spillvannet slippes ut.  
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DEL 4 

Krav til godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 11 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 11 bokstav a): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å be-

kjempe sykdom hos akvatiske dyr, i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til minst følgende elementer når dyr 

som er smittet av en listeført eller ny sykdom, slaktes eller foredles i foretakets lokaler: 

i) Besøk til foretaket skal unngås, men dersom det er uunngåelig, skal de besøkende kontrolleres, og den driftsan-

svarlige skal utlevere vernetøy og vernesko som sluttbehandles eller rengjøres og desinfiseres på en sikker måte 

etter bruk. 

ii) Personalet ved næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, skal 

bruke vernetøy og vernesko som skal rengjøres og desinfiseres tilstrekkelig hyppig. 

iii) Foretaket skal ha et egnet desinfeksjonssystem for å sikre at spillvann fra næringsmiddelforetaket som 

gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, behandles på en måte som sikrer at eventuelle 

sykdomsagenser er inaktivert før spillvannet slippes ut. 

iv) Foretaket skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter; slike 

biprodukter skal bearbeides som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 12 eller artikkel 13 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

v) Tilstrekkelig rengjøring og desinfisering skal være foretatt før nye forsendelser av akvatiske dyr beregnet på 

foredling ankommer foretaket. 

vi) Det skal være innført egnede tiltak for å sikre at alle transportmidler og tilhørende containere som brukes til å 

levere akvatiske dyr til et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, 

rengjøres og desinfiseres før de forlater foretaket. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 11 bokstav b): 

a) Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr skal lett kunne rengjøres og desinfiseres. 

b) Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra næringsmiddelforetaket som 

gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, behandles på en måte som sikrer at eventuelle 

smittsomme agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, er fullstendig inaktivert før spillvannet slippes ut. 

c) Det skal finnes egnet utstyr som er forenlig med foretakets type produksjonsvirksomhet, til rengjøring og desinfisering 

av lokaler, utstyr og transportmidler. 

d) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør. 

DEL 5 

Krav til godkjenning av rensesentraler, som nevnt i artikkel 12 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for rensesentraler, som nevnt i artikkel 12 bokstav a): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende 

elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder på rensesentralen. 

ii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende på rensesentralen og rengjøres og desinfiseres 

regelmessig. 

iii) Utstyr skal ikke deles mellom anlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for 

rengjøring og desinfisering av utstyret.  
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iv) Besøkende til rensesentralen skal kontrolleres dersom de utgjør en risiko for spredning av sykdom, og disse 

besøkende skal enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres på rensesentralen, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til rensesentralen, og 

dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra rensesentralen. 

v) Utstyr på rensesentralen skal rengjøres og desinfiseres etter rensesyklusen. 

vi) Spillvann fra rensesentralen skal ikke slippes ut direkte til vannforekomster uten tilstrekkelig behandling dersom 

de akvatiske dyrenes helsestatus kan settes i fare av listeførte eller nye sykdommer. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr på rensesentraler, som nevnt i artikkel 12 bokstav b): 

a) Rensesentralen skal ha gode hygieniske forhold. 

b) Utstyr og lokaler skal være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte. 

c) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler. 

d) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør. 

e) Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra rensesentralen, behandles ved 

behov for å sikre at eventuelle agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, er inaktivert før avløpsvannet 

slippes ut. 

DEL 6 

Krav til godkjenning av ekspedisjonssentraler, som nevnt i artikkel 13 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for ekspedisjonssentraler, som nevnt i artikkel 13 bokstav a): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende 

elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder på ekspedisjonssentralen. 

ii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende på ekspedisjonssentralen og rengjøres og desinfise-

res regelmessig. 

iii) Utstyr skal ikke deles mellom anlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for 

rengjøring og desinfisering av utstyret. 

iv) Besøkende til ekspedisjonssentralen skal kontrolleres dersom de utgjør en risiko for spredning av sykdom, og disse 

besøkende skal enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres på anlegget, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til anlegget, og dersom det 

gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget. 

v) Utstyr på ekspedisjonssentralen skal rengjøres og desinfiseres etter ekspedisjonsprosessen. 

vi) Spillvann fra ekspedisjonssentralen skal ikke slippes ut direkte til vannforekomster uten tilstrekkelig behandling 

dersom de akvatiske dyrenes helsestatus kan settes i fare av listeførte eller nye sykdommer. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr på ekspedisjonssentraler, som nevnt i artikkel 13 bokstav b): 

a) Ekspedisjonssentralen skal ha gode hygieniske forhold. 

b) Utstyr og lokaler skal være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.  
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c) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler. 

d) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør. 

e) Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra ekspedisjonssentralen, behandles 

ved behov for å sikre at eventuelle agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, er inaktivert før spillvannet 

slippes ut. 

DEL 7 

Krav til godkjenning av gjenutleggingsområder, som nevnt i artikkel 14 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for gjenutleggingsområder, som nevnt i artikkel 14 bokstav a): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende 

elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i gjenutleggingsområdet. 

ii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i gjenutleggingsområdet og rengjøres og desinfiseres 

regelmessig. 

iii) Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet 

protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret. 

iv) Besøkende til gjenutleggingsområdet skal kontrolleres dersom de utgjør en risiko for spredning av sykdom, og 

disse besøkende skal enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres i gjenutleggingsområdet, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til gjenutleggingsområdet, 

og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra gjenutleggingsområdet. 

v) Utstyr i gjenutleggingsområdet skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver rensesyklus. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i gjenutleggingsområder, som nevnt i artikkel 14 bokstav b): 

a) Gjenutleggingsområdet skal så langt det er mulig ha gode hygieniske forhold. 

b) Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en 

hensiktsmessig måte. 

c) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, dersom det er relevant, og utstyr og transportmid-

ler. 

d) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør, og gjenutleggingsområdets miljømessige begrensninger. 

DEL 8 

Krav til godkjenning av karanteneanlegg, som nevnt i artikkel 15 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for karanteneanlegg for akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 15 bokstav a): 

a) Karanteneanlegget skal ligge i sikker avstand fra andre karanteneanlegg, akvakulturanlegg eller grupper av akvakultur-

anlegg med en avstand som vedkommende myndighet fastsetter på grunnlag av en risikovurdering der det skal tas 

hensyn til de relevante listeførte og nye sykdommenes epidemiologi.  
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b) Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen som er fastsatt i artikkel 5, og som skal omfatte minst 

følgende elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder som er angitt i biosikkerhetsplanen. 

ii) Dersom det finnes flere karanteneenheter i samme karanteneanlegg, skal det treffes tiltak for å sikre at enhetene 

er epidemiologisk atskilt. 

iii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i karanteneanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmes-

sig. 

iv) Utstyr skal ikke deles mellom karanteneenheter i et karanteneanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det 

innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret. Utstyr skal ikke deles med andre anlegg. 

v) Bare personer med adgangstillatelse skal ha adgang til karanteneanlegget. 

vi) Personer som går inn i karanteneanlegget, skal bruke det vernetøyet og de verneskoene som blir utlevert, og dette 

skal sluttbehandles eller rengjøres og desinfiseres på en sikker måte etter bruk. 

vii) Døde dyr skal fjernes fra alle karanteneenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som 

mulig, og skal sluttbehandles som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 12 eller 13 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

viii) Alt utstyr i karanteneanleggene skal rengjøres og desinfiseres når karantenetiden er over. 

ix) Den påkrevde karantenetiden skal begynne når det siste akvatiske dyret i kohorten som skal settes i karantene, 

innføres. 

x) Hver karanteneenhet skal tømmes for dyr, rengjøres og desinfiseres etter karantenetiden og holdes tom for dyr i 

minst sju dager før nye akvatiske dyr innføres. 

xi) Det skal tas forholdsregler for å hindre krysskontaminering mellom innkommende og utgående forsendelser av 

akvatiske dyr. 

xii) Dyr som frigis fra karanteneanlegget, skal oppfylle kravene til forflytning av akvakulturdyr mellom medlems-

stater. 

c) En navngitt person skal ha ansvar for å gjennomføre karanteneanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal ved 

behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål. 

2. Følgende krav gjelder overvåkings- og kontrolltiltak for karanteneanlegg for akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 15 

bokstav b): 

a) Miljøforhold som ligger til rette for at de kliniske tegnene på de relevante listeførte eller nye sykdommene uttrykkes, 

skal opprettholdes i karanteneanlegget i hele karantenetiden. 

b) Alle akvakulturdyr som dør eller har symptomer på sykdom i karantenetiden, skal undersøkes klinisk av en veterinær, 

og det skal foretas testing av prøver ved et laboratorium som vedkommende myndighet har utpekt for dette formålet. 

c) Fisk, bløtdyr og krepsdyr av listeførte arter skal settes i karantene under forholdene angitt i bokstav a) i minst 90 dager. 

d) Innen 15 dager etter karantenetidens utløp skal det tas prøver fra det antallet akvakulturdyr som vil sikre at det relevante 

patogenet påvises med et konfidensnivå på 95 % dersom målprevalensen er 2 %. Disse akvakulturdyrene kan tas fra 

kohorten som er satt i karantene, eller fra kontrollakvakulturdyr som deler habitat og som er mottakelige for den 

relevante listeførte eller nye sykdommen og brukes som diagnostisk hjelpemiddel under karantenen. 

3. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i karanteneanlegg for akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 15 bokstav c): 

a) Karanteneanleggets vannforsyning skal være fri for agenser som forårsaker den relevante listeførte eller nye syk-

dommen.  
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b) Spillvann fra karanteneanlegget skal behandles på en måte som sikrer at smittsomme agenser som forårsaker listeførte 

og nye sykdommer, er inaktivert før spillvannet slippes ut. 

c) Systemet for rensing av spillvann skal være utstyrt med et feilsikkert reservesystem som sikrer kontinuerlig drift og 

fullstendig inneslutning av de relevante smittsomme agensene. 

d) Karanteneanleggene skal være tydelig avgrenset, og dyrs og menneskers adgang skal holdes under kontroll. 

e) Personale som har ansvar for å foreta veterinærkontroll, skal ha lokaler med tilstrekkelig utstyr til rådighet, om 

nødvendig med garderober og dusjer. 

f) Det skal være mulig å holde akvakulturdyr i isolasjon ved behov. 

g) Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr skal være utformet slik at de/det kan rengjøres og desinfiseres på en 

hensiktsmessig måte. 

h) Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar 

med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

i) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør. 

j) Den delen av karanteneanlegget der akvakulturdyrene holdes, skal ha tilfredsstillende standard og være utformet slik at 

kontakt med vann og dyr utenfor denne delen forhindres, og slik at kontroll og andre nødvendige prosedyrer knyttet til 

dyrehold lett kan utføres. 

DEL 9 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr av vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke 

lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon 

inntil de ikke lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16 bokstav a): 

a) Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5 som skal omfatte minst følgende 

elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i akvakulturanlegget. 

ii) Dersom det finnes flere isolasjonsenheter i samme akvakulturanlegg, skal det treffes egnede tiltak for å sikre at 

enhetene er epidemiologisk atskilt. 

iii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres 

regelmessig. 

iv) Utstyr skal ikke deles mellom isolasjonsenheter i et akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal 

det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret. Utstyr skal ikke deles med andre 

anlegg. 

v) Bare personer med adgangstillatelse skal ha adgang til akvakulturanlegget. 

vi) Personer som går inn i akvakulturanlegget, skal bruke det vernetøyet og de verneskoene som blir utlevert, og 

dette skal sluttbehandles eller rengjøres og desinfiseres på en sikker måte etter bruk. 

vii) Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter i anlegget hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så 

lavt som mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

viii) Alt utstyr i akvakulturanlegget, eller i den relevante isolasjonsenheten dersom akvakulturanlegget består av mer 

enn én slik enhet, skal rengjøres og desinfiseres når isolasjonstiden er over. 

ix) Isolasjonstiden nevnt i nr. 2 skal begynne først når det siste dyret i kohorten plasseres i akvakulturanlegget, men 

dersom det er flere isolasjonsenheter i akvakulturenheten, skal isolasjonstiden begynne først når det siste dyret i 

kohorten plasseres i isolasjonsenheten.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/509 

 

 

x) Hver isolasjonsenhet i akvakulturanlegget skal tømmes for dyr og rengjøres og desinfiseres når isolasjonstiden er 

over. 

xi) Det skal tas forholdsregler for å hindre krysskontaminering mellom innkommende og utgående forsendelser av 

akvatiske dyr. 

xii) Dyr som frigis fra akvakulturanlegget der de har vært i isolasjon, skal oppfylle kravene til forflytning av akva-

tiske dyr mellom medlemsstater. 

b) Driftsansvarlige skal sikre at en navngitt person har ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og 

annet personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål. 

2. Følgende krav gjelder overvåkings- og kontrolltiltak for akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes 

i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16 bokstav b): 

a) Fisk, bløtdyr og krepsdyr av listeførte arter skal holdes i isolasjon i minst 90 dager. 

b) Alle akvakulturdyr som dør eller har symptomer på sykdom i isolasjonstiden på 90 dager, skal undersøkes klinisk av en 

veterinær, og det skal foretas testing av prøver ved et laboratorium som vedkommende myndighet har utpekt for dette 

formålet. 

3. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon 

inntil de ikke lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16 bokstav c): 

a) Det skal være mulig å holde akvakulturdyr i isolasjon. 

b) Akvakulturanleggets vannforsyning skal være fri for listeførte arter og agenser som forårsaker de relevante listeførte 

eller nye sykdommene. 

c) Dersom det er nødvendig for ikke å sette resipientens helsestatus i fare, skal spillvann fra akvakulturanlegget behandles 

på en måte som sikrer at smittsomme agenser som forårsaker listeførte og nye sykdommer, er inaktivert før spillvannet 

slippes ut. 

d) Dyrs adgang til akvakulturanlegget skal holdes under kontroll. 

e) Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr skal være utformet slik at de/det kan rengjøres og desinfiseres på en 

hensiktsmessig måte. 

f) Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar 

med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

g) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør. 

DEL 10 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i 

artikkel 17 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der 

forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko, som nevnt i artikkel 17: 

a) Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende 

elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i anlegget. 

ii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres 

regelmessig.  
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iii) Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko. Disse besøkende skal enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og 

dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget. 

iv) Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som 

mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

b) En navngitt person skal ha ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal ved 

behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der 

forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko, som nevnt i artikkel 17 bokstav c): 

a) Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold 

for de dyrene som holdes i anlegget. 

b) Akvakulturanlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta helseovervåking. 

c) Utstyr og lokaler skal være framstilt av materialer som lett kan rengjøres og desinfiseres. 

d) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler. 

e) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av 

sykdommer som disse predatorene utgjør. 

f) Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar 

med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

DEL 11 

Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i 

artikkel 18 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i 

artikkel 18 bokstav b): 

a) Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til 

følgende elementer: 

i) Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i akvakulturanlegget. 

ii) Dersom det finnes ulike funksjonelle enheter i samme akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt ved hjelp av 

egnede hygienetiltak. 

iii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regel-

messig. 

iv) Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet 

protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret. 

v) Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko. Disse besøkende skal 

enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og 

dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.  
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vi) Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som 

mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

vii) Utstyr i akvakulturanlegget skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver produksjonssyklus. 

viii) Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før dyr lastes eller losses i 

akvakulturanlegget. 

b) Driftsansvarlige skal sikre at en navngitt person har ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og 

annet personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i 

artikkel 18 bokstav c): 

a) Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold 

for de dyrene som holdes i akvakulturanlegget. 

b) Anlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta tilfredsstillende helseovervåking. 

c) Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en 

hensiktsmessig måte. 

d) Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen som disse 

predatorene utgjør, og akvakulturanleggets miljømessige begrensninger. 

e) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler. 

f) Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar 

med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

DEL 12 

Krav til godkjenning av fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller 

gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, som nevnt i artikkel 19 

1. Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å 

behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, som nevnt i artikkel 19 bokstav a): 

a) Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende 

elementer: 

i) Fartøyet eller det mobile anlegget og alt utstyr som er brukt i behandlingsprosessen, skal rengjøres og desinfiseres 

etter behandlingen og før fartøyet eller det mobile anlegget flyttes til et annet akvakulturanlegg. 

ii) Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmes-

sig. 

iii) Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet 

protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret, og det skal dokumenteres at protokollen gjennomføres. 

iv) Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko, og disse besøkende skal 

enten 

— bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller 

— rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og 

dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.  
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v) Årsaken til eventuell dødelighet under en behandling skal registreres, og døde dyr skal fjernes fra akvakultur-

anlegget hyppig nok til at infeksjonstrykket blir så lavt som mulig samtidig som det skal være praktisk mulig med 

tanke på behandlingsplanen for de aktuelle akvakulturdyrene. 

vi) Døde dyr skal fjernes hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles i 

samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

b) Driftsansvarlige skal sikre at en navngitt person har ansvar for å gjennomføre anleggets biosikkerhetsplan, og annet 

personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål. 

2. Følgende krav gjelder lokaler og utstyr på fartøyer eller i andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å 

behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, som nevnt i artikkel 19 bokstav b): 

a) Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold 

for de akvakulturdyrene som holdes i anlegget. 

b) Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som lett kan rengjøres og desinfiseres. 

c) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler og utstyr. 

d) Dersom det brukes automatiserte systemer for rengjøring og desinfisering, skal virkningen av systemene valideres før 

de tas i bruk og deretter med hensiktsmessig hyppighet. 

e) Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar 

med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

 _____  
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VEDLEGG II 

RISIKOBASERT OVERVÅKING SOM SKAL GJENNOMFØRES I VISSE GODKJENTE ANLEGG 

DEL 1 

Risikobasert overvåking i akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg nevnt i artikkel 7, 8, 17 og 18 

Risikobasert overvåking i akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 7, 8, 17 og 18, skal 

gjennomføres på følgende måte: 

a) Akvakulturanlegg der det holdes andre listeførte arter av akvakulturdyr enn artene nevnt i bokstav b) ii) i denne delen, skal 

gjennomføre risikobasert overvåking alt etter om risikoen ved anlegget er klassifisert som «høy», «middels» eller «lav» på 

grunnlag av en risikovurdering foretatt i samsvar med del I i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689. 

b) Akvakulturanlegg der det holdes arter av akvakulturdyr nevnt i punkt i) og ii), skal gjennomføre risikobasert overvåking 

dersom risikoen ved anlegget er klassifisert som «høy» på grunnlag av en risikovurdering foretatt i samsvar med del I i 

vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689: 

i) Arter som ikke er listeført. 

ii) Listeførte arter nevnt i fjerde kolonne i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, men disse 

listeførte artene må være i kontakt med de listeførte artene nevnt i tredje kolonne i nevnte tabell for å bli klassifisert 

som vektorarter, og denne kontakten har ikke funnet sted. 

DEL 2 

Innholdet i risikobasert overvåking i akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg som gjennomføres i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429 

1. Kontroll av journaler, kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser ved de godkjente akvakulturanleggene som er 

nevnt i artikkel 7, 17 og 18, skal gjennomføres på følgende måte: 

a) De relevante journalene som føres i samsvar med journalføringsplikten i henhold til artikkel 186 i forordning (EU) 

2016/429 og artikkel 23, 32 og 33 i denne forordningen, skal undersøkes for å vurdere om det er tegn på økt dødelighet 

eller forekomst av en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget som det skal tas hensyn til ved et veterinærbesøk. 

b) Alle deler av akvakulturanlegget skal undersøkes, og det skal rettes særlig oppmerksomhet mot de produksjonsenhetene 

som det er angitt økt dødelighet for i journalene nevnt i bokstav a). 

c) Dersom det etter en undersøkelse av journalene eller etter en klinisk undersøkelse av alle produksjonsenheter ikke er 

funnet tegn på forekomst av en listeført eller ny sykdom, skal det ikke være nødvendig å ta prøver til laboratorie-

undersøkelse. 

d) Dersom det oppdages nylig døde eller døende akvakulturdyr, skal et representativt utvalg av disse akvakultudyrene 

undersøkes klinisk både utvendig og innvendig med henblikk på å fastslå om det forekommer patologiske endringer. 

Denne undersøkelsen skal særlig ta sikte på å påvise listeførte eller nye sykdommer. 

e) Dersom resultatet av den kliniske undersøkelsen fastsatt i bokstav d) gir mistanke om forekomst av en slik listeført eller 

ny sykdom i et akvakulturanlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment der et utryddelsesprogram gjennomføres, 

eller som er erklært fri(tt) for den aktuelle sykdommen, skal det tas en prøve av akvakulturdyr fra nevnte 

akvakulturanlegg, og prøven skal undersøkes i et laboratorium i samsvar med det relevante kapittelet i del II i 

vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689. 

f) Dersom resultatet av den kliniske undersøkelsen fastsatt i bokstav d) gir mistanke om forekomst av en listeført sykdom 

i et akvakulturanlegg i en medlemsstat der et overvåkingsprogram gjennomføres for den aktuelle kategori C-syk-

dommen, skal det tas en prøve av akvakulturdyr fra akvakulturanlegget, og prøven skal undersøkes i et laboratorium i 

samsvar med det relevante kapittelet i del III i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689. 
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g) Dersom resultatet av den kliniske undersøkelsen fastsatt i bokstav d) gir mistanke om forekomst av en ny sykdom, skal 

det tas en prøve av akvakulturdyr fra akvakulturanlegget, og prøven skal undersøkes i et laboratorium med det formål å 

påvise den aktuelle nye sykdommen. 

2. Kontroll av journaler, kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser ved de godkjente gruppene av akvakulturanlegg 

som er nevnt i artikkel 8, skal gjennomføres på følgende måte: 

a) De relevante journalene som føres av eller på vegne av hvert akvakulturanlegg i gruppen av akvakulturanlegg i samsvar 

med artikkel 186 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 24 i denne forordningen, skal undersøkes for å vurdere om det 

er tegn på økt dødelighet eller forekomst av en listeført eller ny sykdom som det skal tas hensyn til når det avgjøres 

hvilket akvakulturanlegg i gruppen som skal besøkes i forbindelse med risikobasert overvåking. 

b) Dersom undersøkelsen av journaler nevnt i bokstav a) tyder på økt dødelighet eller forekomst av en listeført eller ny 

sykdom i et bestemt akvakulturanlegg i gruppen, skal anlegget besøkes i forbindelse med risikobasert overvåking, og 

trinnene som er beskrevet i nr. 1 bokstav b)–g), skal følges under besøket. 

c) Dersom undersøkelsen av journaler nevnt i bokstav a) ikke tyder på økt dødelighet eller forekomst av en listeført eller 

ny sykdom i et akvakulturanlegg i gruppen, skal besøket eller besøkene i forbindelse med risikobasert overvåking 

gjennomføres enten 

i) etter en risikovurdering, i det akvakulturanlegget eller de akvakulturanleggene i gruppen som utgjør størst risiko for 

innførsel av sykdom, eller 

ii) i det anlegget som har hatt størst antall forflytninger av akvakulturdyr til videre oppdrett siden siste besøk i 

forbindelse med risikobasert overvåking. 

I begge tilfeller skal trinnene som er beskrevet i nr. 1 bokstav c)–g), følges under besøket i forbindelse med risikobasert 

overvåking. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/990 

av 28. april 2020 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til  

dyrehelse og utstedelse av helsesertifikater ved forflytning av akvatiske dyr og produkter  

av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr innenfor Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 192 nr. 2, 

artikkel 197 nr. 3, artikkel 201 nr. 3, artikkel 202 nr. 3, artikkel 205 nr. 2, artikkel 211 nr. 1, artikkel 213 nr. 1, artikkel 216 

nr. 4, artikkel 218 nr. 3, artikkel 221 nr. 1, artikkel 222 nr. 3, artikkel 223 nr. 6 og artikkel 224 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres 

til dyr eller mennesker, herunder regler for kategorisering av listeførte sykdommer som er av betydning på unionsplan. 

Ifølge artikkel 5 i nevnte forordning skal sykdomsspesifikke regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

gjelde for de listeførte sykdommene, som nevnt i den artikkelen og i vedlegg II til nevnte forordning. Ettersom listeførte 

sykdommer krever ulike typer håndteringstiltak, er det i artikkel 9 i forordning (EU) 2016/429 fastsatt regler for 

forebygging og bekjempelse av sykdommer som tar hensyn til hvor alvorlig innvirkning disse ulike typene listeførte 

sykdommer kan ha på folke- eller dyrehelsen, økonomien, samfunnet og miljøet. 

2) Særlig viser artikkel 9 nr. 1 bokstav a)–e) i forordning (EU) 2016/429 til ulike typer listeførte sykdommer, idet det tas 

hensyn til mulig risiko ved tilfeller av disse listeførte sykdommene. I artikkel 9 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning 

fastsettes det dessuten at listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), b) og c) også skal anses som listeførte 

sykdommer i henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav d) dersom risikoen som den aktuelle sykdommen utgjør, kan begrenses 

på en effektiv og forholdsmessig måte gjennom tiltak for forflytning av dyr og produkter. Dette skillet mellom ulike 

kategorier av listeførte sykdommer bør tas hensyn til i forbindelse med reglene fastsatt i denne forordningen for 

forflytning innenfor Unionen av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende 

akvatiske dyr. 

3) I del IV avdeling II kapittel 2 og 3 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes sykdomsspesifikke regler for kategori  

D-sykdommer og listeførte arter for disse sykdommene samt regler for nye sykdommer. Disse reglene omfatter også 

krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr innenfor Unionen, herunder akvatiske dyr beregnet på konsum, og 

produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr, med sikte på å forebygge og bekjempe spredning av listeførte og 

nye sykdommer i Unionen. 

4) I del IV avdeling II kapittel 2 og 3 i forordning (EU) 2016/429 gis også Kommisjonen myndighet til å vedta regler som 

utfyller visse ikke-grunnleggende bestemmelser i forordningen ved hjelp av delegerte rettsakter. Slike utfyllende regler 

bør derfor vedtas for å sikre at den nye rettslige rammen for bekjempelse og forebygging av dyresykdommer som er 

fastsatt i nevnte forordning, fungerer på en tilfredsstillende måte. Ettersom disse utfyllende reglene i stor grad er 

innbyrdes forbundet, bør de av hensyn til klarhet og åpenhet samt for å lette anvendelsen av reglene, fastsettes i én 

enkelt rettsakt i stedet for i en rekke atskilte rettsakter med mange krysshenvisninger og risiko for overlapping.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

2022/EØS/81/09 
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5) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(2) inndeles de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 

nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 i kategori A-, B-, C-, D- og E-sykdommer. Det fastsettes også at reglene for 

forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal 

gjelde for kategoriene av listeførte sykdommer for de listeførte artene og gruppene av listeførte arter som er angitt i 

tabellen i gjennomføringsforordningen. I tabellen angis blant annet arter og grupper av arter av akvatiske dyr samt 

vektorarter for sykdommer som rammer akvatiske dyr. 

6) Reglene og de risikoreduserende tiltakene som fastsettes i denne forordningen, bør utfylle kravene til dyrehelse som er 

fastsatt i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til forflytning av akvatiske dyr innenfor Unionen, herunder akvatiske 

dyr beregnet på konsum og produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, for å sikre at disse varene ikke utgjør 

en vesentlig risiko for spredning av de sykdommene hos akvatiske dyr som er nevnt i vedlegg II til forordning (EU) 

2016/429, og definert ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 som kategori D-sykdommer som 

alt etter hva som er relevant, omfatter kategori A-, kategori B- og kategori C-sykdommer. Ved delegert kommisjonsfor-

ordning (EU) 2020/689(3) fastsettes regler for obligatoriske og frivillige programmer for utryddelse av bestemte 

listeførte sykdommer. Når det gjelder kategori B- og C-sykdommer, er visse medlemsstater omfattet av utryddelses-

programmer med det formål å sette en stopper for disse listeførte sykdommene eller vise at de har sykdomsfri status for 

disse listeførte sykdommene. Med tanke på disse programmene bør det derfor fastsettes at forflytning av akvatiske dyr 

og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr av listeførte arter for den 

relevante kategorien B- eller C-sykdom skal tillates bare dersom denne forflytningen ikke truer utryddelsesprogram-

menes resultater eller den sykdomsfrie statusen for disse listeførte sykdommene, dersom en slik status er oppnådd. 

7) Når det gjelder kategori C-sykdommer, kan driftsansvarlige for anlegg som ikke er omfattet av et frivillig utryddelses-

program, dessuten gjennomføre et frivillig overvåkingsprogram for en bestemt kategori C-sykdom i samsvar med 

reglene fastsatt i delegert forordning (EU) 2020/689. Selv om slike anlegg ikke vil bli erklært som sykdomsfrie, vil de 

ha den fordelen at de vil motta bare akvakulturdyr av listeførte arter for den relevante kategori C-sykdommen, og dette 

vil ikke true overvåkingsprogrammets resultater. 

8) Derfor bør det ved denne forordningen fastsettes utfyllende regler for forflytning av akvatiske dyr og produkter av 

animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr som er nødvendige for å sikre gode resultater av slike utryddelses- og overvå-

kingsprogrammer i de medlemsstatene, sonene eller segmentene som de gjennomføres i, samt i medlemsstater, soner og 

segmenter som har oppnådd sykdomsfri status. 

9) I artikkel 192 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes sykdomsforebyggende tiltak i forbindelse med transport av 

akvatiske dyr, og Kommisjonen gis myndighet til å fastsette utfyllende regler for rengjøring og desinfisering av 

transportmidler for akvatiske dyr, utskifting av vann, utslipp av vann og biosikkerhetstiltak for å redusere mulig risiko 

som oppstår ved transport av disse akvatiske dyrene innenfor Unionen. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes 

nærmere regler for transport av akvatiske dyr, herunder transport med brønnbåt. 

10) Ifølge forordning (EU) 2016/429 skal forsendelser av akvatiske dyr av listeførte arter som innføres til et område med 

sykdomsfri status eller et område som er omfattet av et utryddelsesprogram, følges av et helsesertifikat, unntatt under 

visse svært begrensede omstendigheter. Ettersom visse forsendelser transporteres for kommersielle formål i blandede 

partier som kan følges av forskjellige helsesertifikater, er det avgjørende å sikre at hver forsendelse losses på det 

tiltenkte bestemmelsesstedet. Det er et nødvendig risikoreduserende tiltak å merke forsendelser på en slik måte at 

etiketten tydelig knytter forsendelsen av akvatiske dyr til det tilsvarende helsesertifikatet, av hensyn til sporbarhet og for 

å sikre at bare de forsendelsene som er behørig sertifisert for å sendes til sykdomsfrie områder, havner i disse områdene. 

Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes utfyllende regler for merking av slike forsendelser.  

  

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT 

L 174 av 3.6.2020, s. 211). 
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11) Ifølge artikkel 197 i forordning (EU) 2016/429 skal akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for kategori B- og 

C-sykdommer, ha opprinnelse i områder med sykdomsfri status dersom de er beregnet på medlemsstater, soner eller 

segmenter som er frie for disse listeførte sykdommene eller er omfattet av et program for utryddelse av slike listeførte 

sykdommer. I visse situasjoner berettiger risikoen for dyrehelsen imidlertid ikke slike restriksjoner. Ved denne forord-

ningen bør det derfor fastsettes et unntak fra restriksjonene som er fastsatt i artikkel 197 i forordning (EU) 2016/429, 

samtidig som det sikres at nødvendige risikoreduserende tiltak treffes, slik at nevnte forflytninger av akvakulturdyr ikke 

setter helsestatusen eller de eksisterende utryddelsesprogrammene i fare. 

12) Det er også nødvendig å fastsette utfyllende regler som gir unntak for levende akvatiske dyr av listeførte arter beregnet 

på konsum, dersom de flyttes til en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment, eller en 

medlemsstat, en sone eller et segment som er omfattet av et utryddelsesprogram, og dersom de ikke har opprinnelse i en 

sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment. I slike tilfeller kan disse akvatiske dyrene 

være av arter som er listeført som vektorarter i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, men som ikke har vært i kontakt med de listeførte artene som er mottakelige for den relevante listeførte 

sykdommen som angitt i kolonne 3 i nevnte tabell, og derfor ikke anses som vektorer. En annen mulighet er at disse 

akvatiske dyrene kan være beregnet på slakting og foredling i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å 

bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, og det er gitt tillatelse fra vedkommende myndighet til at de kan forlate et område 

som er omfattet av tiltak for sykdomsbekjempelse som gjelder en listeført eller ny sykdom. Ved denne forordningen bør 

det fastsettes at ytterligere risikoreduserende tiltak i forbindelse med emballering og merking i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(4) skal anvendes på bløtdyr og krepsdyr beregnet på konsum, 

slik at det sikres at slike akvatiske dyr kan flyttes til et område med sykdomsfri status eller et område som er omfattet av 

et utryddelsesprogram, uten at det medfører risiko for spredning av en relevant listeført eller ny sykdom. 

13) Det er også nødvendig å fastsette utfyllende regler for forflytning av akvakulturdyr av listeførte arter til avgrensede 

akvakulturanlegg. Akvakulturdyr av vektorarter oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/1882 som ikke har vært i kontakt med de mottakelige artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell, samt 

akvakulturdyr som har vært i karantene i et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert kommisjonsfor-

ordning (EU) 2020/691(5), eller har vært i karantene i et annet avgrenset anlegg, herunder bestemmelsesanlegget, bør 

kunne flyttes til avgrensede anlegg. Ettersom avgrensede anlegg kan utveksle akvakulturdyr seg imellom med færre 

krav når det gjelder forflytning enn for andre typer akvakulturanlegg, er det viktig at de særlige reglene og unntakene 

som er fastsatt i denne forordningen, sikrer at slik forflytning mellom avgrensede anlegg ikke utgjør en risiko for 

spredning av listeførte eller nye sykdommer. 

14) Viltlevende akvatiske dyr er en viktig ressurs som bør vernes. Ifølge artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429 tillates 

derfor medlemsstatene å kreve at bare akvatiske dyr fra sykdomsfrie områder kan utsettes i naturen selv om 

vannområdene de settes ut i, ikke har sykdomsfri status. Dessuten skal Kommisjonen ifølge artikkel 205 nr. 2 i nevnte 

forordning vedta delegerte rettsakter om fastsettelse av utfyllende regler for forflytning av akvatiske dyr til sportsfiske, 

herunder agn. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes utfyllende regler for en framgangsmåte for hvordan 

medlemsstatene kan benytte seg av denne muligheten. Ettersom forordning (EU) 2016/429 ikke krever at det utstedes 

helsesertifikat for slik forflytning av forsendelser av akvatiske dyr til områder som ikke er sykdomsfrie, bør det ved 

denne forordningen fastsettes regler som sikrer at vedkommende myndigheter i begge medlemsstatene er i stand til å 

spore forflytningen av slike forsendelser. 

15) Levende agn som er smittet av en listeført eller ny sykdom hos akvatiske dyr, utgjør en vesentlig sykdomsrisiko for 

viltlevende akvatiske dyr og derfor potensielt også for akvakulturdyr. For å håndtere denne risikoen bør det derfor ved 

denne forordningen fastsettes at levende agn bare kan komme fra et område med sykdomsfri status dersom den skal 

brukes i en medlemsstat, en sone eller et segment med sykdomsfri status eller i medlemsstater som har truffet tiltakene 

nevnt i artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429.  

  

(4) 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). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/691 av 30. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 345). 
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16) I artikkel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for hvilke typer forflytning av akvatiske dyr som skal 

følges av et sertifikat. Erfaringene fra anvendelsen av reglene fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF(6) viser imidlertid at det 

under visse svært begrensede og særlige omstendigheter, og med Kommisjonens og de relevante medlemsstatenes 

samtykke, kan innvilges unntak fra anvendelsen av reglene angitt i artikkel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 når 

det gjelder kategori C-sykdommer. Derfor bør det ved denne forordningen fastsettes vilkår for når det ikke skal være et 

krav om at et helsesertifikat skal følge forsendelser av akvatiske dyr av listeførte arter når de er beregnet på sykdomsfrie 

medlemsstater. 

17) Egenerklæringsdokumenter utstedes av driftsansvarlige i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429 for 

forsendelser som skal flyttes mellom medlemsstater, men som ikke trenger å følges av et helsesertifikat. Det er viktig å 

fastsette regler for hvilke opplysninger slike egenerklæringsdokumenter bør inneholde for å sikre at forsendelser kan 

spores og for å fremme sikker handel. Egenerklæringsdokumenter har en merverdi i forbindelse med forflytning av 

akvakulturdyr mellom akvakulturanlegg som gjennomfører overvåkingsprogrammer for en eller flere kategori  

C-sykdommer. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes at egenerklæringsdokumenter skal inneholde de 

opplysningene som er nødvendige for å bekrefte at opprinnelsesanlegget deltar i et overvåkingsprogram, og at det ikke 

er mistanke om eller bekreftet forekomst av nevnte kategori C-sykdom eller -sykdommer i akvakulturanlegget. 

18) For å sikre at reglene for utstedelse av helsesertifikat som er fastsatt i artikkel 216 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, 

følges, skal den offentlige veterinæren foreta dokumentkontroll og en klinisk kontroll og, dersom det er relevant, 

kliniske undersøkelser ved opprinnelsesanlegget før helsesertifikatet undertegnes. Målet med disse kontrollene er å sikre 

at det ikke er noe som tyder på forekomst av en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget, og fremme sikker handel. 

Utfyllende regler for disse kontrollene bør fastsettes i denne forordningen. 

19) Kliniske tegn på sykdom er mindre åpenbare hos visse kategorier av akvakulturdyr, for eksempel egg og bløtdyr. Det er 

derfor uheldig bruk av ressurser å kreve at det skal foretas klinisk kontroll av slike kategorier av akvakulturdyr før hver 

forflytning fra et akvakulturanlegg. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes et unntak fra kravet om å foreta 

klinisk kontroll av egg og bløtdyr hver gang det skal utstedes sertifikat for dem, forutsatt at det foretas visse kontroller i 

forbindelse med dokumentasjon, datoen for den siste kliniske kontrollen av akvakulturdyrene som holdes i akvakultur-

anlegget, og opplysninger om forflytning til anlegget. 

20) Erfaringene fra anvendelsen av direktiv 2006/88/EF viser at det i denne forordningen også bør fastsettes visse andre 

unntak fra kravet om å foreta klinisk kontroll i løpet av de siste 72 timene før avsendelse. Formålet med disse unntakene 

er å gi vedkommende myndighet fleksibilitet til å foreta klinisk kontroll i løpet av en periode på sju dager før avsendelse 

under visse begrensede omstendigheter der sannsynligheten for symptomer på sykdom eller risiko for spredning av en 

listeført eller ny sykdom anses å være lav. 

21) I artikkel 219 og 220 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes forpliktelser for andre driftsansvarlige enn transportører og 

for vedkommende myndigheter i medlemsstatene i forbindelse med melding om forflytning av akvatiske dyr mellom 

medlemsstatene. Ved denne forordningen bør det fastsettes utfyllende regler for opplysningene som driftsansvarlige bør 

framlegge for vedkommende myndighet før en slik forflytning, samt opplysningene som vedkommende myndighet i 

opprinnelsesmedlemsstaten bør underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om. Denne 

forhåndsmeldingen om forflytning mellom medlemsstatene bør gjelde både akvakulturdyr og viltlevende akvatiske dyr. 

22) Ved forflytning av akvakulturdyr av listeførte arter mellom et anlegg i en medlemsstat som deltar i et overvåkings-

program for en viss kategori C-sykdom, og et anlegg i en annen medlemsstat som deltar i et overvåkingsprogram for 

samme kategori C-sykdom, er det viktig å fastsette regler angående opplysningene som skal framlegges på forhånd, for 

å sikre at bestemmelsesanlegget mottar akvakulturdyr med en akseptabel helsestatus. Ved denne forordningen bør det 

derfor fastsettes regler for opplysningene som den driftsansvarlige for opprinnelsesanlegget bør framlegge for ved-

kommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, samt opplysningene som vedkommende myndighet bør underrette 

vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om.  

  

(6) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og be-

kjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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23) Ettersom melding om forflytning mellom medlemsstater er et viktig skritt i retning av å sikre at akvatiske dyr og 

produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr kan spores, og for å fremme 

sikker handel, bør det ved denne forordningen fastsettes nærmere regler for kravene til forhåndsmelding, herunder en 

nærmere beskrivelse av opplysningene som driftsansvarlige skal framlegge, samt nødrutiner for slike meldinger.  

I artikkel 219 nr. 2, artikkel 220 nr. 2 og artikkel 221 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 46 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715(7) beskrives opplysningene som driftsansvarlige og vedkommende 

myndigheter skal framlegge i forbindelse med slike meldinger, og nødrutinene som vedkommende myndighet skal 

innføre ved strømbrudd og andre forstyrrelser i TRACES. 

24) Ifølge artikkel 222 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i forbindelse med 

driftsansvarliges forpliktelser med hensyn til forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr 

enn levende akvatiske dyr, herunder risikoreduserende tiltak som bør anvendes på slike produkter på opprinnelses- og 

bestemmelsesstedet. Ifølge artikkel 222 nr. 4 i nevnte forordning får reglene i denne artikkelen ikke anvendelse på 

produkter av animalsk opprinnelse fra viltlevende akvatiske dyr som høstes eller fanges for direkte konsum. De 

utfyllende reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor få anvendelse bare på produkter av animalsk opprinnelse fra 

akvakulturdyr, og bør omfatte tiltak som skal treffes når visse produkter av animalsk opprinnelse fra andre akva-

kulturdyr av listeførte arter enn levende akvakulturdyr, kommer inn i et område med sykdomsfri status og skal 

videreforedles, eller dersom vedkommende myndighet har gitt tillatelse til at de forlater et anlegg eller en sone som er 

omfattet av nødtiltak eller forflytningsrestriksjoner. De utfyllende reglene bør også omfatte kravene til utstedelse av 

helsesertifikat og kravene til meldinger som bør få anvendelse på slik forflytning, for å sikre at disse produktene kan 

spores. 

25) Reglene som fastsettes ved denne forordningen når det gjelder forflytning av levende akvatiske dyr, bør omfatte artene 

oppført i kolonne 3 og 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 med visse unntak for 

vektorartene angitt i kolonne 4. På grunn av det lavere risikonivået som er forbundet med produkter av animalsk 

opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr, bør reglene som fastsettes ved denne forordningen når 

det gjelder forflytning av slike produkter, imidlertid få anvendelse bare på de mottakelige artene som er oppført i 

kolonne 3 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og ikke på vektorartene angitt i 

kolonne 4 i samme tabell. 

26) Produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr skal under visse omstendigheter 

følges av et helsesertifikat i samsvar med artikkel 223 i forordning (EU) 2016/429. Nærmere bestemmelser om 

innholdet i disse helsesertifikatene bør fastsettes i denne forordningen. 

27) Denne forordningen bør får anvendelse fra 21. april 2021 i samsvar med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 

2016/429. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen utfyller reglene fastsatt i del IV avdeling II kapittel 2 og 3 i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til 

forflytning av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr innenfor Unionen.  

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjons-

styringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 14.10.2019, s. 37). 
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Særlig fastsettes regler for 

a) forpliktelsene driftsansvarlige, herunder transportører, har ved transport av akvatiske dyr, 

b) utfyllende krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr beregnet på særlig bruk eller særlige formål, herunder krav til 

utstedelse av sertifikater og krav til meldinger, 

c) produksjon, foredling og distribusjon av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akva-

kulturdyr. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen får definisjonene i artikkel 4 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 2 i delegert forordning (EU) 

2020/691 anvendelse. 

Videre menes med 

1) «container» en kasse, boks, beholder eller annen stiv konstruksjon som brukes til transport av akvatiske dyr eller egg fra 

akvatiske dyr, men som ikke er et transportmiddel, 

2) «brønnbåt» et fartøy som har en brønn eller tank til oppbevaring, transport eller behandling av levende akvakulturdyr i 

vann, 

3) «vektorarter» arter som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og som 

oppfyller vilkårene for å anses som vektorer som angitt i kolonne 3 i vedlegg I til denne forordningen, 

4) «agn» et akvatisk dyr som brukes til å lokke til seg eller fange et annet akvatisk dyr, 

5) «nasjonale tiltak» nasjonale tiltak som har som formål å begrense følgene av andre sykdommer enn listeførte sykdommer, 

som nevnt i artikkel 226 i forordning (EU) 2016/429, 

6) «habitat» områder i vann som kjennetegnes ved geografiske, abiotiske og biotiske særtrekk, uansett om de er helt eller 

delvis naturlige, 

7) «sykdomsfri medlemsstat, sykdomsfri sone eller sykdomsfritt segment» en medlemsstat, en sone eller et segment som er 

erklært sykdomsfri(tt) i samsvar med artikkel 36 nr. 4 eller artikkel 37 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429, 

8) «utryddelsesprogram» et obligatorisk utryddelsesprogram som er fastsatt i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i forordning 

(EU) 2016/429, eller et frivillig utryddelsesprogram som er fastsatt i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i samme forordning, 

9) «registrert akvakulturanlegg» et anlegg som er registrert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 173 i 

forordning (EU) 2016/429, 

10) «godkjent akvakulturanlegg» et anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 176 i 

forordning (EU) 2016/429, 

11) «godkjent gruppe av akvakulturanlegg» en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i 

samsvar med artikkel 177 i forordning (EU) 2016/429. 

DEL II 

FORFLYTNING AV AKVATISKE DYR 

KAPITTEL 1 

Alminnelige krav til driftsansvarlige ved transport av akvatiske dyr 

Artikkel 3 

Alminnelige forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til krav til biosikkerhet ved transport av akvatiske dyr 

1. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at akvatiske dyr  
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a) lastes og transporteres i vann som ikke endrer helsestatusen deres, 

b) ikke transporteres i samme vann eller i samme container som akvatiske dyr med lavere helsestatus, fra de lastes til de 

ankommer bestemmelsesstedet. 

2. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at 

a) transportmidler og containere er utformet og konstruert slik at de kan rengjøres og desinfiseres på en effektiv måte mellom 

hver forsendelse, og slik at helsestatusen til de akvatiske dyrene ikke settes i fare under transport, 

b) containeren, dersom den ikke er til engangsbruk, eller fartøyet og annet transportutstyr rengjøres og desinfiseres mellom 

hver forsendelse. 

3. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at rengjøringen og desinfiseringen som kreves i nr. 2 bokstav b), 

gjennomføres i samsvar med en protokoll som er godkjent av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet, og som skal 

inneholde nærmere opplysninger om når og hvor rengjøringen og desinfiseringen skal finne sted, og hvilken type desinfeksjons-

midler som skal brukes. 

Artikkel 4 

Alminnelige forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til krav til utskifting og utslipp av vann under transport av 

akvatiske dyr 

1. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at vannet skiftes ut dersom det er nødvendig, men bare som følger: 

a) Ved transport på land: på utskiftingssteder der utskiftingen ikke endrer helsestatusen til de akvatiske dyrene som 

transporteres, eller til akvatiske dyr som befinner seg på bestemmelsesstedet eller er underveis til dette bestemmelsesstedet. 

b) Ved transport med brønnbåt: minst 10 km fra alle akvakulturanlegg som ligger på ruten mellom lastestedet og bestemmel-

sesstedet. 

2. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at utskiftingen av vann som er nevnt i nr. 1, ikke foregår i områder som 

er omfattet av forflytningsrestriksjoner eller nødtiltak. 

Artikkel 5 

Forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til særlige krav til transport og merking av transportmidler og containere 

som akvatiske dyr transporteres i 

1. Driftsansvarlige, inkludert transportører, med ansvar for forsendelser av akvatiske dyr som følges av et helsesertifikat som 

nevnt i artikkel 208 eller artikkel 209 i forordning (EU) 2016/429, skal sikre at transportmidlene eller containerne som de 

akvatiske dyrene transporteres i, er identifisert ved hjelp av en leselig etikett som skal 

a) være plassert på et synlig sted på containeren eller transportmiddelet, alt etter hva som er praktisk mulig, 

b) inneholde de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen tydelig kan knyttes til helsesertifikatet. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan etiketten ved transport med brønnbåt erstattes av en oppføring i skipsmanifestet som 

inneholder de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen tydelig kan knyttes til helsesertifikatet nevnt i nr. 1.  
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KAPITTEL 2 

Utfyllende krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr 

Avsni t t  1  

Forf lytning  av akvat i ske  dy r beregnet  på akva kul tura nlegg  el l er  utset t ing  i  naturen  

Artikkel 6 

Unntak fra kravet om at akvakulturdyr av listeførte arter skal ha opprinnelse i en sykdomsfri medlemsstat, en 

sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment 

Som unntak fra artikkel 197 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2016/429 kan driftsansvarlige, inkludert transportører, flytte akva-

kulturdyr av listeførte arter som er relevante for de kategori B-sykdommene eller kategori C-sykdommene som medlemsstaten, 

sonen eller segmentet har oppnådd status som sykdomsfri for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for, fra medlemsstater, 

soner eller segmenter som ikke er frie for disse listeførte sykdommene, dersom en av følgende omstendigheter foreligger: 

a) Akvakulturdyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, og de anses ikke som vektorer for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene. 

b) Akvakulturdyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882 og er vektorer, men de anses som frie for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene, ettersom de har 

vært i karantene i et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2020/691, i 

henhold til kravene angitt i del 8 nr. 2 i vedlegget til nevnte delegerte forordning. 

c) Akvakulturdyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882 og er vektorer, men de er blitt holdt i et akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 16 i delegert 

forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 9 nr. 2 i vedlegg I til nevnte delegerte forordning, og anses ikke 

lenger som vektorer for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene. 

d) Akvakulturdyrene er beregnet på et avgrenset anlegg for vitenskapelige formål. 

Artikkel 7 

Forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til sykdomsforebygging og risikoreduserende tiltak ved forflytning av 

viltlevende akvatiske dyr til akvakulturanlegg 

Som unntak fra artikkel 197 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2016/429 sammenholdt med artikkel 200 nr. 1 i samme forordning kan 

driftsansvarlige, inkludert transportører, flytte viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter som er relevante for de kategori  

B- eller kategori C-sykdommene som medlemsstaten, sonen eller segmentet har oppnådd status som sykdomsfri for eller er 

omfattet av et utryddelsesprogram for, fra medlemsstater, soner eller segmenter som ikke er frie for disse listeførte syk-

dommene, forutsatt at disse viltlevende akvatiske dyrene er beregnet på et akvakulturanlegg og en av følgende omstendigheter 

foreligger: 

a) De anses som frie for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene, ettersom de har vært i karantene i et karantene-

anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 8 

nr. 2 i vedlegget til nevnte delegerte forordning. 

b) Dersom det gjelder viltlevende akvatiske dyr som tilhører artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomfø-

ringsforordning (EU) 2018/1882 og er vektorer, er de blitt holdt i et akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med 

artikkel 16 i delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 9 nr. 2 i vedlegg I til nevnte delegerte 

forordning, og anses ikke lenger som vektorer.  
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Avsni t t  2  

Forf lytning  av l evende akvat i ske dy r bereg net  på konsum  

Artikkel 8 

Unntak fra kravene til forflytning av levende akvatiske dyr av listeførte arter beregnet på konsum i en medlemsstat, en 

sone eller et segment som har oppnådd status som sykdomsfri eller er omfattet av et utryddelsesprogram 

Som unntak fra artikkel 201 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 sammenholdt med artikkel 202 nr. 1 i samme forordning kan 

medlemsstatene når det gjelder levende akvatiske dyr beregnet på konsum, tillate at driftsansvarlige flytter dyr av listeførte arter 

for kategori B- eller kategori C-sykdommer som medlemsstaten, sonen eller segmentet har fått sykdomsfri status for eller er 

omfattet av et utryddelsesprogram for, dersom en eller flere av følgende omstendigheter foreligger: 

a) De levende akvatiske dyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/1882, og de er ikke vektorer for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene. 

b) De levende akvatiske dyrene er beregnet på slakting og videreforedling i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak 

for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, og har opprinnelse i et område som er omfattet av forflytningsrestriksjoner eller 

nødtiltak som nevnt i artikkel 191 nr. 2 bokstav b) i) og ii) i forordning (EU) 2016/429, og der vedkommende myndighet 

har tillatt slik forflytning, og den foregår på vilkårene angitt i denne tillatelsen. 

c) De levende akvatiske dyrene er bløtdyr eller krepsdyr som er emballert og merket for konsum i samsvar med de særlige 

kravene til disse dyrene angitt i avsnitt VII og VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og de vil ikke lenger 

kunne overleve som levende dyr dersom de gjenutsettes i vannmiljøet. 

d) De levende akvatiske dyrene er bløtdyr eller krepsdyr som er emballert og merket for konsum i samsvar med de særlige 

kravene til disse dyrene angitt i avsnitt VII og VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og de er beregnet på 

videreforedling uten midlertidig lagring på foredlingsstedet. 

e) De levende akvatiske dyrene er bløtdyr eller krepsdyr beregnet på konsum uten videreforedling, og de er emballert for 

detaljsalg i samsvar med de særlige kravene til disse dyrene angitt i avsnitt VII og VIII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004. 

Avsni t t  3  

Forf lytning  av akvat i ske  dy r beregnet  på annen særl ig  bruk og  andre særl ige for mål  

Artikkel 9 

Krav til dyrehelse ved forflytning av akvakulturdyr til avgrensede anlegg 

1. Driftsansvarlige skal flytte akvakulturdyr av listeførte arter fra et avgrenset anlegg til et avgrenset anlegg i en annen 

medlemsstat bare dersom disse dyrene ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av sykdommer som de er listeført for, på 

grunnlag av resultatene av overvåkingsplanen nevnt i artikkel 9 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2020/691. 

2. Driftsansvarlige skal flytte akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for kategori D-sykdommer, fra andre 

akvakulturanlegg enn avgrensede anlegg til avgrensede anlegg bare dersom disse akvakulturdyrene oppfyller ett eller flere av 

følgende krav: 

a) De har opprinnelse i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment. 

b) De holdes i karantene under egnede forhold i et av følgende anlegg: 

i) Et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2020/691. 

ii) En karanteneanlegg i et annet avgrenset anlegg. 

iii) Karanteneanlegget i det avgrensede anlegget på det endelige bestemmelsesstedet.  
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c) De er akvakulturdyr som tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, og de er vektorer, men de er blitt holdt i et akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 16 i 

delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 9 nr. 2 i vedlegg I til nevnte delegerte forordning, og 

anses ikke lenger som vektorer. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan driftsansvarlige flytte akvakulturdyr som ikke oppfyller kravene fastsatt i nevnte nummer, til et 

avgrenset anlegg for vitenskapelige formål. 

Artikkel 10 

Utfyllende krav til utsetting av akvatiske dyr i naturen 

Driftsansvarlige skal bare flytte akvatiske dyr som er beregnet på utsetting i naturen i en medlemsstat som har truffet tiltak i 

samsvar med artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429, og der disse akvatiske dyrene er beregnet på sportsfiske, herunder agn, 

som nevnt i artikkel 205 nr. 2 bokstav a) iii) i samme forordning, dersom de har opprinnelse i en medlemsstat, en sone eller et 

segment med sykdomsfri status, og de oppfyller følgende krav: 

a) Bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet Kommisjonen og andre medlemsstater om at den anvender tiltak i samsvar 

med artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429 for akvatiske dyr til sportsfiske, herunder agn, som nevnt i artikkel 205 nr. 2 

bokstav a) iii) i samme forordning. 

b) Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten har tillatt forflytningen. 

c) Vedkommende myndigheter i opprinnelsesmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten har truffet tiltak for å sikre at de 

akvatiske dyrene som flyttes i samsvar med denne artikkelen, kan spores. 

Artikkel 11 

Krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr til bruk som levende agn 

Driftsansvarlige skal bare flytte levende agn som er akvatiske dyr av listeførte arter som er relevante for kategori D-sykdom-

mer, unntatt artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og som ikke anses 

som vektorer, til en medlemsstat, en sone eller et segment som har sykdomsfri status eller er omfattet av et utryddelsesprogram 

med sikte på å oppnå status som sykdomsfri for en eller flere av disse relevante kategori D-sykdommene, dersom det levende 

agnet har opprinnelse i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment. 

KAPITTEL 3 

Helsesertifikater, egenerklæringer og melding om forflytning 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  reg ler  for ut stedel se  av hel sesert i f ika t  

Artikkel 12 

Unntak fra kravet om helsesertifikat for visse arter av akvakulturdyr 

Som unntak fra kravene til utstedelse av helsesertifikat som er fastsatt i artikkel 208 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, kan 

driftsansvarlige flytte akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for kategori C-sykdommer, uten et helsesertifikat, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet Kommisjonen og de andre medlemsstatene om at 

slik forflytning er tillatt på de vilkårene som er fastsatt i bokstav c) og d). 

b) Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten har tillatt forflytningen.  
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c) Den aktuelle kategori C-sykdommen har aldri forekommet i verken opprinnelsesmedlemsstaten eller bestemmelses-

medlemsstaten. 

d) Vedkommende myndighet både i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten har innført systemer for å 

sikre at akvakulturdyrene som flyttes i samsvar med vilkårene fastsatt i bokstav a) b) og c), kan spores. 

Avsni t t  2  

Regler for innholdet  i  hel sesert i f ikater og  egenerklæring sdokumenter for akvat i ske  dy r  

Artikkel 13 

Regler for innholdet i helsesertifikater for de ulike artene og kategoriene av akvatiske dyr av listeførte arter 

1. Driftsansvarlige skal sikre at helsesertifikatene som er nevnt i artikkel 208 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 for akva-

kulturdyr og i artikkel 209 i samme forordning for andre akvatiske dyr enn akvakulturdyr, inneholder følgende: 

a) De generelle opplysningene angitt i del A nr. 1 eller 2 i vedlegg II som er relevante for akvakulturdyr eller viltlevende 

akvatiske dyr. 

b) De særlige dyrehelsegarantiene i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen som er relevante for den aktuelle arten og kategorien 

av akvatiske dyr. 

c) Nærmere opplysninger om formålet som de akvatiske dyrene skal brukes til, i samsvar med del A nr. 3 i vedlegg II. 

2. De særlige dyrehelsegarantiene for akvatiske dyr av relevante arter som er nevnt i nr. 1 bokstav b), skal være som følger: 

a) De akvatiske dyrene som flyttes, har ingen symptomer på sykdom, og de har opprinnelse i 

i) et akvakulturanlegg eller et habitat der det ikke forekommer økt dødelighet av ubestemt årsak, eller 

ii) en del av akvakulturanlegget eller habitatet som er uavhengig av den epidemiologiske enheten der det har 

forekommet økt dødelighet eller andre symptomer på sykdom, dersom vedkommende myndighet i bestemmelses-

medlemsstaten og, dersom det er relevant, vedkommende myndighet i eventuelle transittmedlemsstater, har gitt 

samtykke til denne forflytningen, eller 

iii) et akvakulturanlegg som er omfattet av forflytningsrestriksjonene eller nødtiltakene som er angitt i artikkel 191 nr. 2 

bokstav b) i) og ii) i forordning (EU) 2016/429, og vedkommende myndighet tillater et unntak fra disse forflytnings-

restriksjonene eller nødtiltakene og forflytningen finner sted i samsvar med vilkårene i denne tillatelsen. 

b) De akvatiske dyrene som flyttes, har opprinnelse i en medlemsstat, en sone eller et segment som oppfyller ett av følgende 

vilkår: 

i) Den eller det har sykdomsfri status for kategori B- eller kategori C-sykdommer som bestemmelsesmedlemsstaten,  

-sonen eller -segmentet har oppnådd status som sykdomsfri for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for. 

ii) Den eller det er omfattet av et utryddelsesprogram for en kategori B- eller kategori C-sykdom, dersom de akvatiske 

dyrene er beregnet på et akvakulturanlegg som også er omfattet av et utryddelsesprogram for samme kategori B- eller 

kategori C-sykdom. 

c) Dersom bestemmelsesmedlemsstaten har truffet nasjonale tiltak, oppfyller de akvatiske dyrene av de relevante artene de 

helsegarantiene som er nødvendige for å overholde disse nasjonale tiltakene. 

d) Dersom akvakulturdyrene flyttes fra andre akvakulturanlegg enn dem som er nevnt i nr. 2 bokstav a) iii), er det foretatt 

dokumentkontroll av akvakulturanleggets journaler over dødelighet, forflytninger, helse og produksjon, og kontrollen viser 

at det ikke er mistanke om en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget.  
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Artikkel 14 

Opplysninger som skal inngå i egenerklæringsdokumenter for forskjellige arter og kategorier av akvakulturdyr 

1. Driftsansvarlige skal sikre at egenerklæringsdokumenter til bruk ved forflytning av akvakulturdyr fra opprinnelsesstedet i 

én medlemsstat til bestemmelsesstedet i en annen medlemsstat, utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, 

inneholder følgende opplysninger: 

a) De særlige opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkelen som er relevante for den aktuelle kategorien av akva-

kulturdyr. 

b) De generelle opplysningene angitt i del B nr. 1 i vedlegg II. 

c) Nærmere opplysninger om formålet som akvakulturdyrene skal brukes til, i samsvar med del B nr. 2 i vedlegg II. 

2. I tillegg til kravene i nr. 1 skal driftsansvarlige sikre at egenerklæringsdokumenter for akvakulturdyr av listeførte arter 

inneholder følgende særlige opplysninger: 

a) En erklæring om at akvakulturdyrene som flyttes, ikke har symptomer på sykdom, og at de har opprinnelse i 

i) et akvakulturanlegg der det ikke forekommer økt dødelighet av ubestemt årsak, eller 

ii) en del av akvakulturanlegget som er uavhengig av den epidemiologiske enheten der det har forekommet økt dødelighet 

eller andre symptomer på sykdom, dersom bestemmelsesmedlemsstaten og, dersom det er relevant, eventuelle 

transittmedlemsstater, har gitt samtykke til denne forflytningen. 

b) Dersom akvakulturdyrene er beregnet på et akvakulturanlegg som deltar i et overvåkingsprogram for en angitt kategori  

C-sykdom, en erklæring om at akvakulturdyrene har opprinnelse i et akvakulturanlegg 

i) som deltar i et overvåkingsprogram for den angitte kategori C-sykdommen, og 

ii) der det ikke har vært mistanke om eller bekreftet forekomst av den angitte kategori C-sykdommen, og dette underbyg-

ges av prøvetakings- og laboratoriedataene nevnt i del B nr. 1 bokstav f) i vedlegg II. 

3. I tillegg til kravene i nr. 1 i denne artikkelen skal driftsansvarlige sikre at egenerklæringsdokumenter for akvakulturdyr av 

arter som ikke er listeført, og akvakulturdyr av arter som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2018/1882 og ikke anses som vektorer for den relevante kategori C-sykdommen, inneholder opplysninger om 

at akvakulturdyrene som flyttes, ikke har symptomer på sykdom, og at de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller et habitat der det ikke forekommer økt dødelighet av ubestemt årsak, eller 

b) en del av akvakulturanlegget som er uavhengig av den epidemiologiske enheten der det har forekommet økt dødelighet 

eller andre symptomer på sykdom, dersom bestemmelsesmedlemsstaten og, dersom det er relevant, eventuelle transitt-

medlemsstater, har gitt samtykke til denne forflytningen. 

Avsni t t  3  

Regler for vedko mmende  my ndig hets  ansvar for ut stedel se  av hel sesert i f ika t  

Artikkel 15 

Regler for vedkommende myndighets ansvar for utstedelse av helsesertifikat 

1. Før den offentlige veterinæren undertegner et helsesertifikat som fastsatt i artikkel 216 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

2016/429, skal vedkommende foreta følgende kontrollerer og undersøkelser i akvakulturanlegget: 

a) Dokumentkontroll av akvakulturanleggets journaler over dødelighet, forflytninger, helse og produksjon.  
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b) Klinisk kontroll og, dersom det er relevant, en klinisk undersøkelse av 

i) de akvakulturdyrene som skal flyttes, 

ii) alle døende akvakulturdyr som oppdages i andre produksjonsenheter enn enhetene der akvakulturdyrene nevnt i 

punkt i) holdes, 

iii) akvakulturdyr fra en produksjonsenhet i akvakulturanlegget der dokumentkontrollen har vekket mistanke om fore-

komst av en listeført eller ny sykdom. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan klinisk kontroll av egg og bløtdyr sløyfes dersom en forsendelse skal flyttes fra 

akvakulturanlegget innen fire uker fra datoen for siste kliniske kontroll, forutsatt at dokumentkontrollen nevnt i nr. 1 bokstav a) 

foretas i løpet av de siste 72 timene før forsendelsen flyttes, og denne dokumentkontrollen viser at 

a) ingen listeførte arter er flyttet til akvakulturanlegget siden siste kliniske kontroll, og 

b) det er ikke mistanke om listeførte eller nye sykdommer i akvakulturanlegget. 

3. Den offentlige veterinæren skal etter å ha utført kontrollen og, dersom det er relevant, undersøkelsene fastsatt i nr. 1 

utstede et helsesertifikat for forsendelsen av akvakulturdyr eller egg i løpet av de siste 72 timene før forsendelsen sendes fra 

opprinnelsesenheten. 

4. Helsesertifikatet, som fastsatt i artikkel 216 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, skal være gyldig i ti dager fra 

den datoen det ble utstedt av den offentlige veterinæren. 

Som unntak fra første ledd kan dette tidsrommet på ti dager, dersom akvakulturdyrene transporteres på vannveier eller til sjøs, 

forlenges med varigheten av reisen på vannveier eller til sjøs. 

Artikkel 16 

Unntak fra visse krav til kliniske undersøkelser og utstedelse av sertifikat før forflytning 

1. Som unntak fra artikkel 15 nr. 3 kan det tidsrommet som den offentlige veterinæren har til rådighet for å foreta den 

kliniske kontrollen og, dersom det er relevant, den kliniske undersøkelsen, og utstede et helsesertifikat for andre akvakulturdyr 

av listeførte arter enn dem som er nevnt i artikkel 15 nr. 2, forlenges fra 72 timer til sju dager før den datoen forsendelsen 

sendes fra opprinnelsesanlegget, under følgende omstendigheter: 

a) Flere forflytninger av samme art av akvakulturdyr finner sted fra samme opprinnelsesanlegg til samme bestemmelsesanlegg 

med høyst sju dagers mellomrom mellom forflytningene. 

b) Det foretas dokumentkontroll av journalene over dødelighet, forflytninger, helse og produksjon før hver forsendelse flyttes, 

og det foretas en klinisk kontroll og ved behov en klinisk undersøkelse i løpet av de siste 72 timene før den første 

forflytningen og deretter minst hver sjuende dag til den siste av forflytningene nevnt i bokstav a) har funnet sted. 

c) Alle forsendelser er fullt ut sporbare. 

2. Den offentlige veterinæren skal utstede et helsesertifikat som fastsatt i artikkel 216 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

2016/429 for hver forsendelse som flyttes i løpet av perioden på sju dager mellom de kliniske kontrollene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkelen, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Ingen listeførte arter er flyttet til akvakulturanlegget siden siste kliniske kontroll. 

b) Det er ikke mistanke om en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget.  
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Avsni t t  4  

Nærmere reg ler  for meld ing  o m forf lytning  av akv at i ske  dyr  

Artikkel 17 

Forhåndsmelding om forflytning til en annen medlemsstat av akvakulturdyr fra et akvakulturanlegg som er omfattet av 

et overvåkingsprogram for en kategori C-sykdom 

Driftsansvarlige for anlegg som gjennomfører et overvåkingsprogram for en angitt kategori C-sykdom i samsvar med artikkel 3 

nr. 2 bokstav b) iv) i delegert forordning (EU) 2020/689, og som flytter akvakulturdyr til et annet akvakulturanlegg som 

gjennomfører et overvåkingsprogram for samme kategori C-sykdom i en annen medlemsstat, skal på forhånd underrette 

vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om den planlagte forflytningen. 

Artikkel 18 

Driftsansvarliges opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av akvatiske dyr til en annen medlemsstat 

Driftsansvarlige som er pålagt å underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om forflytning av forsendel-

ser av akvatiske dyr til en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 219 i forordning (EU) 2016/429, skal gi nevnte ved-

kommende myndighet følgende opplysninger om slike forsendelser som angitt i 

a) del A nr. 1 og 3 i vedlegg II når det gjelder andre akvakulturdyr enn dem som er nevnt i bokstav c) i denne artikkelen, som 

skal flyttes til en annen medlemsstat, 

b) del A nr. 2 og 3 i vedlegg II når det gjelder viltlevende akvatiske dyr som skal flyttes til en annen medlemsstat, 

c) del B i vedlegg II når det gjelder akvakulturdyr nevnt i artikkel 17 som skal flyttes til en annen medlemsstat. 

Artikkel 19 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av akvatiske dyr til en annen 

medlemsstat 

1. Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten som er pålagt å underrette vedkommende myndighet i 

bestemmelsesmedlemsstaten om forflytning av forsendelser av akvatiske dyr til en annen medlemsstat i samsvar med 

artikkel 220 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal gi nevnte vedkommende myndighet følgende opplysninger om slike 

forsendelser som angitt i 

a) del A nr. 1 og 3 i vedlegg II når det gjelder andre akvakulturdyr enn dem som er nevnt i bokstav c) i artikkel 18, som skal 

flyttes til en annen medlemsstat, 

b) del A nr. 2 og 3 i vedlegg II når det gjelder viltlevende akvatiske dyr som skal flyttes til en annen medlemsstat. 

2. Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten skal underrette vedkommende myndighet i bestemmelses-

medlemsstaten om forflytning av akvakulturdyrene nevnt i artikkel 17, bekrefte at akvakulturanlegget deltar i overvåkings-

programmet nevnt i samme artikkel og gi de opplysningene som er angitt i del B i vedlegg II. 

Artikkel 20 

Nødrutiner for melding om forflytning av akvatiske dyr mellom medlemsstater ved strømbrudd og andre forstyrrelser i 

TRACES 

I tilfelle TRACES ikke er tilgjengelig, skal vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten for de akvatiske dyrene som 

skal flyttes til en annen medlemsstat, overholde beredskapsplanene fastsatt i samsvar med artikkel 46 i gjennomføringsfor-

ordning (EU) 2019/1715.  
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Artikkel 21 

Utpeking av regioner til forvaltning av meldinger om forflytning 

Medlemsstatene skal utpeke regioner innenfor sitt territorium til forvaltning av meldinger om forflytning av akvatiske dyr til 

andre medlemsstater, som fastsatt i artikkel 17, 18 og 19. 

Når medlemsstatene utpeker disse regionene, skal de sikre at 

a) alle deler av deres territorium er dekket av minst én utpekt region, 

b) hver utpekt region hører inn under ansvarsområdet til en vedkommende myndighet som er utpekt for utstedelse av 

helsesertifikat i denne utpekte regionen, 

c) vedkommende myndighet som er ansvarlig for den utpekte regionen, har tilgang til TRACES, 

d) personalet fra vedkommende myndighet som er ansvarlig for den utpekte regionen, har relevant kompetanse og kunnskap, 

og har fått særskilt opplæring eller har tilsvarende praktisk erfaring i bruken av TRACES til utarbeiding, håndtering og 

oversending av opplysningene fastsatt i artikkel 17, 18 og 19. 

DEL III 

PRODUKSJON, FOREDLING OG DISTRIBUSJON AV PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA ANDRE 

AKVAKULTURDYR ENN LEVENDE AKVAKULTURDYR 

Artikkel 22 

Forpliktelser for driftsansvarlige som flytter produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr med henblikk på videreforedling i en medlemsstat, en sone eller et segment som har oppnådd status som 

sykdomsfri eller er omfattet av et utryddelsesprogram 

1. Dersom produktene er beregnet på videreforedling, skal driftsansvarlige bare flytte produkter av animalsk opprinnelse fra 

andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr av arter som er oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2018/1882 for kategori B- eller kategori C-sykdommer som medlemsstaten, sonen eller segmentet har oppnådd 

status som sykdomsfri for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for, dersom de har opprinnelse i en medlemsstat, en sone 

eller et segment som er fri(tt) for de aktuelle sykdommene. 

2. Som unntak fra nr. 1 trenger følgende produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr av listeførte arter enn 

levende akvakulturdyr, ikke å oppfylle kravene i nr. 1: 

a) Fisk beregnet på konsum som slaktes og sløyes før forflytningen. 

b) Produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe 

sykdom hos akvatiske dyr. 

Artikkel 23 

Forpliktelser for driftsansvarlige som flytter produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr, fra visse anlegg og soner 

Driftsansvarlige skal bare flytte produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr med 

opprinnelse i anlegg og soner som er omfattet av de nødtiltakene for listeførte og nye sykdommer som er nevnt i artikkel 222 

nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, eller de forflytningsrestriksjonene som er nevnt i artikkel 222 nr. 2 bokstav b) i 

samme forordning, til en annen medlemsstat, en annen sone eller et annet segment, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet har tillatt forflytningene. 

b) De aktuelle produktene av animalsk opprinnelse oppfyller vilkårene som er knyttet til tillatelsen nevnt i bokstav a).  
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Artikkel 24 

Særlige krav til transport og merking av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr 

Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akva-

kulturdyr enn levende akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 22 og 23 i denne forordningen, som skal følges av et helsesertifikat i 

samsvar med artikkel 223 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, oppfyller følgende krav: 

a) Forsendelsene kan spores under transport. 

b) Forsendelsene er identifisert ved hjelp av en leselig etikett som er plassert på et synlig sted på transportmiddelet eller 

containeren, alt etter hva som er praktisk mulig, eller når det gjelder sjøtransport, ved en oppføring i skipsmanifestet, og 

etiketten eller manifestet inneholder de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen kan knyttes til helsesertifi-

katet. 

Artikkel 25 

Innholdet i helsesertifikater for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 22 

Helsesertifikatet som vedkommende myndighet utsteder ved forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre 

akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr i samsvar med artikkel 223 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429, skal for produktene 

nevnt i artikkel 22 i denne forordningen i tillegg til opplysningene angitt i artikkel 224 i nevnte forordning inneholde følgende 

opplysninger: 

a) De generelle opplysningene angitt i nr. 1 i vedlegg III. 

b) Nærmere opplysninger om formålet som produktene av animalsk opprinnelse skal brukes til, i samsvar med nr. 2 i 

vedlegg III. 

c) En erklæring undertegnet av den offentlige veterinæren som bekrefter at produktene av animalsk opprinnelse fra de aktuelle 

akvakulturdyrene oppfyller kravene fastsatt i artikkel 22 nr. 1. 

Artikkel 26 

Innholdet i helsesertifikater for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 23 

Helsesertifikatet som vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten utsteder ved forflytning av produkter av animalsk 

opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr i samsvar med artikkel 223 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429, 

skal i tillegg til opplysningene angitt i artikkel 224 i nevnte forordning inneholde følgende opplysninger: 

a) De generelle opplysningene angitt i nr. 1 i vedlegg III. 

b) Nærmere opplysninger om formålet som produktene av animalsk opprinnelse skal brukes til, i samsvar med nr. 2 i 

vedlegg III. 

c) En erklæring undertegnet av den offentlige veterinæren som nevnt i nr. 3 i vedlegg III som bekrefter at kravene fastsatt i 

artikkel 23 bokstav b) er oppfylt. 

Artikkel 27 

Driftsansvarliges opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra 

andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr mellom medlemsstater 

Driftsansvarlige skal i meldinger om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr til andre medlemsstater, som fastsatt i artikkel 225 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, gi vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten de opplysningene som er angitt i vedlegg III til denne forordningen, for hver forsendel-

se av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr. 
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Artikkel 28 

Vedkommende myndighets opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av produkter av animalsk 

opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr mellom medlemsstater 

Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten skal i meldinger om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse 

fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr i samsvar med artikkel 225 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 gi ved-

kommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten de opplysningene som er angitt i vedlegg III til denne forordningen, for 

hver forsendelse av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr. 

Artikkel 29 

Nødrutiner 

I tilfelle TRACES ikke er tilgjengelig, skal vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten for produktene av animalsk 

opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr som skal flyttes til en annen medlemsstat, overholde 

beredskapsplanene fastsatt i samsvar med artikkel 46 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715. 

DEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 30 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 28. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Vektorarter oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og vilkår for at disse 

artene skal anses som vektorer i forbindelse med forflytning 

Liste over sykdommer Vektorarter 

Vilkår for forflytning fra opprinnelsesstedet av akvatiske dyr av 

vektorarter oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2018/1882 

Epizootisk hematopoietisk ne-

krose 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal alltid anses som vektorer for epizootisk 

hematopoietisk nekrose. 

Hemoragisk virusseptikemi 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for hemoragisk virus-

septikemi når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksiøs hematopoietisk ne-

krose 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksiøs hemato-

poietisk nekrose når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksjon med HPR-deletert 

infeksiøs lakseanemivirus 

Ingen vektorarter er oppført for 

infeksjon med HPR-deletert 

infeksiøs lakseanemivirus 

 

Infeksjon med Microcytos mack-

ini 

Ingen vektorarter er oppført for 

infeksjon med Microcytos 

mackini 

 

Infeksjon med Perkinsus ma-

rinus 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med 

Perkinsus marinus når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksjon med Bonamia ostreae 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med 

Bonamia ostreae når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 
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Liste over sykdommer Vektorarter 

Vilkår for forflytning fra opprinnelsesstedet av akvatiske dyr av 

vektorarter oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2018/1882 

  
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksjon med Bonamia exitiosa 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med 

Bonamia exitiosa når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksjon med Marteilia 

refringens 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med 

Marteilia refringens når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksjon med Taura-

syndromvirus 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med 

Taura-syndromvirus når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksjon med Yellowhead 

disease-virus 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med 

Yellowhead disease-virus når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 

Infeksjon med 

hvitflekksyndromvirus 

Som oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 

2018/1882 

Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i 

tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med 

hvitflekksyndromvirus når de har opprinnelse i 

a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturan-

legg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell 

holdes, eller 

b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er 

oppført i kolonne 3 i nevnte tabell. 
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VEDLEGG II 

A. Opplysninger som skal inngå i helsesertifikater for akvatiske dyr eller meldinger om akvatiske dyr 

1. Helsesertifikater for akvakulturdyr eller meldinger om akvakulturdyr skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Avsenderens og mottakerens navn og adresse. 

b) Opprinnelsesanleggets navn og adresse, og 

i) dersom opprinnelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller 

ii) dersom opprinnelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer. 

c) Bestemmelsesanleggets navn og adresse, og 

i) dersom bestemmelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller 

ii) dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer, 

iii) dersom bestemmelsesstedet er et habitat, det stedet der dyrene skal losses. 

d) Transportørens navn og adresse. 

e) Artens vitenskapelige navn og akvakulturdyrenes antall, volum eller vekt, alt etter hva som er relevant med tanke på 

dyrenes livsstadium. 

f) Dato, tid og sted for utstedelse av helsesertifikatet og dets gyldighetstid, den offentlige veterinærens navn, stilling og 

underskrift samt stempel fra vedkommende myndighet på forsendelsens opprinnelsessted. 

g) Dersom det er relevant, bekreftelse på at vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten har gitt sitt samtykke. 

2. Helsesertifikater eller meldinger ved forflytning av viltlevende akvatiske dyr skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Avsenderens og mottakerens navn og adresse. 

b) Det stedet der dyrene ble fanget og lastet for avsendelse. 

c) Bestemmelsesstedet og, 

i) dersom bestemmelsesstedet er et habitat, det stedet der dyrene skal losses, eller, 

ii) dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer, 

d) Transportørens navn og adresse. 

e) Artens vitenskapelige navn og de viltlevende akvatiske dyrenes antall, volum eller vekt, alt etter hva som er relevant 

med tanke på dyrenes livsstadium. 

f) Dato, tid og sted for utstedelse av helsesertifikatet og dets gyldighetstid, den offentlige veterinærens navn, stilling og 

underskrift samt stempel fra vedkommende myndighet på forsendelsens opprinnelsessted. 

g) Dersom det er relevant, bekreftelse på at vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten har gitt sitt samtykke. 

3. Helsesertifikater eller meldinger ved forflytning av akvatiske dyr skal inneholde nærmere opplysninger om hvilket formål 

de akvatiske dyrene er beregnet på, og angi ett av følgende formål: 

a) Fortsatt dyrehold. 

b) Utsetting i naturen. 

c) Gjenutlegging. 

d) Karantene. 

e) Prydformål. 

f) Agn. 

g) Destruering eller slakting dersom dyrene har opprinnelse i et område som er omfattet av tiltak for sykdomsbe-

kjempelse.  
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h) Slakting og videreforedling. 

i) Konsum. 

j) Rensesentraler. 

k) Ekspedisjonssentraler. 

l) Forskning. 

m) Annet (angis nærmere). 

B. Opplysninger som skal inngå i egenerklæringsdokumentet for akvakulturdyr som flyttes til en annen medlemsstat 

1. Egenerklæringsdokumentet for akvakulturdyr, herunder akvakulturdyr beregnet på konsum, skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a) Avsenderens og mottakerens navn og adresse. 

b) Opprinnelsesanleggets navn og adresse, og 

i) dersom opprinnelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller 

ii) dersom opprinnelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer. 

c) Bestemmelsesanleggets navn og adresse, og 

i) dersom bestemmelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller 

ii) dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer, 

d) Transportørens navn og adresse. 

e) Akvakulturdyrenes art, og antall, volum eller vekt, alt etter hva som er relevant med tanke på dyrenes livsstadium. 

f) Datoen da den siste prøven ble tatt i samsvar med del III i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2020/689, og resultatene av prøven dersom akvakulturdyrene er beregnet på et anlegg i en annen medlemsstat som 

gjennomfører et overvåkingsprogram for en eller flere kategori C-sykdommer. 

g) Avsendelsesdato og -tidspunkt for forsendelsen. 

2. Egenerklæringsdokumentene til bruk ved forflytning av akvakulturdyr, herunder akvakulturdyr beregnet på konsum, skal 

inneholde nærmere opplysninger om hvilket formål akvakulturdyrene er beregnet på, og angi ett av følgende formål: 

a) Fortsatt dyrehold. 

b) Utsetting i naturen. 

c) Gjenutlegging. 

d) Karantene. 

e) Prydformål. 

f) Slakting og videreforedling. 

g) Konsum. 

h) Rensesentraler. 

i) Ekspedisjonssentraler. 

j) Forskning. 

k) Annet (angis nærmere). 

 _____  
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VEDLEGG III 

Opplysninger som skal inngå i helsesertifikater for eller meldinger om produkter av animalsk opprinnelse fra andre 

akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr 

1. Helsesertifikater for eller meldinger om produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akva-

kulturdyr skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Avsenderens og mottakerens navn og adresse. 

b) Opprinnelsesanleggets eller -stedets navn og adresse, og 

i) dersom opprinnelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller 

ii) dersom opprinnelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer. 

c) Bestemmelsesanleggets eller -stedets navn og adresse, og 

i) dersom bestemmelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller 

ii) dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer, 

d) Vitenskapelig navn på arten akvakulturdyr som produktene av animalsk opprinnelse stammer fra, og antall, volum eller 

vekt av produktene av animalsk opprinnelse, alt etter hva som er relevant. 

e) Dato, tid og sted for utstedelse av helsesertifikatet og dets gyldighetstid, den offentlige veterinærens navn, stilling og 

underskrift samt stempel fra vedkommende myndighet på forsendelsens opprinnelsessted. 

2. Helsesertifikater eller meldinger om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr skal inneholde nærmere opplysninger om hvilket formål akvakulturdyrene er beregnet på, og angi ett av 

følgende formål: 

a) Direkte konsum. 

b) Foredling ved et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

c) Annet (angis nærmere). 

3. Erklæringen som skal inngå i helsesertifikatet for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende 

akvakulturdyr som skal flyttes fra en restriksjonssone, skal lyde: 

«Produkter av animalsk opprinnelse som oppfyller vilkårene i tillatelsen [xxx, inkludert tittel og dato for offentliggjøring av 

den relevante rettsakten] når det gjelder tiltak for sykdomsbekjempelse av [angi den relevante sykdommens navn] i [angi 

opprinnelsesrestriksjonssonen]». 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1625 

av 25. august 2020 

om endring av delegert forordning (EU) 2019/2035 om utfylling av europaparlaments- og  

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier,  

samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 118 nr. 1 og 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer som kan overføres til 

dyr eller mennesker, blant annet regler for anlegg for landdyr og for rugerier, samt for sporing av visse holdte landdyr 

og rugeegg. Den samme forordningen gir også Kommisjonen myndighet til å vedta regler for å utfylle visse ikke-

grunnleggende bestemmelser i forordningen ved hjelp av delegerte rettsakter. 

2) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035(2) fastsettes utfyllende regler for registrerte og godkjente anlegg 

for holdte landdyr og rugeegg, samt for sporing av visse holdte landdyr og rugeegg. I del III avdeling II i nevnte 

delegerte forordning fastsettes sporbarhetsregler for holdte sauer og geiter, herunder driftsansvarliges forpliktelser med 

hensyn til merkene og metodene for å identifisere disse dyrene. 

3) I tillegg fastsetter artikkel 46 i delegert forordning (EU) 2019/2035 visse unntak fra sporbarhetskravene til holdte sauer 

og geiter fastsatt i artikkel 45 i nevnte rettsakt. Dette omfatter muligheten for driftsansvarlige som holder sauer og geiter 

som er under 12 måneder gamle, til å identifisere sine dyr ved hjelp av et enkelt elektronisk øremerke som viser det 

entydige registreringsnummeret og identifikasjonskoden, når disse dyrene er beregnet på å transporteres til et slakteri i 

den samme medlemsstaten etter å ha gjennomgått oppsamling eller oppfôring. Etter vedtakelsen av delegert forordning 

(EU) 2019/2035 mottok Kommisjonen ulike kommentarer fra visse berørte parter og medlemsstater om mulige 

konsekvenser av å anvende dette unntaket, som ble ansett som for omstendelig for oppdrettere av sauer og geiter, særlig 

i betraktning av den lave markedsprisen som disse oppdretterne får for slaktedyr beregnet på konsum. I lys av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 366 av 4.11.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg (EUT L 314 av 5.12.2019, 

s. 115). 

2022/EØS/81/10 
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betraktningene i artikkel 118 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 kan et konvensjonelt øremerke eller et konvensjonelt 

kodemerke anses å sikre et tilstrekkelig sporbarhetsnivå når unge sauer og geiter fra ulike opprinnelsesanlegg flyttes til 

et slakteri etter oppfôring. Tilstrekkelig sporbarhet kan dessuten bare sikres dersom slike forflytninger registreres i en 

enkelt database og derfor foregår innenfor den samme medlemsstaten, noe som også er et krav ved de fleste andre 

unntakene i artikkel 46 i delegert forordning (EU) 2019/2035. 

4) På bakgrunn av dette er det hensiktsmessig å endre delegert forordning (EU) 2019/2035 ved å tilføye ytterligere et unn-

tak for unge holdte sauer og geiter for å unngå uforholdsmessige byrder og kostnader for driftsansvarlige, samtidig som 

sporbarheten for holdte sauer og geiter sikres og at systemet for identifikasjon og registrering av disse dyrene fungerer 

smidig. 

5) I henhold til artikkel 108 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene dessuten ha et system for identifikasjon og 

registrering av holdte landdyr, inkludert holdte sauer og geiter. Dette systemet bør ha fastsatte prosedyrer for at det skal 

fungere tilfredsstillende, også for håndtering av unntak som anvendes i medlemsstatene. For å unngå enhver risiko for 

dyrehelsen og for å sikre sporbarheten for holdte sauer og geiter ved anvendelse av visse unntak i artikkel 46 i forord-

ning (EU) 2019/2035, bør medlemsstatene pålegges å fastsette prosedyrer for anvendelsen av slike unntak. 

6) Ettersom delegert forordning (EU) 2019/2035 får anvendelse fra 21. april 2021, bør denne forordningen også få anven-

delse fra den datoen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2019/2035 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 45 nr. 4 skal bokstav a) lyde: 

«a) Ett av identifikasjonsmerkene nevnt i nr 2 i denne artikkelen i samsvar med unntakene fastsatt i artikkel 46.» 

2) I artikkel 46 skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Som unntak fra artikkel 45 nr. 2 kan driftsansvarlige som holder sauer og geiter som skal transporteres til et slakteri 

etter oppfôring ved et annet anlegg, identifisere hvert dyr minst med et konvensjonelt øremerke eller et konvensjonelt 

fotmerke som angitt i bokstav a) og b) i vedlegg III, som tydelig, lett leselig og uslettelig viser det entydige registrerings-

nummeret til anlegget der dyret er født eller dyrets identifikasjonskode, forutsatt at disse dyrene 

a) ikke er beregnet på å forflyttes til en annen medlemsstat, 

og 

b) slaktes før de er 12 måneder gamle.» 

3) I artikkel 48 nr. 4 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) driftsansvarlige ved anvendelse av unntakene i artikkel 46 nr. 4 og 5.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/539 

 

 

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

Utferdiget i Brussel 25. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/2002 

av 7. desember 2020 

om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til melding om og rapportering av listeførte sykdommer i Unionen, med hensyn til formater og 

framgangsmåter for framlegging og rapportering av Unionens overvåkingsprogrammer og 

utryddelsesprogrammer og for søknad om anerkjennelse av sykdomsfri status  

og med hensyn til det databaserte informasjonssystemet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 23, artikkel 30 

nr. 1 bokstav b), artikkel 35 og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt regler for dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker, 

herunder bestemmelser om melding om og rapportering av sykdommer, Unionens overvåkingsprogrammer, utryddelses-

programmer og sykdomsfri status. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(2) utfyller forordning (EU) 2016/429 og fastsetter regler for overvåking, 

utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer. Kravene til opplysninger, formater 

og framgangsmåter for overvåking, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status bør fastsettes i denne forordningen. 

3) Listeførte sykdommer, som definert i artikkel 4 nr. 18 i forordning (EU) 2016/429, er listeført i samsvar med artikkel 5 

nr. 1 i nevnte forordning. På grunnlag av de ulike sykdomsprofilene bør utbrudd av visse listeførte sykdommer i 

Unionen meldes umiddelbart, mens utbrudd av andre sykdommer i Unionen bør rapporteres. 

4) Idet det tas hensyn til sykdomsprofilen og helsestatusen til en bestemt medlemsstat, en bestemt sone eller et bestemt 

segment, bør det stilles krav om at et utbrudd av visse listeførte sykdommer umiddelbart meldes til Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene for å sikre at nødvendige risikohåndteringstiltak gjennomføres raskt. En egen liste over disse 

listeførte sykdommene som krever umiddelbar melding i Unionen, bør fastsettes i denne forordningen sammen med en 

tidsramme for denne umiddelbare meldingen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 412 av 8.12.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT 

L 174 av 3.6.2020, s. 211). 

2022/EØS/81/11 
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5) Dyrehelsegarantier gjelder for sykdomsfrie medlemsstater, soner og segmenter for listeførte sykdommer som er nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2016/429. Ettersom det ikke er obligatorisk å rapportere om 

overvåking som utføres for å opprettholde sykdomsfri status, er plikten til å melde om primærutbrudd av disse 

sykdommene innen 24 timer etter at de er bekreftet, berettiget. 

6) Ved sekundærutbrudd av listeførte sykdommer som det skal meldes om, er den veletablerte praksisen med å sende 

samlede meldinger ukentlig hensiktsmessig, idet det tas hensyn til sykdomsprofilen og helsestatusen til en medlemsstat, 

en sone eller et segment. 

7) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(3) er det fastsatt hvordan reglene for forebygging og 

bekjempelse av sykdom skal anvendes på kategoriene av listeførte sykdommer for de listeførte artene eller gruppene av 

listeførte arter. Når det gjelder medlemsstatenes plikt til å rapportere i Unionen om påvisning av kategori E-sykdommer 

i samsvar med nevnte forordning for de relevante listeførte artene eller gruppene av listeførte arter, bør kravene til 

framgangsmåter og opplysninger i forbindelse med slik rapportering fastsettes i denne forordningen. 

8) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av melding og rapportering i Unionen bør det fastsettes regler for 

hvilke opplysninger som skal gis, regler for fastsettelse av nødvendige framgangsmåter, formater og data samt regler for 

listeføring av meldings- og rapporteringsregioner. 

9) Når det gjelder opplysningene som skal oversendes i forbindelse med en melding i Unionen som fastsatt i artikkel 19 i 

forordning (EU) 2016/429, bør noen av opplysningskravene beskrives nærmere for å sikre ensartet anvendelse av denne 

bestemmelsen og gjøre det lettere å legge inn data i det databaserte informasjonssystemet nevnt i artikkel 22 i samme 

forordning (informasjonssystemet for dyresykdommer (ADIS)). 

10) Når det gjelder rapportering i Unionen av listeførte sykdommer i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) 2016/429, 

bør det i denne forordningen presiseres hvilke opplysninger som skal gis om påvisning av listeførte sykdommer og 

utryddelsesprogrammer. 

11) I henhold til artikkel 21 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene fastsette meldings- og rapporteringsregioner. 

For å sikre klarhet når det gjelder melding og rapportering i Unionen, bør denne forordningen inneholde en liste over de 

ulike typene meldings- og rapporteringsregioner. 

12) Videre bør det fastsettes harmoniserte framgangsmåter og formater for å sikre ensartet rapportering om resultatene av 

Unionens overvåkingsprogrammer og utryddelsesprogrammer i ADIS. 

13) Opplysningene som gis om resultatene av gjennomføringen av utryddelsesprogrammene, bør være tilgjengelige i ADIS, 

slik at Kommisjonen kan overvåke framdriften i medlemsstatenes pågående utryddelsesprogrammer. Disse opplysnin-

gene bør utfylles med tilleggsopplysninger med henblikk på anerkjennelse av sykdomsfri status når sykdommen er 

utryddet. 

14) Når det gjelder listeførte sykdommer som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2016/429, kan 

helsestatusen innenfor en medlemsstats territorium variere mellom en del av territoriet som er anerkjent som 

sykdomsfri, og andre deler av territoriet med eller uten et godkjent utryddelsesprogram for samme sykdom. ADIS bør gi 

mulighet for å sammenstille data og, dersom det er relevant, integrere ytterligere data om det samlede antallet utbrudd 

og de rammede listeførte artene eller gruppene av listeførte arter. 

15) I henhold til artikkel 28 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene framlegge unionsovervåkingsprogrammer for 

Kommisjonen. I henhold til artikkel 31 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene framlegge obligatoriske og 

frivillige utryddelsesprogrammer for listeførte sykdommer som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i samme 

forordning. For å sikre ensartet anvendelse av disse bestemmelsene bør det i denne forordningen fastsettes et felles 

format og en felles framgangsmåte for denne framleggingen. 

16) Medlemsstatene bør inngi en søknad til Kommisjonen om godkjenning av sykdomsfri status for kategori B-sykdommer 

og kategori C-sykdommer. For å sikre at medlemsstatene søker på en ensartet måte bør det angis hvilke opplysninger, 

hvilket format og hvilken metode for dataoverføring som kreves for søknadene.  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 
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17) Ettersom forordning (EU) 2016/429 får anvendelse fra 21. april 2021, bør denne forordningen også få anvendelse fra 

den datoen. 

18) 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 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordningen fastsettes regler for 

1) kategori E-sykdommer som er relevante for melding av utbrudd i Unionen, og opplysningene som medlemsstatene skal gi 

ved melding og rapportering i Unionen når det gjelder påvisning av kategori E-sykdommer, 

2) frister for og hyppighet av melding om og rapportering av sykdommer i Unionen, 

3) format og framgangsmåte for rapportering om resultatene av Unionens overvåkingsprogrammer til Kommisjonen og 

opplysninger, format og framgangsmåte for rapportering om resultatene av utryddelsesprogrammer til Kommisjonen og 

andre medlemsstater, 

4) format for og struktur på de dataene som er nevnt i nr. 1 og 3, og som skal legges inn i det databaserte informasjonssys-

temet for melding om og rapportering av sykdommer i Unionen, 

5) listeføring av meldings- og rapporteringsregioner, 

6) format og framgangsmåte for framlegging av opplysninger om Unionens overvåkingsprogrammer for Kommisjonen og 

andre medlemsstater, 

7) krav til opplysninger, format og framgangsmåte med hensyn til framlegging av utkast til obligatoriske og frivillige 

utryddelsesprogrammer for Kommisjonen for godkjenning, og med hensyn til ytelsesindikatorer som er nødvendige for å 

vurdere hvor effektiv anvendelsen av disse programmene er, samt formater og framgangsmåter for søknader om an-

erkjennelse av sykdomsfri status for hele territoriet til medlemsstater eller soner og segmenter i medlemsstater, og for 

utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om sykdomsfrie medlemsstater eller soner og 

segmenter i medlemsstater, 

8) framgangsmåter for opprettelse og bruk av informasjonssystemet for dyresykdommer (ADIS). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «kategori B-sykdom» en listeført sykdom som må bekjempes i alle medlemsstater, med mål om at den skal utryddes i hele 

Unionen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429, 

2) «kategori C-sykdom» en listeført sykdom som har betydning for enkelte medlemsstater, og som det er nødvendig å innføre 

tiltak mot for å forhindre spredning til deler av Unionen som er offisielt sykdomsfrie eller som har utryddelsesprogrammer 

for den aktuelle listeførte sykdommen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429, 

3) «kategori E-sykdom» en listeført sykdom som det er nødvendig å overvåke i Unionen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav e) i forordning (EU) 2016/429, 

4) «primærutbrudd» et utbrudd som ikke er epidemiologisk forbundet med et tidligere utbrudd i samme meldings- og 

rapporteringsregion i en medlemsstat, eller det første utbruddet i en annen meldings- eller rapporteringsregion i samme 

medlemsstat, 

5) «sekundærutbrudd» et utbrudd som ikke er et primærutbrudd, 

6) «informasjonssystem for dyresykdommer (ADIS)» det databaserte informasjonssystemet for melding om og rapportering 

av sykdommer i Unionen som er nevnt i artikkel 22 i forordning (EU) 2016/429, og som skal opprettes og forvaltes av 

Kommisjonen,  
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7) «geografisk virkeområde» det territoriet som omfattes av utryddelsesprogrammet i samsvar med artikkel 13 i delegert 

forordning (EU) 2020/689 når det gjelder landdyr, og i samsvar med artikkel 47 i nevnte delegerte forordning når det 

gjelder akvatiske dyr, 

8) «varighet for utryddelsesprogrammet» utryddelsesprogrammets anvendelsestid i samsvar med artikkel 15 i delegert 

forordning (EU) 2020/689 når det gjelder landdyr, og i samsvar med artikkel 49 i nevnte delegerte forordning når det 

gjelder akvatiske dyr. 

Artikkel 3 

Melding i Unionen 

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene innen 24 timer etter et bekreftet primærut-

brudd på sitt territorium av en listeført sykdom som er nevnt i 

a) vedlegg I nr. 1 og 2, 

b) vedlegg I nr. 3 dersom primærutbruddet er påvist i den aktuelle målpopulasjonen i en sykdomsfri medlemsstat eller sone, 

c) vedlegg I nr. 4 og 5 dersom primærutbruddet er påvist i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller, dersom det er 

relevant, et sykdomsfritt segment. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen senest første virkedag i hver uke, når det gjelder foregående uke fra 

mandag kl. 0.00 til søndag kl. 24.00, om sekundærutbrudd på sitt territorium av en listeført sykdom som er nevnt i 

a) vedlegg I nr. 1 og 2, 

b) vedlegg I nr. 3 dersom slike sekundærutbrudd er påvist i den aktuelle målpopulasjonen i en sykdomsfri medlemsstat eller 

sone, 

c) vedlegg I nr. 4 og 5 dersom slike sekundærutbrudd er påvist i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller, dersom 

det er relevant, et sykdomsfritt segment. 

Dersom Kommisjonen ikke mottar noen opplysninger, anses dette å bety at ingen sekundærutbrudd er bekreftet i perioden nevnt 

i første ledd. 

3. Meldingene nevnt i nr. 1 og 2 skal inneholde opplysningene angitt i vedlegg II og skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 4 

Rapportering i Unionen om påvisning av listeførte sykdommer 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april hvert år, når det gjelder foregående kalenderår, rapportere til Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om påvisning av kategori E-sykdommer som er bekreftet på sitt territorium hos listeførte arter og grupper 

av listeførte arter nevnt i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

2. Fristen for innlevering av den første rapporten nevnt i nr. 1 er 30. april 2022. 

3. Rapportene nevnt i nr. 1 skal inneholde opplysningene angitt i vedlegg III og skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 5 

Meldings- og rapporteringsregioner 

Meldings- og rapporteringsregionene som medlemsstatene har fastsatt i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) 2016/429, er 

oppført i vedlegg IV til denne forordningen.  
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Artikkel 6 

Rapportering i Unionen om resultatene av Unionens overvåkingsprogrammer 

1. Medlemsstatene skal innen 15. mars hvert år, når det gjelder foregående kalenderår, innrapportere til Kommisjonen data 

om resultatene av Unionens overvåkingsprogrammer. 

2. Dataene nevnt i nr. 1 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 7 

Rapportering i Unionen om årsresultatene av gjennomføringen av godkjente utryddelsesprogrammer 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april hvert år framlegge rapporter for Kommisjonen om resultatene av gjennomføringen av 

de pågående godkjente utryddelsesprogrammene. 

2. Rapportene nevnt i nr. 1 skal inneholde 

a) for hvert år, når det gjelder foregående kalenderår, opplysningene som er angitt i 

i) vedlegg V avsnitt 1 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå, 

ii) vedlegg V avsnitt 2 for programmer for utryddelse av infeksjon med rabiesvirus (RABV), 

iii) vedlegg V avsnitt 3 for programmer for utryddelse av infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) (infeksjon med 

BTV), 

iv) vedlegg V avsnitt 4 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr og 

b) for hvert sjette år etter førstegangsgodkjenning av utryddelsesprogrammene, når det gjelder de foregående seks 

kalenderårene, med unntak av opplysningene som tidligere er gitt i rapportene nevnt i bokstav a), opplysningene som er 

angitt i 

i) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 1 for programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

hos holdt storfe, 

ii) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 2 for programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

hos holdte sauer og geiter, 

iii) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 3 for programmer for utryddelse av infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks 

(M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae (MTBC)), 

iv) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 8 for programmer for utryddelse av infeksjon med RABV. 

3. Rapportene nevnt i nr. 1 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 8 

Rapportering i Unionen om de endelige resultatene av gjennomføringen av godkjente utryddelsesprogrammer 

1. Medlemsstatene skal framlegge en sluttrapport for Kommisjonen om de godkjente utryddelsesprogrammene innen fire 

måneder etter at de er gjennomført. 

2. Sluttrapporten nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a) når det gjelder obligatoriske utryddelsesprogrammer, disse programmenes anvendelsestid fra den siste rapporten ble sendt 

inn i samsvar med artikkel 7 nr. 2 bokstav b), til de er gjennomført, 

b) når det gjelder frivillige utryddelsesprogrammer, hele anvendelsestiden fra godkjenning til gjennomføring. 

3. Sluttrapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde opplysningene angitt i artikkel 11 nr. 1 bokstav e)–n) og artikkel 11 nr. 2, alt 

etter hva som er relevant, med unntak av opplysningene som tidligere er gitt i rapportene nevnt i artikkel 7 nr. 1, når 

medlemsstatene søker om 

a) anerkjennelse av sykdomsfri status eller 

b) forlengelse av utryddelsesprogrammenes anvendelsestid i samsvar med artikkel 15 nr. 2 annet punktum i delegert 

forordning (EU) 2020/689 eller artikkel 49 nr. 2 annet punktum i nevnte delegerte forordning.  
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4. Dersom en medlemsstat ikke søker om anerkjennelse av sykdomsfri status for en kategori C-sykdom eller forlengelse av 

utryddelsesprogrammenes anvendelsestid som nevnt i nr. 3 bokstav a) og b), skal medlemsstaten ikke framlegge sluttrapporten 

nevnt i nr. 1. I stedet skal medlemsstaten framlegge en erklæring for Kommisjonen som bekrefter at utryddelsesprogrammet 

ikke har utryddet sykdommen, og at det ikke søkes om forlengelse av anvendelsestiden. 

5. Sluttrapporten nevnt i nr. 1 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 9 

Framlegging og vesentlige endringer av Unionens overvåkingsprogrammer 

1. Medlemsstatene skal framlegge sine unionsovervåkingsprogrammer for Kommisjonen innen 31. mai i året før de får 

anvendelse. 

2. Programmene nevnt i nr. 1 skal 

a) inneholde minst opplysningene som er angitt i artikkel 11 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2020/689, 

b) sendes inn elektronisk ved hjelp av elektroniske standardmaler for dette formålet. 

3. Programmene nevnt i nr. 1 som er framlagt for Kommisjonen som den tekniske delen av søknader om unionsfinansiering, 

anses å være framlagt i samsvar med nr. 1. 

4. Ved vesentlige endringer av pågående unionsovervåkingsprogrammer skal medlemsstatene ajourføre dem og framlegge 

dem på nytt. 

Artikkel 10 

Framlegging av utryddelsesprogrammer 

1. Medlemsstatene skal ved hjelp av elektroniske standardmaler for dette formålet framlegge elektronisk for Kommisjonen 

for godkjenning 

a) de obligatoriske utryddelsesprogrammene innen 31. mai i året før de får anvendelse, 

b) de frivillige utryddelsesprogrammene på et valgfritt tidspunkt. 

2. Utryddelsesprogrammene nevnt i nr. 1 skal inneholde de relevante opplysningene som er fastsatt i 

a) vedlegg VII avsnitt 1 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå, 

b) vedlegg VII avsnitt 2 for programmer for utryddelse av infeksjon med RABV, 

c) vedlegg VII avsnitt 3 for programmer for utryddelse av infeksjon med BTV, 

d) vedlegg VII avsnitt 4 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr. 

Artikkel 11 

Søknad om anerkjennelse av sykdomsfri status for medlemsstater og soner med hensyn til sykdommer hos landdyr og 

akvatiske dyr og sykdomsfri status for segmenter med hensyn til sykdommer hos akvatiske dyr 

1. Når medlemsstatene søker Kommisjonen om anerkjennelse av sykdomsfri status i samsvar med del II kapittel 4 avsnitt 1 

og 2 i delegert forordning (EU) 2020/689, skal søknaden inneholde de relevante opplysningene som er angitt i 

a) vedlegg VI avsnitt 1 og 2 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på fravær av listeførte arter, 

b) vedlegg VI avsnitt 1 og 3 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på sykdomsagensens 

manglende evne til å overleve, 

c) vedlegg VI avsnitt 1 og 4 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på listeførte vektorers 

manglende evne til å overleve når det gjelder listeførte sykdommer hos landdyr,  
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d) vedlegg VI avsnitt 1 og 5 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på historiske data og 

overvåkingsdata, 

e) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 1 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe, 

f) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 2 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer og geiter, 

g) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 3 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med MTBC, 

h) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 4 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av enzootisk bovin leukose (EBL), 

i) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 5 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs postuløs vulvovaginitt (IBR/IPV), 

j) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 6 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med pseudorabiesvirus (ADV), 

k) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 7 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av bovin virusdiaré (BVD), 

l) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 8 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med RABV, 

m) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 9 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med BTV, 

n) vedlegg VI avsnitt 1 og, dersom det er relevant, avsnitt 6 nr. 10 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er 

basert på programmer for utryddelse av sykdommer hos akvatiske dyr. 

2. Søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status for segmenter skal i tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav n) 

inneholde følgende opplysninger: 

a) Når det gjelder segmenter nevnt i artikkel 73 nr. 2 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/689, dokumentasjon på at 

kravene fastsatt i artikkel 79 nr. 3, 4 og 5 i nevnte delegerte forordning er oppfylt. 

b) Når det gjelder segmenter nevnt i artikkel 73 nr. 2 bokstav b) i delegert forordning (EU) 2020/689, vurderingen nevnt i 

artikkel 73 nr. 3 bokstav a) i samme delegerte forordning, og opplysninger om eventuelle tiltak som er truffet for å 

forhindre innføring av den aktuelle sykdommen i segmentet som nevnt i artikkel 73 nr. 3 bokstav c) i samme delegerte 

forordning. 

3. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om eventuelle bekreftede tilfeller av den aktuelle sykdommen 

som påvises i det berørte geografiske området etter datoen for inngivelse av søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status og 

før datoen for anerkjennelse av denne statusen. 

4. Søknadene nevnt i nr. 1 og 2 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 12 

Utveksling av opplysninger om sykdomsfrie medlemsstater eller soner og segmenter i disse medlemsstatene 

1. Listen over territorier, soner eller segmenter med sykdomsfri status som er nevnt i artikkel 38 i forordning (EU) 2016/429, 

skal utarbeides ved hjelp av den elektroniske standardmalen på Kommisjonens nettsted. 

2. Medlemsstatene skal endre listen nevnt i nr. 1 innen to virkedager dersom den sykdomsfrie statusen for territoriet, sonene 

eller segmentene endres som følge av at kravene for å opprettholde statusen ikke er oppfylt. 

3. Medlemsstatene skal framlegge de midlertidige erklæringene for soner eller segmenter for visse sykdommer hos akvatiske 

dyr som er nevnt i artikkel 83 nr. 1 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/689, ved hjelp av den elektroniske standard-

malen på Kommisjonens nettsted. 
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Artikkel 13 

Framgangsmåter for opprettelse og bruk av ADIS 

Medlemsstatene skal bruke ADIS eller deler av systemet til å legge inn og overføre data i samsvar med denne forordningen fra 

den datoen som Kommisjonen har underrettet dem om. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 7. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTEFØRTE SYKDOMMER SOM DET SKAL MELDES OM I UNIONEN 

1. Listeførte sykdommer hos landdyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og 

artikkel 3 nr. 2 bokstav a) 

— Munn- og klovsyke 

— Infeksjon med kvegpestvirus 

— Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 

— Infeksjon med lumpy skin disease 

— Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

— Saue- og geitekopper 

— Infeksjon med småfepestvirus 

— Ondartet lungesyke hos geit 

— Afrikansk hestepest 

— Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 

— Klassisk svinepest 

— Afrikansk svinepest 

— Høypatogen aviær influensa 

— Infeksjon med Newcastle disease-virus, unntatt når diagnosen stilles hos 

— Columbiformes, med mindre de holdes som fjørfe, eller 

— viltlevende dyr av listeførte arter 

— Infeksjon med rabiesvirus 

— Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 

— Miltbrann 

— Surra (Trypanosoma evansi) 

— Ebolavirussykdom 

— Infeksiøs anemi hos hest 

— Ondartet beskjelersyke 

— Venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

— Infestasjon med Aethina tumida (liten kubebille) 

— Infestasjon med Tropilaelaps spp. 

— Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans 

— Japansk encefalitt 

— Vest-Nilen-feber-virus 

— Encefalomyelitt hos hest (østlig og vestlig) 

2. Listeførte sykdommer hos akvatiske dyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 

og artikkel 3 nr. 2 bokstav a) 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose 

— Infeksjon med Microcytos mackini 

— Infeksjon med Perkinsus marinus 

— Infeksjon med Taura-syndromvirus 

— Infeksjon med Yellowhead disease-virus 
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3. Listeførte sykdommer hos landdyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 2 bokstav b) 

— Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

— Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis) (MTBC) 

— Infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs postuløs vulvovaginitt (IBR/IPV) 

— Bovin virusdiaré (BVD) 

— Enzootisk bovin leukose (EBL) 

— Infeksjon med pseudorabiesvirus (ADV) 

4. Listeførte sykdommer hos landdyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav c) og 

artikkel 3 nr. 2 bokstav c) 

— Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) («infeksjon med BTV») etter serotype 

— Infestasjon med Varroa spp. 

— Infestasjon med Echinococcus multilocularis 

5. Listeførte sykdommer hos akvatiske dyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav c) 

og artikkel 3 nr. 2 bokstav c) 

— Hemoragisk virusseptikemi 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

— Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

— Infeksjon med Marteilia refringens 

— Infeksjon med Bonamia exitiosa 

— Infeksjon med Bonamia ostreae 

— Infeksjon med hvitflekksyndromvirus («infeksjon med WSSV») 

 _____  
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VEDLEGG II 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED MELDING I UNIONEN OM UTBRUDD AV LISTEFØRTE SYKDOMMER I SAMSVAR 

MED ARTIKKEL 3 NR. 3 

1. Avsendelsesdato. 

2. Avsendelsestidspunkt. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn og eventuelt type patogen. 

5. Utbruddets serienummer. 

6. Type utbrudd (primær-/sekundærutbrudd). 

7. Referansenummer for utbrudd som er knyttet til dette utbruddet (dersom det er relevant). 

8. Region og utbruddets geografiske beliggenhet. 

9. Dato for mistanke. 

10. Dato for bekreftelse. 

11. Diagnostiske metoder som er brukt. 

12. Sykdommens opprinnelse. 

13. Bekjempelsestiltak. 

14. Dyr som er berørt av utbruddet: 

a) Landdyr (etter art), unntatt honningbier og humler: 

i) Antall mottakelige dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er relevant. 

ii) Anslått antall klinisk eller subklinisk smittede eller infesterte dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er 

relevant. 

iii) Anslått antall dyr som er selvdøde, eller når det gjelder viltlevende dyr, som er funnet døde. 

iv) Antall dyr som er avlivet. 

v) Antall dyr som er slaktet. 

b) Honningbier og humler: 

i) Antall mottakelige kolonier. 

ii) Antall klinisk eller subklinisk smittede eller infesterte kolonier. 

iii) Antall døde kolonier. 

iv) Antall destruerte kolonier. 

c) Akvatiske dyr (etter art): 

i) Anslått antall eller biomasse av mottakelige dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er relevant. 

ii) Anslått antall eller biomasse av klinisk eller subklinisk smittede dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er 

relevant. 

iii) Anslått antall eller biomasse av dyr som er selvdøde, eller når det gjelder viltlevende dyr, som er funnet døde. 

iv) Anslått antall eller biomasse av dyr som er avlivet. 

v) Anslått antall eller biomasse av dyr som er slaktet. 

15. Dato for foreløpig rengjøring og desinfisering (dersom det er relevant). 

 _____  
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VEDLEGG III 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED RAPPORTERING I UNIONEN OM PÅVISNING AV LISTEFØRTE SYKDOMMER I 

SAMSVAR MED ARTIKKEL 4 NR. 3 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn og eventuelt type patogen. 

5. Antall utbrudd etter listeført dyreart eller gruppe av arter i rapporteringsperioden. 

6. Dato for bekreftelse av siste utbrudd. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

MELDINGS- OG RAPPORTERINGSREGIONER I MEDLEMSSTATENE I SAMSVAR MED ARTIKKEL 5 

Medlemsstat Meldings- og rapporteringsregioner 

Belgia province – provincie 

Bulgaria област 

Tsjekkia okres 

Danmark veterinærenheter eller kommuner 

Tyskland Kreis, Regierungsbezirk eller Bundesland 

Estland maakond 

Irland county 

Hellas περιφερειακή ενότητα 

Spania provincia 

Frankrike département 

Kroatia županija 

Italia provincia 

Kypros επαρχία 

Latvia novads 

Litauen apskritis 

Luxembourg hele landet 

Ungarn megye 

Malta hele landet 

Nederland gemeente 

Østerrike Bezirk 

Polen powiat 

Portugal fastlandet: distrito 

andre deler av territoriet: região autónoma 

Romania județ 

Slovenia območni urad 

Slovakia kraj 

Finland maakunta/landskap 

Sverige kommun 
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VEDLEGG V 

OPPLYSNINGER OM RESULTATENE AV GJENNOMFØRINGEN AV OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE 

UTRYDDELSESPROGRAMMER SOM SKAL GIS I SAMSVAR MED ARTIKKEL 7 NR. 2 BOKSTAV A) 

AVSNITT 1 

Resultater av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av sykdomsfri 

status på anleggsnivå 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn. 

5. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 1 nr. 4). 

6. Opplysninger om de berørte anleggene og dyrene i området i samsvar med nr. 5, etter sone eller region dersom mer enn én 

region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i 

samsvar med artikkel 19 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(1). 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som per 31. desember holdes i anleggene nevnt i bokstav a). 

c) Antall anlegg med sykdomsfri status per 31. desember, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, 

med eller uten vaksinasjon dersom det er relevant, av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a). 

d) Antall dyr som holdes i anleggene nevnt i bokstav c). 

e) Antall anlegg med ett eller flere bekreftede tilfeller per 31. desember av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a). 

f) Antall bekreftede utbrudd i rapporteringsperioden. 

AVSNITT 2 

Resultater av programmer for utryddelse av infeksjon med RABV 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av infeksjon med RABV: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 2 nr. 3). 

5. Opplysninger om overvåking etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske 

virkeområde, herunder minst kart med data om 

a) antall testede indikatordyr etter art, 

b) antall bekreftede tilfeller etter art.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT 

L 174 av 3.6.2020, s. 211). 
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6. Opplysninger om vaksinasjon av viltlevende dyr, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av program-

mets geografiske virkeområde: 

a) Antall og datoer for vaksinasjonskampanjer. 

b) Oppnådd tetthet av vaksineåte, og dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per vaksinasjonskampanje er over 

20 000 km2, kart over vaksineåtetetthet. 

c) På anmodning fra Kommisjonen, elektroniske filer som inneholder 

i) registrerte flyruter i forbindelse med fordelingen av vaksineåte, 

ii) fordeling av vaksineåte (tidspunkt og posisjon for hvert åte som slippes ut) registrert i forbindelse med fordeling fra 

luften dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per vaksinasjonskampanje er over 20 000 km2. 

d) Opplysninger om overvåkingen av vaksinasjonens effektivitet, med kart med data om 

i) antall dyr som var positive ved biomarkørtester / antall utførte biomarkørtester, 

ii) antall dyr som var positive ved serologiske tester / antall utførte serologiske tester. 

AVSNITT 3 

Resultater av programmer for utryddelse av infeksjon med BTV 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av infeksjon med BTV: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 3 nr. 3). 

5. Opplysninger om overvåking i området i samsvar med nr. 4, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen. 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som per 31. desember holdes i anleggene nevnt i bokstav a). 

c) Antall anlegg der det holdes dyr fra målpopulasjonen, og der det har vært foretatt vaksinasjon mot infeksjon med BTV, 

og antall dyr som har blitt vaksinert i rapporteringsperioden, etter art og, dersom det er relevant, etter serotype av BTV. 

d) Antall bekreftede utbrudd etter serotype av BTV i rapporteringsperioden. 

e) Antall vektorbeskyttede anlegg og anleggenes beliggenhet, dersom det er relevant. 

f) Beskrivelse av områder som er sesongmessig BTV-frie, og start- og sluttdato for den vektorfrie perioden, dersom det er 

relevant. 

AVSNITT 4 

Resultater av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn. 

5. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 4 nr. 4). 
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6. Opplysninger om de berørte akvakulturanleggene og dyrene i området nevnt i nr. 5 etter segment, sone eller region, dersom 

mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall godkjente akvakulturanlegg og antall registrerte akvakulturanlegg der det holdes dyr fra målpopulasjonen og, 

dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, som per 31. desember omfattes av 

utryddelsesprogrammet. 

b) Antall akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, av det antall 

anlegg eller prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), som ikke er infisert per 31. desember. 

c) Antall infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg og prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

d) Antall nye infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg eller prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

OPPLYSNINGER OM RESULTATENE AV GJENNOMFØRINGEN AV OBLIGATORISKE OG VALGFRIE 

UTRYDDELSESPROGRAMMER SOM SKAL GIS I SAMSVAR MED ARTIKKEL 7 NR. 2 BOKSTAV B), OG OPPLYSNINGER 

SOM SKAL INNGÅ I SØKNADER OM ANERKJENNELSE AV SYKDOMSFRI STATUS FOR MEDLEMSSTATER ELLER 

SONER MED HENSYN TIL SYKDOMMER HOS LANDDYR ELLER AKVATISKE DYR OG I SØKNADER OM 

ANERKJENNELSE AV SYKDOMSFRI STATUS FOR SEGMENTER MED HENSYN TIL SYKDOMMER HOS AKVATISKE DYR 

I SAMSVAR MED ARTIKKEL 11 

AVSNITT 1 

Oppfyllelse av generelle kriterier 

Generelle opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status: 

1. Anvendelsesdato. 

2. Land. 

3. Sykdommens navn. 

4. Geografisk virkeområde når det gjelder anerkjennelse av sykdomsfri status. 

5. Bekreftelse på at de relevante generelle kriteriene i samsvar med artikkel 66 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/689 

for medlemsstater eller soner, eller artikkel 73 nr. 1 bokstav a) i nevnte delegerte forordning for akvatiske segmenter er 

oppfylt. 

AVSNITT 2 

Sykdomsfri status på grunnlag av fravær av listeførte arter 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av fravær av listeførte arter: 

Dokumentasjon i samsvar med artikkel 67 nr. 2 eller artikkel 74 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2020/689. 

AVSNITT 3 

Sykdomsfri status på grunnlag av sykdomsagensens manglende evne til å overleve 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av sykdomsagensens manglende 

evne til å overleve: 

Dokumentasjon i samsvar med artikkel 68 nr. 2 eller artikkel 75 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2020/689. 

AVSNITT 4 

Sykdomsfri status på grunnlag av listeførte vektorers manglende evne til å overleve når det gjelder listeførte 

sykdommer hos landdyr 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av listeførte vektorers manglende 

evne til å overleve når det gjelder listeførte sykdommer hos landdyr: 

Dokumentasjon i samsvar med artikkel 69 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2020/689. 

AVSNITT 5 

Sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata 

1. Opplysninger som vedkommende myndighet skal ta med i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av 

historiske data og overvåkingsdata, forutsatt at det aldri har vært rapportert om sykdommen i det berørte geografiske 

området, eller den er blitt utryddet og det har ikke vært rapportert om den på minst 25 år før søknaden om anerkjennelse av 

sykdomsfri status for nevnte område: 

a) Dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infestasjon med Varroa spp.: 

Dokumentasjon på at kravene fastsatt i del III avsnitt 1 bokstav a)–f) i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2020/689 

er oppfylt.  
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b) Dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa: 

i) Resultatene av en undersøkelse som er gjennomført i minst ett år i alle anlegg eller grupper av anlegg som holder 

listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller segmentet, og, når det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner. De skal ha blitt testet med en prøvestørrelse som gjør det mulig å påvise infeksjon med Bonamia 

exitiosa med et konfidensnivå på 95 %, dersom sykdomsagensen er til stede i populasjonen med en prevalens på 

2 %. 

ii) Tiltak som benyttes for å forhindre innføring av Bonamia exitiosa i det berørte geografiske området. 

iii) Tiltak for sykdomsbekjempelse som benyttes ved et eventuelt utbrudd. 

c) Dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infeksjon med WSSV: 

i) Resultatene av en undersøkelse som er gjennomført i minst ett år i alle anlegg eller grupper av anlegg som holder 

listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller segmentet, og, når det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner. De skal ha blitt testet med en prøvestørrelse som gjør det mulig å påvise infeksjon med WSSV med 

et konfidensnivå på 95 %, dersom sykdomsagensen er til stede i populasjonen med en prevalens på 2 %. 

ii) Tiltak som benyttes for å forhindre innføring av WSSV i det berørte geografiske området. 

iii) Tiltak for sykdomsbekjempelse som benyttes ved et eventuelt utbrudd. 

2. Opplysninger som omfatter minst de siste ti årene, og som skal inngå i søknader om anerkjennelse av status som fri for 

BVD på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata, dersom det er rapportert om sykdommen i de siste 25 årene, og 

den er blitt utryddet i det berørte geografiske området: 

a) Antall anlegg som holder storfe, etter helsestatus(1), og antall storfe som holdes i disse anleggene, per 31. desember 

hvert år. 

b) Teststrategi/-ordninger og diagnostiske metoder som brukes til å fastslå BVD-status for anlegg som holder storfe 

(infisert, ikke infisert). 

c) Teststrategi/-ordninger og diagnostiske metoder som brukes til å dokumentere at anlegg som holder storfe, 

opprettholder status som ikke infisert. 

d) Tiltak for å forhindre innføring av BVD-virus i det berørte geografiske området. 

e) Tiltak for sykdomsbekjempelse som benyttes ved et eventuelt utbrudd. 

f) Antall utbrudd per år. 

g) Antall bekreftede tilfeller i løpet av de siste 18 månedene. 

h) Utførte vaksinasjoner og dato for forbud mot vaksinasjon av holdt storfe mot BVD. 

3. Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og 

overvåkingsdata dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten 

vaksinasjon: 

Dokumentasjon på at kravene fastsatt i del IV avsnitt 1 bokstav a)–e) i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2020/689 er 

oppfylt. 

AVSNITT 6 

Sykdomsfri status på grunnlag av utryddelsesprogrammer 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av utryddelsesprogrammer, etter 

kalenderår: 

1. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe 

etter sone eller region, dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember.  

  

(1) Infisert, ikke infisert, ukjent. 
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b) Antall anlegg som holder storfe med status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med 

eller uten vaksinasjon, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall storfe som holdes i 

disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som holder storfe som hvert år gjennomgår en serologisk test med sikte på å oppnå eller opprettholde 

statusen, og antall storfe som har gjennomgått testen. 

d) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav c). 

e) Antall storfe som er innført i et anlegg nevnt i bokstav a). 

f) Antall storfe som har gjennomgått en serologisk test i forbindelse med at de ble innført i et anlegg. 

g) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav f). 

h) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav d) og g), som er bekreftet å være infisert. 

i) Antall anlegg hvor det er foretatt undersøkelser av aborttilfeller som kan skyldes infeksjon med Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis. 

j) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav i), som er bekreftet å være infisert. 

k) Det samlede antall anlegg som er bekreftet å være infisert, dersom det er forskjellig fra summen av antall anlegg i 

bokstav h) og j). 

l) Dato for siste vaksinasjon av holdt storfe mot infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

m) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

2. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer og 

geiter etter sone eller region, dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder sauer eller geiter, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i 

delegert forordning (EU) 2020/689, og antall sauer eller geiter som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg som holder sauer eller geiter med status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og  

B. suis med eller uten vaksinasjon, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall sauer eller 

geiter som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som holder sauer eller geiter som hvert år gjennomgår en serologisk test med sikte på å oppnå eller 

opprettholde statusen, og antall sauer eller geiter som har gjennomgått testen. 

d) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav c). 

e) Antall sauer eller geiter som er innført i et anlegg nevnt i bokstav a). 

f) Antall sauer eller geiter som har gjennomgått en serologisk test i forbindelse med at de ble innført i et anlegg. 

g) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav f). 

h) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav d) og g), som er bekreftet å være infisert. 

i) Antall anlegg hvor det er foretatt undersøkelser av aborttilfeller som kan skyldes infeksjon med Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis. 

j) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav i), som er bekreftet å være infisert. 

k) Det samlede antall anlegg som er bekreftet å være infisert, dersom det er forskjellig fra summen av antall anlegg i 

bokstav h) og j). 

l) Dato for siste vaksinasjon av holdte sauer og geiter mot infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

m) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

sauer eller geiter som holdes i disse anleggene per 31. desember.  
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3. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med MTBC, etter sone eller region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg som holder storfe med status som fri for infeksjon med MTBC, herunder anlegg med midlertidig 

opphevet sykdomsfri status, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som holder storfe som hvert år gjennomgår tester med sikte på å oppnå eller opprettholde statusen, og 

antall storfe som har gjennomgått tester for hver av følgende testordninger som fastsatt i del II kapittel 1 avsnitt 2 i 

vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2020/689: 

i) Tester kreves hver 12. måned. 

ii) Tester kreves hver 24. måned. 

iii) Tester kreves hver 36. måned. 

iv) Tester kreves hver 48. måned. 

d) Antall anlegg med mistanke etter testene nevnt i bokstav c). 

e) Antall storfe som er innført i et anlegg nevnt i bokstav a). 

f) Antall storfe som har gjennomgått tester i forbindelse med at de ble innført i et anlegg. 

g) Antall anlegg med mistanke etter testene nevnt i bokstav f). 

h) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav d) og g), som er bekreftet å være infisert. 

i) Antall storfe som er sendt til slakteriet fra et anlegg med status som fri for infeksjon med MTBC. 

j) Antall slaktet storfe av de dyrene som er nevnt i bokstav i), med mistenkte skader fra infeksjon med MTBC som er 

blitt undersøkt. 

k) Antall storfe av de dyrene som er nevnt i bokstav j), som er bekreftet å være smittet. 

l) Antall anlegg som er bekreftet å være infisert etter at en mistenkt skade er påvist på slakteriet. 

m) Det samlede antall anlegg som er bekreftet å være infisert, dersom det er forskjellig fra summen av antall anlegg i 

bokstav h) og l). 

n) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

4. Når det gjelder programmer for utryddelse av EBL, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for EBL, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for EBL, og antall storfe som har gjennomgått tester i disse anleggene. 

d) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for EBL, og antall storfe som 

har gjennomgått tester i disse anleggene. 

e) Antall anlegg nevnt i bokstav c) og antall anlegg nevnt i bokstav d) med ett eller flere mistenkte tilfeller. 

f) Antall anlegg og antall storfe nevnt i bokstav c) med bekreftede tilfeller etter at de mistenkte tilfellene nevnt i 

bokstav e) er undersøkt.  
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g) Antall anlegg og antall storfe nevnt i bokstav d) med bekreftede tilfeller etter at de mistenkte tilfellene nevnt i 

bokstav e), herunder antall bekreftede tilfeller, er undersøkt. 

h) Antall storfe over 24 måneder som er slaktet. 

i) Antall mistenkte tilfeller som er påvist i forbindelse med offentlig kontroll post mortem av dyrene nevnt i bokstav h), 

og som er undersøkt for å bekrefte eller utelukke forekomst av EBL. 

j) Antall bekreftede tilfeller etter undersøkelsen nevnt i bokstav i) av storfe som har vært holdt i et anlegg. 

k) Antall anlegg med ett eller flere bekreftede tilfeller per 31. desember. 

l) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

5. Når det gjelder programmer for utryddelse av IBR/IPV, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for IBR/IPV, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for IBR/IPV, og antall storfe som har gjennomgått tester i disse 

anleggene. 

d) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for IBR/IPV, og antall storfe 

som har gjennomgått tester i disse anleggene ved hjelp av testordningene som er fastsatt i del IV kapittel 1 avsnitt 2 i 

vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2020/689. 

e) Antall anlegg med bekreftede tilfeller, herunder antall bekreftede tilfeller. 

f) Antall anlegg nevnt i bokstav a) og b) der det holdes storfe som er vaksinert i samsvar med DIVA-strategien 

(differensiering mellom smittede dyr og vaksinerte dyr), og antall DIVA-vaksinerte dyr som holdes i disse anleggene 

per 31. desember. 

g) Antall storfe som er DIVA-vaksinert i rapporteringsperioden. 

h) Dersom det er relevant, dato for siste vaksinasjon av holdt storfe mot IBR/IPV. 

i) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

6. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med ADV, etter sone eller region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder svin, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall svin som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for infeksjon med ADV, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri 

status, og antall svin som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for infeksjon med ADV, og antall svin som har gjennomgått tester i 

disse anleggene. 

d) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for infeksjon med ADV, og 

antall svin som har gjennomgått tester i disse anleggene. 

e) Antall anlegg med kliniske, virologiske eller serologiske funn av infeksjon med ADV. 

f) Antall anlegg med bekreftede tilfeller per 31. desember. 

g) Antall anlegg nevnt i bokstav a) der det gjennomføres DIVA-vaksinasjon, og antall svin som er DIVA-vaksinert.  
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h) Dersom det er relevant, dato for siste vaksinasjon av holdt svin mot ADV. 

i) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall svin 

som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

7. Når det gjelder programmer for utryddelse av BVD, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for BVD, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg med status som fri for BVD i samsvar med del VI kapittel 1 avsnitt 1 nr. 2 bokstav b) i vedlegg IV til 

delegert forordning (EU) 2020/689 som har opprettholdt status som fri for BVD i samsvar med del VI kapittel 1 

avsnitt 2 nr. 2 i vedlegg IV til nevnte delegerte forordning, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 

31. desember. 

d) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for BVD, og antall storfe som har gjennomgått tester i disse anleggene. 

e) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for BVD, og antall storfe som 

har gjennomgått tester i disse anleggene. 

f) Antall anlegg med bekreftede tilfeller per 31. desember, herunder antall bekreftede tilfeller. 

g) Antall anlegg med bekreftede tilfeller som er epidemiologisk forbundet med innføringen av dyr. 

h) Antall anlegg der holdt storfe vaksineres mot BVD, og antall vaksinerte dyr. 

i) Dersom det er relevant, dato for siste vaksinasjon av holdt storfe mot BVD. 

j) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

8. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med RABV, etter sone eller region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde, opplysninger om følgende: 

a) Overvåking, herunder minst kart med data om 

i) testede indikatordyr etter art, 

ii) bekreftede tilfeller etter art. 

b) Vaksinasjon av viltlevende dyr: 

i) Antall og datoer for vaksinasjonskampanjer. 

ii) Oppnådd tetthet av vaksineåte etter sone eller region, og dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per 

vaksinasjonskampanje er over 20 000 km2, kart over tetthet av vaksineåte. 

iii) På anmodning fra Kommisjonen, elektroniske filer som inneholder 

— registrerte flyruter i forbindelse med fordelingen av vaksineåte, 

— fordeling av vaksineåte: tidspunkt og posisjon for hvert åte som slippes ut, registrert i forbindelse med 

fordeling fra luften dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per vaksinasjonskampanje er over  

20 000 km2. 

iv) Overvåking av vaksinasjonens effektivitet, med kart med data om 

— antall dyr som var positive ved biomarkørtester / antall utførte biomarkørtester, 

— antall dyr som var positive ved serologiske tester / antall serologiske tester. 

v) Antall og resultater av titreringen av utførte vaksineåtetester.  
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c) Antall bekreftede tilfeller der det ikke forekom infeksjon med RABV i det berørte geografiske området (importerte 

tilfeller). 

d) Dersom det er påvist epidemiologiske forbindelser i tilfeller nevnt i bokstav c), resultatene av økt overvåking som er 

gjennomført i en periode på seks måneder etter at det berørte dyret døde, dersom det er relevant. 

9. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med BTV: 

a) Geografisk virkeområde med et kart over og en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative 

områdene som omfattes av utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde; dersom det er relevant, begrunnelsen for å anvende unntaket 

fastsatt i artikkel 37 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2020/689 og utviklingen i sonen i løpet av programmet. 

b) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen. 

c) Antall dyr fra målpopulasjonen som per 31. desember holdes i anleggene nevnt i bokstav b). 

d) Prøvetakingsordninger som gjennomføres årlig: kartleggingsenhet og anvendte utvelgingskriterier, testhyppighet, 

antall tester, type diagnostiske metoder og resultater. 

e) Antall bekreftede tilfeller etter sone, art, år/måned og BTV-serotype(r). 

f) Antall vaksinerte dyr etter år, art og BTV-serotype(r). 

g) Unntak gitt for forflytning, antall berørte dyr og, dersom det er relevant, tilpasning av overvåkingen. 

h) Samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland dersom det er relevant, og tilpasning av overvåkingen til 

eksterne kilder til infeksjon med BTV. 

10. Når det gjelder programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr, etter sone, segment eller 

region dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall godkjente akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, antall registrerte akvakulturanlegg der det holdes dyr fra 

målpopulasjonen, og prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, som per 31. desember omfattes av utryddelses-

programmet, samt kart som viser hvor anleggene og prøvetakingspunktene i viltlevende populasjoner ligger. 

b) Antall akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, av det antall 

anlegg eller prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), som ikke er infisert per 31. desember. 

c) Antall dyrehelsebesøk per godkjente og, dersom det er relevant, registrerte akvakulturanlegg. 

d) Antall prøvetakinger per godkjente og, dersom det er relevant, registrerte akvakulturanlegg eller prøvetakingspunkt i 

viltlevende populasjoner samt opplysninger om arter, resultater av prøvetakingen (positive/negative) og 

vanntemperatur på tidspunktet for prøvetakingen. 

e) Antall infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

f) Antall nye infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED FRAMLEGGING AV UTRYDDELSESPROGRAMMER I SAMSVAR MED 

ARTIKKEL 10 

AVSNITT 1 

Framlegging av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Sykdommens navn. 

4. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region omfattes av programmets 

geografiske virkeområde. 

5. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen for hver sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen, etter helsestatus(1), unntatt anlegg som 

omfattes av unntaket nevnt i nr. 6 bokstav f). 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som holdes i anleggene nevnt i bokstav a), etter helsestatus. 

c) Kart som viser tettheten for målpopulasjonen nevnt i bokstav b), etter helsestatus. 

d) Tidslinje med prevalens, insidensdata og, dersom det er relevant, utførte vaksinasjoner som omfatter minst de siste fem 

årene. 

e) Opplysninger om den epidemiologiske situasjonen i ytterligere dyrepopulasjoner, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 16 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689, som minst omfatter 

a) prøvetakingsordningene og de diagnostiske metodene som skal brukes i samsvar med vedlegg IV til delegert forord-

ning (EU) 2020/689 

i) til å tildele sykdomsfri status til anlegg og opprettholde denne statusen, 

ii) til å bekrefte eller utelukke sykdommen ved et mistenkt tilfelle, 

b) tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle, 

c) biosikkerhetstiltakene og de risikoreduserende tiltakene som skal gjennomføres, 

d) type vaksine(r) som skal brukes, og vaksinasjonsplanen, dersom det er relevant, 

e) tiltakene som skal gjennomføres for ytterligere dyrepopulasjoner, dersom det er relevant, 

f) unntakene som skal anvendes i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, dersom det er relevant, 

g) samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

7. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

8. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet.  

  

(1) Sykdomsfri, infisert eller ukjent. 
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9. Utryddelsesprogrammets delmål, som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall infiserte anlegg, 

b) forventet årlig økning i antall sykdomsfrie anlegg, 

c) forventet vaksinasjonsdekning, dersom det er relevant. 

AVSNITT 2 

Framlegging av programmer for utryddelse av infeksjon med RABV 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av infeksjon med RABV: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region omfattes av programmets 

geografiske virkeområde. 

4. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen i minst de siste fem årene, herunder 

a) antall bekreftede tilfeller etter listeført dyreart, 

b) kart som viser fordelingen per år av bekreftede tilfeller nevnt i bokstav a), 

c) strategi for sykdomsbekjempelse og resultater av bekjempelsestiltak. 

5. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 32 i delegert kommi-

sjonsforordning (EU) 2020/689: 

a) Overvåking, som minst omfatter 

i) målpopulasjon, 

ii) prøvetakingsordninger og opplysninger om oppsamling av døde dyr, 

iii) diagnostiske metoder. 

b) Dersom det er relevant, vaksinasjon, som minst omfatter 

i) vaksinasjon av holdte dyr innenfor rammen av utryddelsesprogrammet: 

— type vaksine(r) som skal brukes, 

— målpopulasjon, 

ii) vaksinasjon av viltlevende dyr: 

— definisjon/avgrensing av vaksinasjonsområdet, 

— hyppighet av og forventede datoer for vaksinasjonskampanjene, 

— vaksineåte som skal brukes, 

— metode for fordeling av vaksineåte og planlagt tetthet av vaksineåte, 

— beskrivelse av metodene som skal brukes til å vurdere riktig fordeling av vaksineåte, 

— beskrivelse av strategien for overvåking av vaksinasjonens effektivitet med hensyn til serologi og opptak av 

vaksineåte i målpopulasjonen, prøvetakingsordningene, med opplysninger om oppsamlingen av døde dyr, og 

de diagnostiske metodene, 

— beskrivelse av tiltakene for å sikre at vaksineåtets kvalitet opprettholdes før det fordeles, særlig med hensyn til 

titrering av vaksineåtet og kontroll av kjølekjeden, 

— vaksinasjon av eierløse hunder med typen vaksine(r) som skal brukes, og målpopulasjonen. 

c) Tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle. 

d) De offentlige opplysningskampanjene som skal gjennomføres.  
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e) Tiltakene som skal gjennomføres for å redusere kontakten med smittede dyr. 

f) De samordnede tiltakene med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

7. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet. 

8. Utryddelsesprogrammets delmål, som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall utbrudd, 

b) forventet antall bekreftede utbrudd i områder med utbrudd i løpet av foregående år, 

c) forventet prosentandel serokonvertering i målpopulasjoner, 

d) forventet prosentandel vaksineopptak hos dyr av målartene. 

AVSNITT 3 

Framlegging av programmer for utryddelse av infeksjon med BTV 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av infeksjon med BTV: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region omfattes av programmets 

geografiske virkeområde, og begrunnelsen for å anvende unntaket fastsatt i artikkel 37 nr. 3 i delegert forordning (EU) 

2020/689, dersom det er relevant. 

4. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen for hver sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen. 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som holdes i anleggene nevnt i bokstav a). 

c) Kart som viser 

i) tettheten for målpopulasjonen nevnt i bokstav b) og 

ii) den geografiske fordelingen av tilfeller av infeksjon med BTV etter serotype som omfatter minst de siste fem 

årene. 

d) Tidslinje med prevalens, insidensdata og, dersom det er relevant, utførte vaksinasjoner som omfatter minst de siste fem 

årene. 

e) Resultater av overvåkingen av vektorer som omfatter minst de siste fem årene. 

f) Opplysninger om den epidemiologiske situasjonen i ytterligere dyrepopulasjoner, dersom det er relevant. 

5. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 37 i delegert forordning 

(EU) 2020/689, som minst omfatter 

a) opplysninger om den aktive overvåkingen som skal gjennomføres i samsvar med del II kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg V 

til delegert forordning (EU) 2020/689 med 

i) kart over de geografiske enhetene, 

ii) valg av prøvetakingssteder, prøvetakingsordninger og diagnostiske metoder til overvåking av kontrolldyr, 

iii) valg av prøvetakingssteder, prøvetakingsordninger og diagnostiske metoder til de strukturerte prevalensunder-

søkelsene, 

b) type vaksine(r) som skal brukes, og vaksinasjonsplanen for vaksinasjon av den aktuelle målpopulasjonen, dersom det er 

relevant,  
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c) framgangsmåte og diagnostiske metoder for å bekrefte eller utelukke sykdommen ved et mistenkt tilfelle, 

d) tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle, 

e) forflytningsrestriksjoner som er gjennomført ved forflytning av holdte dyr og avlsmateriale, 

f) biosikkerhetstiltakene og de risikoreduserende tiltakene som skal gjennomføres, 

g) opplysninger om overvåking av vektorer og, dersom det er relevant, opprettelse av områder som er sesongmessig BTV-

frie, 

h) opplysninger om tildeling av status som vektorbeskyttet anlegg, dersom det er relevant, 

i) samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

7. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet. 

8. Utryddelsesprogrammets delmål, som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall bekreftede tilfeller i målpopulasjonen, 

b) forventet årlig økning i antall sykdomsfrie geografiske enheter, 

c) forventet vaksinasjonsdekning, dersom det er relevant. 

AVSNITT 4 

Framlegging av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Sykdommens navn. 

4. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og segmentene. 

5. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen for hver sone, hvert segment eller hver region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall godkjente akvakulturanlegg og antall registrerte akvakulturanlegg der det per 31. desember holdes dyr i 

målpopulasjonen, etter produksjonstype og helsestatus(2). 

b) Listeførte arter som holdes i akvakulturanlegget nevnt i bokstav a), etter helsestatus. 

c) Kart som viser 

i) den geografiske beliggenheten til akvakulturanleggene nevnt i bokstav a) og de relevante nedbørfeltene, og 

ii) den geografiske fordelingen av tilfeller av infeksjon med den relevante kategori B- eller C-sykdommen som 

omfatter minst de siste fem årene. 

d) Opplysninger om den epidemiologiske situasjonen hos viltlevende akvatiske dyr, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 46 i delegert forordning 

(EU) 2020/689, som minst omfatter 

a) prøvetakingsordningene og de diagnostiske metodene som skal brukes i samsvar med vedlegg VI til delegert forord-

ning (EU) 2020/689 i forbindelse med 

i) helsebesøk og prøvetaking i akvakulturanlegg, 

ii) målrettet overvåking av viltlevende populasjoner, dersom det er relevant, 

  

(2) Ikke infisert, infisert, ukjent. 
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b) tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle, 

c) biosikkerhetstiltakene og de risikoreduserende tiltakene som skal gjennomføres, 

d) vaksinasjonsplaner, dersom det der relevant, 

e) tiltakene som skal gjennomføres når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, og antall og geografisk beliggenhet for 

prøvetakingspunkter, dersom det er relevant, 

f) unntakene som skal anvendes i samsvar med artikkel 53 i delegert forordning (EU) 2020/689, dersom det er relevant, 

g) samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

7. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

8. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet. 

9. Delmålene og strategiene for sykdomsbekjempelse ved gjennomføring av utryddelsesprogrammet som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner, 

b) forventet årlig økning i antall akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner, som har testet negativt, 

c) forventet vaksinasjonsdekning, dersom det er relevant. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1685 

av 4. oktober 2019 

om utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre små produksjonsdyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

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

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 95 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329(2) ble konsortiet som ledes av Wageningen Livestock 

Research, og som også består av Aarhus Universitet og Friedrich-Loeffler-Institut, utpekt til EU-referansesenter for 

dyrevelferd med ansvar for å støtte Kommisjonens og medlemsstatenes horisontale virksomhet på området krav til 

dyrevelferd, som er nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav f) i forordning (EU) 2017/625. I henhold til oppgavene fastsatt i det 

flerårige arbeidsprogrammet til Den europeiske unions referansesenter har Den europeiske unions referansesenter for 

dyrevelferd fokus på svins velferd. 

2) I samsvar med artikkel 95 i forordning (EU) 2017/625 gjennomførte Kommisjonen deretter en offentlig utvelgings-

prosess for å utpeke et andre EU-referansesenter for dyrevelferd som skal støtte opp om den horisontale virksomheten til 

Kommisjonen og medlemsstatene i forbindelse med anvendelsen av reglene som fastsetter krav til dyrevelferd for fjørfe 

og andre små produksjonsdyr. 

3) Evaluerings- og utvelgingskomiteen som er nedsatt for den offentlige utvelgingsprosessen, konkluderte med at 

konsortiet som ledes av Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Frankrike), og som også består av 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Spania), Aarhus Universet – Institut for Husdyrvidenskab (Danmark) 

og Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia), oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 95 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, og kan være ansvarlige for oppgavene fastsatt i artikkel 96 i nevnte 

forordning, med hensyn til fjørfe og andre små produksjonsdyr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 9.10.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 om utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd (EUT  

L 63 av 6.3.2018, s. 13). 
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4) Dette konsortiet bør derfor utpekes til EU-referansesenter for dyrevelferd når det gjelder fjørfe og andre små produk-

sjonsdyr, med ansvar for støtteoppgaver, i den grad disse inngår i Den europeiske unions referansesentres årlige eller 

flerårige arbeidsprogrammer. De årlige eller flerårige programmene skal fastsettes i samsvar med målene og prioriterin-

gene i de relevante arbeidsprogrammene vedtatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 652/2014(3). 

5) I henhold til artikkel 95 i forordning (EU) 2017/625 skal utpekingen av et EU-referansesenter for dyrevelferd være 

tidsbegrenset eller regelmessig gjennomgås. Utpekingen av Den europeiske unions referansesenter for dyrevelferd for 

fjørfe og andre små produksjonsdyr bør derfor gjennomgås hvert femte år. 

6) Det utpekte EU-referansesenteret for dyrevelferd for fjørfe og andre små produksjonsdyr bør gis tilstrekkelig tid til å 

utarbeide sitt arbeidsprogram for neste budsjettperiode. Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra 1. januar 2020. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Følgende konsortium skal utpekes til EU-referansesenter for dyrevelferd med ansvar for å støtte Kommisjonens og 

medlemsstatenes horisontale virksomhet på området krav til dyrevelferd for fjørfe og andre små produksjonsdyr: 

Navn: Konsortium ledet av Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Frankrike) 

som også består av Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Spania), Aarhus 

Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Danmark) og Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia). 

Adresse: 14 rue Pierre et Marie Curie 

94701 Maisons-Alfort Cedex 

FRANKRIKE 

2. Utpekingen skal gjennomgås hvert femte år, regnet fra anvendelsesdatoen for denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 4. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 652/2014 av 15. mai 2014 om bestemmelser om forvaltningen av utgifter i forbindelse med 

næringsmiddelkjeden og dyrs helse og velferd og i forbindelse med plantehelse og planteformeringsmateriale, om endring av rådsdirektiv 

98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 og om oppheving av 

rådsbeslutning 66/399/EØF, 76/894/EØF og 2009/470/EF (EUT L 189 av 27.6.2014, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2020/919 

av 30. juni 2020 

om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-statusen til Serbia 

[meld under nummeret C(2020) 4236](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at medlemsstatar, tredjeland eller regionar i desse landa («land eller 

regionar») skal klassifiserast i éin av tre kategoriar med omsyn til status for bovin spongiform encefalopati (BSE): svært 

liten BSE-risiko, kontrollert BSE-risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

2) I artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at dersom Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) har 

klassifisert eit søkjarland i ein av dei tre BSE-kategoriane, kan det gjerast vedtak om ei ny vurdering av kategoriseringa 

på unionsplan. I forordning (EF) nr. 999/2001 vert det vist til OIE, ettersom denne organisasjonen har ei sentral rolle når 

det gjeld kategoriseringa av OIE-medlemsland og -regionar på grunnlag av BSE-risikoklassifiseringa deira, i samsvar 

med føresegnene i OIE-helseregelverket for landdyr(2). 

3) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF(3) inneheld ei liste der land eller regionar er oppførte i del A, B eller C på 

grunnlag av BSE-risikoen sin. Dei landa og regionane som er oppførte i del A i vedlegget, vert rekna for å ha svært liten 

BSE-risiko, dei som er oppførte i del B, vert rekna for å ha ein kontrollert BSE-risiko, medan det i del C er fastsett at dei 

landa eller regionane som ikkje er oppførte i del A eller B, skal reknast for å ha ein ikkje-fastsett BSE-risiko. 

4) Serbia er no oppført i del C i vedlegget til vedtak 2007/453/EF som eit land med ein ikkje-fastsett BSE-risiko. 

5) Den 28. mai 2019 vedtok OIEs verdsforsamling av delegatar resolusjon nr. 19, «Recognition of the Bovine Spongiform 

Encephalopathy Risk Status of Members»(4), med sikte på ikraftsetjing 31. mai 2019. Denne resolusjonen sannkjende at 

Serbia, «ikkje medrekna Kosovo, som er under FN-administrasjon», har svært liten BSE-risiko, i samsvar med OIE-

helseregelverket for landdyr. Etter ei ny vurdering av situasjonen på unionsplan på grunnlag av den nemnde OIE-

resolusjonen, meiner Kommisjonen at den nye BSE-statusen til dette tredjelandet bør avspeglast i vedlegget til vedtak 

2007/453/EF. 

6) Lista over land eller regionar i vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast, slik at Serbia, i den tydinga som er 

nemnd i artikkel 135 i stabiliserings- og assosieringsavtala mellom på den eine sida Dei europeiske fellesskapa og 

medlemsstatane, og på den andre sida Republikken Serbia(5), vert oppført i del A i det nemnde vedlegget under land 

eller regionar med ein svært liten BSE-risiko. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 2.7.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

(3) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(4) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf 

(5) TEU L 278 av 18.10.2013, s. 16. 
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7) Vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I del A i vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert det gjort følgjande endringar i lista under overskrifta «Tredjestatar»: 

1) Følgjande post vert sett inn etter posten for Peru og før posten for Singapore: 

«— Serbia(*)» 

2) Følgjande merknad vert lagd til sist på denne lista: 

«(*) Slik det er nemnt i artikkel 135 i stabiliserings- og assosieringsavtala mellom på den eine sida Dei europeiske felles-

skapa og medlemsstatane deira, og på den andre sida Republikken Serbia (TEU L 278 av 18.10.2013, s. 16).» 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 30. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/602 

av 15. april 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med hensyn til standardskjemaene for 

avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale fra dem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og 

avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og avlsmateriale fra 

dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse 

rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen»)(1), særlig artikkel 30 nr. 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717(2) fastsettes standardskjemaene for avlssertifikater for 

avlsdyr og avlsmateriale fra dem, og forordningen får anvendelse fra 1. november 2018. Disse standardskjemaene for 

avlssertifikater ble utarbeidet i samråd med medlemsstatenes sakkyndige og berørte parter i samsvar med vedlegg V til 

forordning (EU) 2016/1012 med henblikk på avlslags eller avlsvirksomheters utstedelse av avlssertifikater i samsvar 

med kravet i artikkel 30 nr. 1 i nevnte forordning. 

2) I anvendelsesperioden for de nye standardskjemaene for avlssertifikater har medlemsstatene og berørte parter 

underrettet Kommisjonen om visse praktiske problemer med å bruke disse standardskjemaene når det gjelder utskrift av 

avlssertifikatene og kontroll av identiteten til avlsdyr. At det er et enkelt utstedende organ som utsteder avlssertifikater 

for avlsmateriale, viste seg også å skape problemer på grunn av skillet mellom avlslag og avlsvirksomheter på den ene 

siden, og dersom det er tillatt i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, sædstasjoner eller sædlagre 

eller embryouttaksgrupper eller embryoproduksjonsgrupper på den andre siden. 

3) For at avlslag og avlsvirksomheter skal kunne utstede avlssertifikater på ett enkelt ark er det nødvendig å tillate utskrift i 

både stående og liggende format. Det bør dessuten være tillatt å erstatte utskrift av fotnoter og merknader som er fastsatt 

i standardskjemaene for avlssertifikater, med utskrift av en henvisning til en direkte tilgjengelig flerspråklig 

informasjonskilde, for eksempel en gyldig og verifisert nettlenke til den relevante offentliggjøringen i Den europeiske 

unions tidende, på et framtredende sted i avlssertifikatet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 4.5.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 171 av 29.6. 2016, s. 66. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 av 10. april 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

(EUT L 109 av 26.4.2017, s. 9). 
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4) I opplysningene om avstamning i standardskjemaene for avlssertifikater fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 

2017/717 skal det angis et stamboknummer for foreldre og besteforeldre til avlsdyret som det utstedes avlssertifikat for. 

Det er nødvendig å angi et individuelt identifikasjonsnummer for foreldre og besteforeldre i opplysningene om av-

stamning dersom det avviker fra stamboknummeret. For ekstensivt landbruk bør det dessuten angis en bedeknings-

periode i stedet for en bedekningsdato i standardskjemaene for avlssertifikatet. 

5) Avlssertifikater for avlsmateriale gir opplysninger om avlsmaterialet og donordyrene. Noen medlemsstater har innført 

ordninger som krever at et avlslag eller en avlsvirksomhet validerer opplysninger om et donordyr, og at en sædstasjon 

eller et sædlager eller en embryouttaksgruppe eller en embryoproduksjonsgruppe validerer opplysninger om 

avlsmateriale. Det bør derfor være plass i standardskjemaene for avlssertifikater for avlsmateriale til at mer enn ett 

utstedende organ kan underskrive. Det bør også være tillatt å skille den delen av avlssertifikatet som gjelder 

avlsmateriale, fra den delen som gjelder donordyret, forutsatt at en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for donordyret, 

er vedlagt avlssertifikatet som er utstedt for avlsmateriale. 

6) På grunnlag av de erfaringene som er gjort siden gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 fikk anvendelse, er det 

nødvendig å ajourføre standardskjemaene for avlssertifikater for å gjøre det lettere å utstede og skrive ut disse 

avlssertifikatene og sikre bedre kontroll av avlsdyrenes identitet. Gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 bør derfor 

endres. 

7) Ved forordning (EU) 2016/1012 og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til 

nevnte forordning, fastsettes regler som erstatter reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 84/247/EØF(3), 84/419/EØF(4), 

89/501/EØF(5), 89/502/EØF(6), 89/503/EØF(7), 89/504/EØF(8), 89/505/EØF(9), 89/506/EØF(10), 89/507/EØF(11), 

90/254/EØF(12), 90/255/EØF(13), 90/256/EØF(14), 90/257/EØF(15), 90/258/EØF(16), 92/353/EØF(17), 92/354/EØF(18), 

  

(3) Kommisjonsvedtak 84/247/EØF av 27. april 1984 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av avlsorganisasjoner og avlslag som 

oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av storfe (EFT L 125 av 12.5.1984, s. 58). 

(4) Kommisjonsvedtak 84/419/EØF av 19. juli 1984 om fastsettelse av kriterier for oppføring av storfe i stambøker (EFT L 237 av 5.9.1984, 

s. 11). 

(5) Kommisjonsvedtak 89/501/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av og kontroll med avlslag og 

avlsorganisasjoner som oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av svin (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 19). 

(6) Kommisjonsvedtak 89/502/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for oppføring av renrasede avlsdyr av svin i stambøker (EFT 

L 247 av 23.8.1989, s. 21). 

(7) Kommisjonsvedtak 89/503/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av et sertifikat for renrasede avlsdyr av svin og deres sæd, egg og 

embryoer (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 22). 

(8) Kommisjonsvedtak 89/504/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av og kontroll med avlslag, avlsorganisasjoner 

og private foretak som oppretter eller fører registre for hybride avlsdyr av svin (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 31). 

(9) Kommisjonsvedtak 89/505/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for oppføring av hybride avlsdyr av svin i registre (EFT L 247 

av 23.8.1989, s. 33). 

(10) Kommisjonsvedtak 89/506/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av et sertifikat for hybride avlsdyr av svin og deres sæd, egg og embryoer 

(EFT L 247 av 23.8.1989, s. 34). 

(11) Kommisjonsvedtak 89/507/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til vurdering av avlsverdi hos 

renrasede og hybride avlsdyr av svin (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 43). 

(12) Kommisjonsvedtak 90/254/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av avlsorganisasjoner og avlslag som 

oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 30). 

(13) Kommisjonsvedtak 90/255/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier for oppføring av renrasede avlsdyr av sau og geit i stambøker 

(EFT L 145 av 8.6.1990, s. 32). 

(14) Kommisjonsvedtak 90/256/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til vurdering av avlsverdi hos 

renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 35). 

(15) Kommisjonsvedtak 90/257/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av renrasede avlsdyr av sau og geit for 

avlsformål og bruk av deres sæd, egg og embryoer (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 38). 

(16) Kommisjonsvedtak 90/258/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av et avlssertifikat for renrasede avlsdyr av sau og geit og deres sæd, egg 

og embryoer (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 39). 

(17) Kommisjonsvedtak 92/353/EØF av 11. juni 1992 om fastsettelse av kriterier for godkjenning eller autorisering av organisasjoner og lag 

som oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien (EFT L 192 av 11.7.1992, s. 63). 

(18) Kommisjonsvedtak 92/354/EØF av 11. juni 1992 om fastsettelse av visse regler for å sikre samordning mellom organisasjoner og lag som 

oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien (EFT L 192 av 11.7.1992, s. 66). 
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96/78/EF(19), 96/79/EF(20), 96/509/EF(21), 96/510/EF(22), 2005/379/EF(23) og 2006/427/EF(24). Disse vedtakene ble 

gjort i henhold til rådsdirektiv 88/661/EØF(25), 89/361/EØF(26), 90/427/EØF(27), 94/28/EF(28) og 2009/157/EF(29) som 

ble opphevet ved forordning (EU) 2016/1012 fra 1. november 2018. 

8) Av hensyn til klarhet, rettssikkerhet og forenkling og for å unngå dobbeltarbeid bør vedtak 84/247/EØF, 84/419/EØF, 

89/501/EØF, 89/502/EØF, 89/503/EØF, 89/504/EØF, 89/505/EØF, 89/506/EØF, 89/507/EØF, 90/254/EØF, 

90/255/EØF, 90/256/EØF, 90/257/EØF, 90/258/EØF, 92/353/EØF, 92/354/EØF, 96/78/EF, 96/79/EF, 96/509/EF, 

96/510/EF, 2005/379/EF og 2006/427/EF oppheves. 

9) For å sikre en smidig overgang til de nye tiltakene er det nødvendig å utsette anvendelsesdatoen for denne forordningen 

og fastsette et overgangstiltak med hensyn til utstedelse av avlssertifikater for forsendelser av renrasede avlsdyr og 

hybridavlsdyr av svin eller avlsmateriale fra dem, i samsvar med standardskjemaene angitt i de respektive vedleggene til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 før anvendelsesdatoen for denne forordningen. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I erstattes med vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg II erstattes med vedlegg II til denne forordningen. 

3) Vedlegg III erstattes med vedlegg III til denne forordningen. 

4) Vedlegg IV erstattes med vedlegg IV til denne forordningen. 

Artikkel 2 

1. I en overgangsperiode til 4. august 2020 kan avlssertifikater for handel med renrasede avlsdyr og avlsmateriale fra dem og 

for handel med hybridavlsdyr av svin og avlsmateriale fra dem utstedes i samsvar med de relevante standardskjemaene angitt i 

henholdsvis vedlegg I og II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 før denne endringen. 

  

(19) Kommisjonsvedtak 96/78/EF av 10. januar 1996 om fastsettelse av kriterier for oppføring og registrering av avlsdyr av hestefamilien i 

stambøker (EFT L 19 av 25.1.1996, s. 39). 

(20) Kommisjonsvedtak 96/79/EF av 12. januar 1996 om fastsettelse av avlssertifikater for sæd, egg og embryoer fra registrerte dyr av 

hestefamilien (EFT L 19 av 25.1.1996, s. 41). 

(21) Kommisjonsvedtak 96/509/EF av 18. juli 1996 om fastsettelse av krav til avl og avstamning ved import av sæd fra visse dyr (EFT L 210 av 

20.8.1996, s. 47). 

(22) Kommisjonsvedtak 96/510/EF av 18. juli 1996 om fastsettelse av avstamnings- og avlssertifikater for import av avlsdyr og deres sæd, egg 

og embryoer (EFT L 210 av 20.8.1996, s. 53). 

(23) Kommisjonsvedtak 2005/379/EF av 17. mai 2005 om avstammingssertifikat for og opplysningar om reinrasa avlsdyr av storfe og om sæd, 

egg og embryo frå desse (2005/379/EF) (EUT L 125 av 18.5.2005, s. 15). 

(24) Kommisjonsvedtak 2006/427/EF av 20. juni 2006 om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til vurdering av avlsverdi hos 

renrasede avlsdyr av storfe (EUT L 169 av 22.6.2006, s. 56). 

(25) Rådsdirektiv 88/661/EØF av 19. desember 1988 om avlstekniske standarder for avlsdyr av svin (EFT L 382 av 31.12.1988, s. 36). 

(26) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30). 

(27) Rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien innenfor 

Fellesskapet (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55). 

(28) Rådsdirektiv 94/28/EF av 23. juni 1994 om fastsettelse av prinsipper for avls- og avstamningsvilkår ved import fra tredjestater av dyr samt 

deres sæd, egg og embryoer, og om endring av direktiv 77/504/EØF om renrasede avlsdyr av storfe (EFT L 178 av 12.7.1994, s. 66). 

(29) Rådsdirektiv 2009/157/EF av 30. november 2009 om renrasede avlsdyr av storfe (EUT L 323 av 10.12.2009, s. 1). 
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2. I en overgangsperiode til 4. august 2020 kan avlssertifikater for innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr og avlsma-

teriale fra dem og for innførsel til Unionen av hybridavlsdyr av svin og avlsmateriale fra dem utstedes i samsvar med de 

relevante standardskjemaene angitt i henholdsvis vedlegg III og IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 før denne 

endringen. 

Artikkel 3 

Vedtak 84/247/EØF, 84/419/EØF, 89/501/EØF, 89/502/EØF, 89/503/EØF, 89/504/EØF, 89/505/EØF, 89/506/EØF, 

89/507/EØF, 90/254/EØF, 90/255/EØF, 90/256/EØF, 90/257/EØF, 90/258/EØF, 92/353/EØF, 92/354/EØF, 96/78/EF, 

96/79/EF, 96/509/EF, 96/510/EF, 2005/379/EF og 2006/427/EF oppheves. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse fra 4. juli 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 15. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 skal lyde: 

«VEDLEGG I 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR HANDEL MED RENSRASEDE AVLSDYR OG AVLSMATERIALE 

FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikat for handel med renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau og geit 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med renrasede 

avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1) (2). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlslag 

eller vedkommende myndighet 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(3) 

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Det renrasede avlsdyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der dyret er innført(3) 

5. Dyrets kjønn 6. Dyrets stamboknummer 

7. Identifikasjon av det renrasede avlsdyret(4) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(5) 

7.4. Navn(3) 

8. Identitetskontroll(3) (6) (7) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(8) og fødselsland 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(3) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(3) 

12. Det renrasede avlsdyrets avstamning(7) (9) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (10) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Navn(3) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (10) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Navn(3) 
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 12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (10) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Navn(3) 

12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (10) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Navn(3) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (10) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Navn(3) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (10) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Navn(3) 

13. Ytterligere opplysninger(3) (7) (11) 

13.1. Resultater av individgransking 

13.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ………………(dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger om det renrasede avlsdyret 

13.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 12 

14. Inseminering(1)/bedekning(1) (3) (12) 

14.1. Dato (dd.mm.åååå eller ISO 8601, eller angi bedekningsperioden fra …. til … i samme format) 

14.2. Identifikasjon av det hanndyret eller de hanndyrene som er brukt til befruktning 

14.2.1. Stamboknummer og -avsnitt 

14.2.2. Individuelt identifikasjonsnummer(4) (10) 

14.2.3. Helseidentifikasjonsnummer(5) 

14.2.4. Navn(3) 

14.2.5. System for kontroll av identitet og resultat(6) 

15. Validering 

15.1. Utferdiget i:  ...............................................................  15.2.   .................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

15.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(13) som underskriver sertifikatet) 

15.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  
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Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe renrasede avlsdyr av svin, forutsatt at disse renrasede avlsdyrene har samme alder og 

samme genetiske mor og far, og at individuelle opplysninger gis i nr. 5, 6, 7.2, 13 og eventuelt 14 i dette avlssertifikatet. 

(3) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(4) For storfe, sau og geit angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 

(5) Krav bare for svin: Identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av svin. 

(6) Krav i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau og geit som brukes til oppsamling 

av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for 

renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring eller for renrasede avlsdyr av storfe, sau, 

geit og svin som brukes til uttak av oocytter og embryoer. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(9) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(10) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(11) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(12) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(13) Personen skal være en representant for avlslaget eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for handel med sæd fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med sæd 

fra renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle 

EU-språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlslag, 

vedkommende myndighet, sædstasjon 

eller sædlager kan gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet / sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger og eventuelt en 

henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets avlssertifikat(3) 

 

Del A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhanndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

5. Donorhanndyrets stamboknummer(5) 6. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhanndy-

ret av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

7. Identifikasjon av donorhanndyret(7) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

7.4. Navn(2) 

8. Identitetskontroll(2) (9) (10) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(11) og fødselsland 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

12. Donorhanndyrets avstamning(10) (12) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 
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 12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

13. Ytterligere opplysninger(2) (10) (13) 

13.1. Resultater av individgransking 

13.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

13.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 12 

14. Validering(14) 

14.1. Utferdiget i:  ............................................................  14.2.   .....................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

14.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(15) som underskriver sertifikatet) 

14.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om sæden(16) 

1. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(7) (14) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

1.2. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

1.3. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhanndyret/-hanndyrene av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

1.4. Henvisning til donorhanndyrets/-hanndyrenes avlssertifikat(2) 
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2. Identifikasjon av sæden 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(2) (17) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger(18) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå eller 

ISO 8601) 

Annet(2) (19) 

      

      

      

      

3. Avsendersædstasjon eller -lager 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Navn og adresse til avlslaget(1) eller tredjeparten(1) som avlslaget har utpekt som ansvarlig for å utføre granskin-

gen(2) (20) 

6. Validering 

6.1. Utferdiget i:  ...............................................................  6.2.   ..................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

6.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(21) som underskriver sertifikatet) 

6.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for det eller 

de renrasede donoravlsdyrene av hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller de 

renrasede donoravlsdyrene av hankjønn. 

(4) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 16. 

(5) For renrasede avlsdyr av hest skal feltet stå tomt dersom stamboknummeret er det samme som det individuelle identifikasjonsnummeret. 

(6) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. For renrasede avlsdyr av hest angis individuelt 

identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «unik kode» i artikkel 114  

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. Dersom det individuelle identifikasjonsnummeret ikke er tilgjengelig eller avviker fra det 

nummeret som dyret er innført under i stamboken, angis stamboknummeret. 

(7) For storfe, sau, geit og hest angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering 

av dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 

(8) Krav bare for svin: Identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av svin. 
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(9) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/1012 for renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. 

(10) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(11) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(12) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(13) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(14) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlslaget eller av en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) 

i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent i samsvar med 

artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning. 

(15) Personen skal være en representant for avlslaget eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

(16) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B punkt 1 fylles ut og en 

kopi av avlssertifikatet for donorhanndyr skal vedlegges som følger: 

i) Når det gjelder renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og svin, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/717. 

ii) Når det gjelder renrasede avlsdyr av hestefamilien, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i vedlegget til delegert forordning (EU) 

2017/1940, der minst del I inngår i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, og som er utstedt i samsvar med 

artikkel 118 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429. 

(17) Valgfritt. 

(18) Et strå eller en annen pakning kan inneholde sæd fra mer enn ett renraset avlsdyr, forutsatt at det i del B punkt 1.4 opplyses om alle 

renrasede donoravlsdyr av hankjønn som har bidratt. 

(19) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(20) For sæd som er beregnet på testing av renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau eller geit som ikke har gjennomgått en individgransking 

eller avlsverdivurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 21 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) 2016/1012. 

(21) Personen skal være en representant for avlslaget eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2016/1012, eller for en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, som har 

fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for handel med oocytter fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med oocytter fra 

renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-språk 

i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlslag, 

vedkommende myndighet eller 

embryoproduksjonsgruppe 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet / embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og eventuelt 

en henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets avlssertifikat(3) 

 

Del A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer(5) 6. Individuelt identifikasjonsnummer for 

donorhunndyret av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

7. Identifikasjon av donorhunndyret(7) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

7.4. Navn(2) 

8. Identitetskontroll(2) (9) (10) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(11) og fødselsland 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

12. Donorhunndyrets avstamning(10) (12) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 
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 12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

13. Ytterligere opplysninger(2) (10) (13) 

13.1. Resultater av individgransking 

13.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

13.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 12 

14. Validering(14) 

14.1. Utferdiget i:  ...............................................................  14.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

14.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(15) som underskriver sertifikatet) 

14.4. Underskrift:  ...................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om oocytter(16) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(7) (14) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

1.2. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

1.3. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhunndyret av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

1.4. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(2) 
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2. Identifikasjon av oocyttene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(2) (17) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(18) 
Uttakssted 

Uttaksdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(2) 

       

       

       

       

3. Den embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Validering 

5.1. Utferdiget i:  ...............................................................  5.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

5.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(19) som underskriver sertifikatet) 

5.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for det 

renrasede donoravlsdyret av hunkjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det renrasede 

donoravlsdyret av hunkjønn. 

(4) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 16. 

(5) For renrasede avlsdyr av hest skal feltet stå tomt dersom stamboknummeret er det samme som det individuelle identifikasjonsnummeret. 

(6) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. For renrasede avlsdyr av hest angis individuelt 

identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «unik kode» i artikkel 114  

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. Dersom det individuelle identifikasjonsnummeret ikke er tilgjengelig eller avviker fra det 

nummeret som dyret er innført under i stamboken, angis stamboknummeret. 

(7) For storfe, sau, geit og hest angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering 

av dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 

(8) Krav bare for svin: Identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av svin. 

(9) Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit, svin og 

hest som brukes til uttak av oocytter. 

(10) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(11) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(12) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 
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(13) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(14) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlslaget eller av en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) 

i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med 

artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning. 

(15) Personen skal være en representant for avlslaget eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

(16) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B punkt 1 fylles ut og en 

kopi av avlssertifikatet for donorhunndyret skal vedlegges som følger: 

i) Når det gjelder renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og svin, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/717. 

ii) Når det gjelder renrasede avlsdyr av hestefamilien, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i vedlegget til delegert forordning (EU) 

2017/1940, der minst del I inngår i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, og som er utstedt i samsvar med 

artikkel 118 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429. 

(17) Valgfritt. 

(18) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett renraset avlsdyr. 

(19) Personen skal være en representant for avlslaget eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, som har 

fullmakt til å underskrive avlssertifikater. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT D 

Avlssertifikat for handel med embryoer fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med embryoer fra 

renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlslag, 

vedkommende myndighet eller 

embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet / embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplys-

ninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets/-dyrenes avlssertifikat(3) 

 

Del A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer(5) 6. Individuelt identifikasjonsnummer for 

donorhunndyret av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

7. Identifikasjon av donorhunndyret(7) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

7.4. Navn(2) 

8. Identitetskontroll(2) (9) (10) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(11) og fødselsland 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

12. Donorhunndyrets avstamning(10) (12) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 
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 12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

13. Ytterligere opplysninger(2) (10) (13) 

13.1. Resultater av individgransking av donorhunndyr 

13.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

13.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 12 

14. Validering(14) 

14.1. Utferdiget i:  ...............................................................  14.2.   

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

14.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(15) som underskriver sertifikatet) 

14.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlslag (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhanndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

5. Donorhanndyrets stamboknummer(5) 6. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhanndy-

ret av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 
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7. Identifikasjon av donorhanndyret(7) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

7.4. Navn(2) 

8. Identitetskontroll(2) (9) (10) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(11) og fødselsland 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

12. Donorhanndyrets avstamning(10) (12) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(6) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(8) 

Navn(2) 

13. Ytterligere opplysninger(2) (10) (13) 

13.1. Resultater av individgransking av donorhanndyr 

13.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

13.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 12 
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14. Validering(14) 

14.1. Utferdiget i:  ...............................................................  14.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

14.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(15) som underskriver sertifikatet) 

14.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

 

Del C. Opplysninger om embryoer(16) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(7) (14) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

1.2. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

1.3. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhunndyret av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

1.4. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(2) 

2. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(7) (14) 

2.1. Individuelt identifikasjonsnummer(6) 

2.2. Helseidentifikasjonsnummer(8) 

2.3. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhanndyret/-hanndyrene av hestefamilien(2) (6) 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

2.4. Henvisning til avlssertifikat for 

2.4.1. donorhanndyret/-hanndyrene(1) (2) 

2.4.2. sæden(1) (2) 

3. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(2) (17) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

embryoer(18) (19) 

Oppsamlings- 

eller 

produksjonssted 

Oppsamlings- 

eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(2) 

(20) 
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4. Den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

4.1. Navn 

4.2. Adresse 

4.3. Godkjenningsnummer 

5. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

Del D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er) 

6. Mottakerdyrets(2) individuelle identifikasjonsnummer(6) 

7. Validering 

7.1. Utferdiget i:  ...............................................................  7.2.   ..................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

7.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(20) som underskriver sertifikatet) 

7.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Dersom del A eller B i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for 

det eller de renrasede donoravlsdyrene av hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de renrasede donoravlsdyrene av 

hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller de renrasede donoravlsdyrene av 

hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de renrasede donoravlsdyrene av hankjønn. 

(4) Del A eller B i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 16. 

(5) For renrasede avlsdyr av hest skal feltet stå tomt dersom stamboknummeret er det samme som det individuelle identifikasjonsnummeret. 

(6) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. For renrasede avlsdyr av hest angis individuelt 

identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «unik kode» i artikkel 114  

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. Dersom det individuelle identifikasjonsnummeret ikke er tilgjengelig eller avviker fra det 

nummeret som dyret er innført under i stamboken, angis stamboknummeret. 

(7) For storfe, sau, geit og hest angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering 

av dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 

(8) Krav bare for svin: Identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av svin. 

(9) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/1012 for renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring eller for renrasede avlsdyr 

av storfe, sau, geit, svin og hest som brukes til uttak av oocytter og embryoer. 

(10) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(11) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(12) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(13) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 
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(14) Krav bare dersom del A eller B i avlssertifikatet er utstedt av avlslaget eller av en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) 2016/1012, og del C eller D i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller embryoproduksjons-

gruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning. 

(15) Personen skal være en representant for avlslaget eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

(16) Dersom bare del C, og dersom det er relevant, del D, i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe 

som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A og/eller B i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er 

fjernet fra avlssertifikatet, skal del C punkt 1 og 2 fylles ut og kopier av avlssertifikatet skal vedlegges som følger: 

a) For donorhunndyr: 

i) Når det gjelder renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og svin, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/717. 

ii) Når det gjelder renrasede avlsdyr av hestefamilien, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i vedlegget til delegert forordning 

(EU) 2017/1940, der minst del I er et eget avsnitt av identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, og som er 

utstedt i samsvar med artikkel 118 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429. 

b) For sæden til befruktning, 

i) som beskrevet i bokstav a), med de nødvendige tilpasninger for donorhanndyr, eller 

ii) i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt B i vedlegg I til forordning (EU) 2017/717. 

(17) Valgfritt. 

(18) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. 

(19) Et strå eller en annen pakning kan inneholde embryoer uttatt fra, eller produsert fra oocytter uttatt fra, ett renraset avlsdyr av hunkjønn 

som er befruktet med sæd oppsamlet fra flere enn ett renraset donoravlsdyr av hankjønn, forutsatt at det i del C punkt 2.4 opplyses om 

alle renrasede donoravlsdyr av hankjønn som har bidratt. 

(20) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer eller embryoets utviklingsstadium kan inngis. 

(21) Personen skal være en representant for avlslaget eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2016/1012, eller for en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte 

forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikater. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde.» 
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VEDLEGG II 

Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 skal lyde: 

«VEDLEGG II 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR HANDEL MED HYBRIDAVLSDYR AV SVIN OG AVLSMATERIALE 

FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikater for handel med hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for handel med hybridavlsdyr 

av svin (Sus scrofa), herunder renrasede avlsdyr av svin av raser og linjer som er 

registrert i avlsregistre som føres av avlsvirksomheter(1) 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-språk 

i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende 

avlsvirksomhet eller 

vedkommende myndighet kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvis-

ning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(3)/linje(3)/krysning(3) for hybridavlsdyret av 

svin 

4. Dyrets kjønn 

5. Dyrets avlsregisternummer 

6. Identifikasjon av dyret(4) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Helseidentifikasjonsnummer 

6.4. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2) (5) (6) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Avstamningen til hybridavlsdyret av svin(6) 

11.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(4) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(4) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 
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 11.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(4) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(4) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(4) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Helseidentifikasjonsnummer(4) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2) (6) (8) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger om hybridavlsdyret av svin 

12.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 11 

13. Inseminering(3)/bedekning(3) (2) (9) 

13.1. Dato (dd.mm.åååå eller ISO 8601, eller angi bedekningsperioden fra …. til … i samme format) 

13.2. Identifikasjon av det hanndyret eller de hanndyrene som er brukt til befruktning 

13.2.1. Avlsregisternummer eller stamboknummer 

13.2.2. Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

13.2.3. Helseidentifikasjonsnummer(4) 

13.2.4. Navn(2) 

13.2.5. System for kontroll av identitet og resultat(5) 

14. Mottakerens navn og adresse 

15. Validering 

15.1. Utferdiget i:  ...............................................................  15.2.   ..................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 
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15.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(10) som underskriver sertifikatet) 

15.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe hybridavlsdyr av svin, forutsatt at disse hybridavlsdyrene av svin har samme alder og 

samme genetiske mor og far, og at individuelle opplysninger gis i nr. 4, 5, 6.2, 12 og eventuelt 13, i dette avlssertifikatet. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(5) Avlsvirksomheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, eller til uttak av oocytter og embryoer. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(8) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(9) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(10) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for handel med sæd fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for handel med sæd 

fra hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa), herunder renrasede avlsdyr av svin av 

raser og linjer som er registrert i avlsregistre som føres av avlsvirksomheter 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisi-

elle EU-språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlsvirksomhet, 

vedkommende myndighet, sædstasjon 

eller sædlager kan gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet / sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger og 

eventuelt en henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets avlssertifikat(2) 

 

Del A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hankjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en 

henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhanndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhanndyret(5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Helseidentifikasjonsnummer 

5.4. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhanndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 

12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ...............................................................  12.2.   ..................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

12.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om sæden(12) 

1. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(5) (10) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Helseidentifikasjonsnummer 

1.3. Henvisning til donorhanndyrets/-hanndyrenes avlssertifikat(1) 

2. Identifikasjon av sæden 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(1) (13) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger(14) 

Oppsamlingssted Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå eller 

ISO 8601) 

Annet(1) (15) 
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3. Avsendersædstasjon eller -lager 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Navn og adresse til avlsvirksomheten(4) eller tredjeparten(4) som avlsvirksomheten har utpekt som ansvarlig for å 

utføre granskingen(1) (16) 

6. Validering 

6.1. Utferdiget i:  ...............................................................  6.2.   ..................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

6.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(17) som underskriver sertifikatet) 

6.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for det eller 

de donorhybridavlsdyrene av svin av hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller 

de donorhybridavlsdyrene av svin av hankjønn. 

(3) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 12. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(6) Avlsvirksomheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlsvirksomheten eller av en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent i 

samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning. 

(11) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

(12) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B punkt 1 fylles ut og 

kopier av avlssertifikatene for donorhybridavlsdyrene av svin av hankjønn som er utstedt i samsvar med standardskjemaet fastsatt i 

avsnitt A i vedlegg II til forordning (EU) 2017/717, skal vedlegges. 

(13) Valgfritt. 

(14) Et strå eller en annen pakning kan inneholde sæd fra mer enn ett hybridavlsdyr av svin, forutsatt at det i del B punkt 1.3 opplyses om 

alle donorhybridavlsdyr av svin av hankjønn som har bidratt. 

(15) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(16) For sæd som er beregnet på individgransking eller avlsverdivurdering av hybridavlsdyr av svin som ikke har gjennomgått slik gransking 

eller vurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2016/1012. 

(17) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte 

forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for handel med oocytter fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for handel med oocytter fra 

hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa), herunder renrasede avlsdyr av svin av raser og 

linjer som er registrert i avlsregistre som føres av avlsvirksomheter 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende 

avlsvirksomhet, vedkommende 

myndighet eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet / embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og 

eventuelt en henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets avlssertifikat(2) 

 

Del A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en 

henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Helseidentifikasjonsnummer 

5.4. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 

12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ...............................................................  12.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

12.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om oocytter(12) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(5) (10) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Helseidentifikasjonsnummer 

1.3. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(1) 

2. Identifikasjonssystem 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(1) (13) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(14) 

Uttakssted Uttaksdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(1) 
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3. Den embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Validering 

5.1. Utferdiget i:  ...............................................................  5.2.   ..................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

5.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(15) som underskriver sertifikatet) 

5.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for 

donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for 

donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn. 

(3) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 12. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(6) Avlsvirksomheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

uttak av oocytter. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlsvirksomheten eller av en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar 

med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning. 

(11) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

(12) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B punkt 1 fylles ut og 

kopier av avlssertifikatene for donorhybridavlsdyrene av svin av hunkjønn som er utstedt i samsvar med standardskjemaet fastsatt i 

avsnitt A i vedlegg II til forordning (EU) 2017/717, skal vedlegges. 

(13) Valgfritt. 

(14) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett hybridavlsdyr av svin. 

(15) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, 

som har fullmakt til å underskrive avlssertifikater. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT D 

Avlssertifikat for handel med embryoer fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for handel med embryoer fra 

hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa), herunder renrasede avlsdyr av svin av raser og linjer 

som er registrert i avlsregistre som føres av avlsvirksomheter 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-språk i 

EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende 

avlsvirksomhet, 

vedkommende myndighet 

eller embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppe 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet / embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe (angi 

kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets/-dyrenes avlssertifikat(2) 

 

Del A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvis-

ning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Helseidentifikasjonsnummer 

5.4. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 
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 10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ………………(dd.mm.åååå eller ISO 8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 

12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ...............................................................  12.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

12.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hankjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhanndyrets avlsregisternummer 
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5. Identifikasjon av donorhanndyret(5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Helseidentifikasjonsnummer 

5.4. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhanndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Helseidentifikasjonsnummer(5) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  .......... (dd.mm.åååå eller ISO 8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 
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12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ...............................................................  12.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

14.2. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del C. Opplysninger om embryoer(12) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(5) (10) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Helseidentifikasjonsnummer 

1.3. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(1) 

2. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(5) (10) 

2.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

2.2. Helseidentifikasjonsnummer 

2.3. Henvisning til avlssertifikat for 

2.3.1. donorhanndyret/-hanndyrene(1) (4) 

2.3.2. sæden(1) (4) 

3. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(1) (13) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

embryoer(14) 

(15) 

Uttaks- eller 

produksjonssted 

Uttaks- eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(1) (16) 

       

       

       

       

4. Den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

4.1. Navn 

4.2. Adresse 

4.3. Godkjenningsnummer 

5. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 
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Del D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er) 

6. Mottakerdyrets(1) individuelle identifikasjonsnummer(5) 

7. Validering 

7.1. Utferdiget i:  ................................................................  7.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

7.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(17) som underskriver sertifikatet) 

7.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Dersom del A og/eller B i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for 

det eller de donorhybridavlsdyrene av svin av hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de donorhybridavlsdyrene av svin av 

hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller de donorhybridavlsdyrene av svin av 

hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de donorhybridavlsdyrene av svin av hankjønn. 

(3) Del A og/eller B i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 12. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(6) Avlsvirksomheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, eller til uttak av oocytter eller embryoer. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Krav bare dersom del A eller B i avlssertifikatet er utstedt av avlsvirksomheten eller av en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 

nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1012, og del C eller D i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning. 

(11) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

(12) Dersom bare del C, og dersom det er relevant, del D, i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe 

som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A og/eller B i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er 

fjernet fra avlssertifikatet, skal del C punkt 1 og 2 fylles ut og kopier av avlssertifikatene skal vedlegges som følger: 

a) For donorhunndyr, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i vedlegg II til forordning (EU) 2017/717. 

b) For sæden til befruktning, 

i) som beskrevet i bokstav a), med de nødvendige tilpasninger for donorhanndyr, eller 

ii) i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt B i vedlegg II til forordning (EU) 2017/717. 

(13) Valgfritt. 

(14) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. 

(15) Et strå eller en annen pakning kan inneholde embryoer uttatt fra, eller produsert fra oocytter uttatt fra, ett hybridavlsdyr av svin av 

hunkjønn som er befruktet med sæd oppsamlet fra flere enn ett donorhybridavlsdyr av svin av hankjønn, forutsatt at det i del C punkt 2.3 

opplyses om alle donorhybridavlsdyr av svin av hankjønn som har bidratt. 

(16) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer eller embryoets utviklingsstadium kan inngis. 

(17) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i 

nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikater. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsendermedlemsstaten. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde.» 
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VEDLEGG III 

Vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 skal lyde: 

«VEDLEGG III 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR INNFØRSEL TIL UNIONEN AV RENRASEDE AVLSDYR OG 

AVLSMATERIALE FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1) 

b) Svin (Sus scrofa)(1) (2). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlsorgan 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(3) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Det renrasede avlsdyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der dyret er innført(3) 

5. Dyrets kjønn 6. Dyrets stamboknummer 

7. Identifikasjon av det renrasede avlsdyret(4) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

7.3. Navn(3) 

8. Identitetskontroll(3) (5) (6) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(7) og fødselsland 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(3) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(3) 

12. Det renrasede avlsdyrets avstamning(6) (8) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (9) 

Navn(3) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (9) 

Navn(3) 
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 12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (9) 

Navn(3) 

12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (9) 

Navn(3) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (9) 

Navn(3) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (9) 

Navn(3) 

13. Ytterligere opplysninger(3) (6) (10) 

13.1. Resultater av individgransking 

13.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ………………(dd.mm.åååå eller ISO 8601) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger om det renrasede avlsdyret 

13.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 12 

14. Inseminering(1)/bedekning(1) (3) (11) 

14.1. Dato (dd.mm.åååå eller ISO 8601, eller angi bedekningsperioden fra …. til … i samme format) 

14.2. Identifikasjon av det hanndyret eller de hanndyrene som er brukt til befruktning 

14.2.1. Stamboknummer og -avsnitt 

14.2.2. Individuelt identifikasjonsnummer(4) (9) 

14.2.3. Navn(3) 

14.2.4. System for kontroll av identitet og resultat(5) 

15. Navn på avlslag (1) / vedkommende myndighet(1) / avlsvirksomhet(1) som fører stamboken(1)/avlsregisteret(1) der 

det renrasede avlsdyret skal innføres(1)/registreres(1) (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

16. Validering 

16.1. Utferdiget i:  ...............................................................  16.2.  ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

16.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(12) som underskriver sertifikatet) 

16.4. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  
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Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe renrasede avlsdyr av svin, forutsatt at disse renrasede avlsdyrene har samme alder og 

samme genetiske mor og far og at individuelle opplysninger gis i nr. 5, 6, 7.2, 13 og eventuelt 14 i dette avlssertifikatet. 

(3) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(4) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(5) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Dette kan kreves for renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd 

beregnet på kunstig sædoverføring, eller for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit, svin og hest som brukes til uttak av oocytter og 

embryoer i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012, av avlslag som fører den stamboken der dyret skal føres inn. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(8) Når det gjelder avsnitt i stamboken, angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(9) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(10) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(11) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(12) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av sæd fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til 

Unionen av sæd fra renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1) 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisi-

elle EU-språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlsorgan, 

sædstasjon eller sædlager kan gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

Navn på utstedende avlsorgan / sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) / 

henvisning til donordyrets avlssertifikat(3) 

 

Del A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhanndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

5. Donorhanndyrets stamboknummer 

6. Identifikasjon av donorhanndyret(5) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2) (6) (7) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(8) og fødselsland 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Donorhanndyrets avstamning(7) (9) 

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2) (7) (11) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ………………(dd.mm.åååå eller ISO 8601) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

12.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 11 

13. Validering(12) 

13.1. Utferdiget i:  ...............................................................  13.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

13.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(13) som underskriver sertifikatet) 

13.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om sæden(14) 

1. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(5) (12) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Henvisning til donorhanndyrets/-hanndyrenes avlssertifikat(2) 

2. Identifikasjonssystem 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(2) (15) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger(16) 

Oppsamlingssted Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå eller 

ISO 8601) 

Annet(2) (17) 
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3. Avsendersædstasjon eller -lager 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Navn og adresse til avlslaget(1) eller tredjeparten(1) som avlslaget har utpekt som ansvarlig for å utføre 

granskingen(2) (18) 

6. Validering 

6.1. Utferdiget i:  ................................................................  6.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

6.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(19) som underskriver sertifikatet) 

6.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for det eller 

de renrasede donoravlsdyrene av hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller de 

renrasede donoravlsdyrene av hankjønn. 

(4) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 14. 

(5) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(6) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 

for renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, av avlslag som fører den stamboken 

der donordyrets avkom skal innføres. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(9) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(10) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(11) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(12) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar 

med artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på 

vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning. 

(13) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

(14) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med 

artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B 

punkt 1 fylles ut og kopier av avlssertifikatene for donorhanndyrene som er utstedt i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i 

vedlegg III til forordning (EU) 2017/717, skal vedlegges. 

(15) Valgfritt. 

(16) Et strå eller en annen pakning kan inneholde sæd fra mer enn ett renraset avlsdyr, forutsatt at det i del B punkt 1.2 opplyses om alle 

renrasede donoravlsdyr av hankjønn som har bidratt. 

(17) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(18) For sæd som er beregnet på testing av renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau eller geit som ikke har gjennomgått en individgransking eller 

avlsverdivurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 21 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) 2016/1012. 

(19) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33  

nr. 1 i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 
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Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av oocytter fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

oocytter fra renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1) 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende organ eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

Navn på utstedende avlsorgan / embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nett-

stedet) / henvisning til donordyrets avlssertifikat(3) 

 

Del A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer 

6. Identifikasjon av donorhunndyret(5) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2) (6) (7) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(8) og fødselsland 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Donorhunndyrets avstamning(7) (9) 

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2) (7) (11) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

12.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 11 

13. Validering(12) 

13.1. Utferdiget i:  ................................................................  13.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

13.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(13) som underskriver sertifikatet) 

13.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om oocytter(14) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(5) (12) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(2) 

2. Identifikasjon av oocyttene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(2) (15) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(16) 

Uttakssted Uttaksdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(2) 
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3. Den embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Validering 

5.1. Utferdiget i:  ................................................................  5.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

5.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(17) som underskriver sertifikatet) 

5.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for det 

renrasede donoravlsdyret av hunkjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det renrasede 

donoravlsdyret av hunkjønn. 

(4) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 14. 

(5) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(6) Dette kan kreves for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest som brukes til uttak av oocytter i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/1012, av avlslag som fører den stamboken der donordyrets avkom skal føres inn. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(9) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(10) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(11) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(12) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar 

med artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne 

av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning. 

(13) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

(14) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med 

artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B 

punkt 1 fylles ut og kopier av avlssertifikatene for donorhunndyret som er utstedt i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i 

vedlegg III til forordning (EU) 2017/717, skal vedlegges. 

(15) Valgfritt. 

(16) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett renraset avlsdyr. 

(17) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 

i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT D 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av embryoer fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

embryoer fra renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1) 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende 

avlsorgan eller embryouttaks- 

eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

Navn på utstedende avlsorgan / embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og eventuelt en 

henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets/-dyrenes avlssertifikat(3) 

 

Del A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer 

6. Identifikasjon av donorhunndyret(5) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2) (6) (7) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(8) og fødselsland 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Donorhunndyrets avstamning(7) (9) 

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2) (7) (11) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

12.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 11 

13. Validering(12) 

13.1. Utferdiget i:  ................................................................  13.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

13.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(13) som underskriver sertifikatet) 

13.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn(4) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhanndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

5. Donorhanndyrets stamboknummer 

6. Identifikasjon av donorhanndyret(5) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2) (6) (7) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601)(8) og fødselsland 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 
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10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Donorhanndyrets avstamning(7) (9) 

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (10) 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2) (7) (11) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

12.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 11 

13. Validering(12) 

13.1. Utferdiget i:  ................................................................  13.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

13.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(13) som underskriver sertifikatet) 

13.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del C. Opplysninger om embryoer(14) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(5) (12) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(2) 
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2. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(5) (12) 

2.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

2.2. Henvisning til avlssertifikat for 

2.2.1. donorhanndyret/-hanndyrene(1) (2) 

2.2.2. sæden(1) (2) 

3. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(2) (15) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

embryoer(16) 

(17) 

Uttaks- eller 

produksjonssted 

Uttaks- eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(2) (18) 

       

       

       

       

4. Den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

4.1. Navn 

4.2. Adresse 

4.3. Godkjenningsnummer 

5. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

Del D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er) 

6. Mottakerdyrets(2) individuelle identifikasjonsnummer(5) 

7. Validering 

7.1. Utferdiget i:  ................................................................  7.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

7.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(18) som underskriver sertifikatet) 

7.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................   

Fotnoter: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/621 

 

 

(3) Dersom del A eller B i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for 

det eller de renrasede donoravlsdyrene av hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de renrasede donoravlsdyrene av 

hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller de renrasede donoravlsdyrene av 

hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de renrasede donoravlsdyrene av hankjønn. 

(4) Del A eller B i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 14. 

(5) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(6) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Dette kan kreves for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest som 

brukes til uttak av oocytter og embryoer i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012, av avlslag som fører den 

stamboken der embryoenes avkom skal føres inn. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) For sauer og geiter som holdes i ekstensivt landbruk, kan fødselsåret (åååå) og identifikasjonsdatoen (dd.mm.åååå eller ISO 8601) angis 

i stedet for fødselsdatoen. 

(9) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(10) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(11) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(12) Krav bare dersom del A eller B i avlssertifikatet er utstedt av avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i 

samsvar med artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1012, og del C og D i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning. 

(13) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

(14) Dersom bare del C, og dersom det er relevant, del D, i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe 

som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A og/eller B i avlssertifikatet 

ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del C punkt 1 og 2 fylles ut og kopier av avlssertifikatene skal vedlegges som 

følger: 

a) For donorhunndyr, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i vedlegg III til forordning (EU) 2017/717. 

b) For sæden til befruktning, 

i) som beskrevet i bokstav a), med de nødvendige tilpasninger for donorhanndyr, eller 

ii) i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt B i vedlegg III til forordning (EU) 2017/717. 

(15) Valgfritt. 

(16) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. 

(17) Et strå eller en annen pakning kan inneholde embryoer uttatt fra, eller produsert fra oocytter uttatt fra, ett renraset avlsdyr av hunkjønn 

som er befruktet med sæd oppsamlet fra flere enn ett renraset donoravlsdyr av hankjønn, forutsatt at det i del C punkt 2.2 opplyses om 

alle renrasede donoravlsdyr av hankjønn som har bidratt. 

(18) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer eller embryoets utviklingsstadium kan inngis. 

(19) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar 

med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde.» 
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VEDLEGG IV 

Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR INNFØRSEL TIL UNIONEN AV HYBRIDAVLSDYR AV SVIN OG 

AVLSMATERIALE FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for innførsel til 

Unionen av hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa), herunder renrasede avlsdyr av 

svin av raser og linjer som er registrert i avlsregistre som føres av avlsorganer(1) 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle 

EU-språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlsorgan kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(3)/linje(3)/krysning(3) for hybridavlsdyret av 

svin 

4. Dyrets kjønn 

5. Dyrets avlsregisternummer 

6. Identifikasjon av dyret(4) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2) (5) (6) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Avstamningen til hybridavlsdyret av svin(6) 

11.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(4) (7) 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

12. Tilleggsopplysninger(2) (6) (8) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger om hybridavlsdyret av svin 

12.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 11 

13. Inseminering(3)/bedekning(3) (2) (9) 

13.1. Dato (dd.mm.åååå eller ISO 8601, eller angi paringsperioden fra …. til … i samme format) 

13.2. Identifikasjon av det hanndyret eller de hanndyrene som er brukt til befruktning 

13.2.1. Avlsregisternummer eller stamboknummer 

13.2.2. Individuelt identifikasjonsnummer(4) 

13.2.3. Navn(2) 

13.2.4. System for kontroll av identitet og resultat(5) 

14. Navn på avlslag(3) / vedkommende myndighet(3) / avlsvirksomhet(3) som fører stamboken(3)/avlsregisteret(3) der det 

renrasede avlsdyret av svin skal innføres(3)/registreres(3) (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet)(2) (10) 

15. Validering 

15.1. Utferdiget i:  ................................................................  15.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

15.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

15.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe hybridavlsdyr av svin, forutsatt at disse hybridavlsdyrene av svin har samme alder og 

samme genetiske mor og far, og at individuelle opplysninger gis i nr. 4, 5, 6.2, 12 og eventuelt 13, i dette avlssertifikatet. 
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(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(5) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til oppsamling av 

sæd beregnet på kunstig sædoverføring, eller til uttak av oocytter og embryoer, av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret der 

dyret skal registreres. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(8) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(9) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(10) Gjelder bare renrasede avlsdyr av svin av ulike raser eller linjer som er registrert i et avlsregister for hybridavlsdyr av svin. 

(11) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av sæd fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for innførsel til 

Unionen av sæd fra hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa), herunder 

renrasede avlsdyr av svin av raser og linjer som er registrert i avlsregistre 

som føres av avlsorganer 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle 

offisielle EU-språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlsorgan, 

sædstasjon eller sædlager kan gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

Navn på utstedende avlsorgan / sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til  

nettstedet) / henvisning til donordyrets avlssertifikat(2) 

 

Del A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hankjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhanndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhanndyret (5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhanndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Tilleggsopplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 

12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ................................................................  12.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ...................................................................................................................... 

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver 

sertifikatet) 

12.4. Underskrift:  ..................................................................................................................................................................... 

 

Del B. Opplysninger om sæden(12) 

1. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(5) (10) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Henvisning til donorhanndyrets/-hanndyrenes avlssertifikat(1) 

2. Identifikasjon av sæden 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(1) (13) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger(14) 

Oppsamlingssted Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå eller 

ISO 8601) 

Annet(1) (15) 
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3. Avsendersædstasjon eller -lager 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Navn og adresse til avlsvirksomheten(2) eller tredjeparten(2) som avlsvirksomheten har utpekt som ansvarlig for å 

utføre granskingen(1) (16) 

6. Validering 

6.1. Utferdiget i:  ................................................................  6.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

6.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(17) som underskriver sertifikatet) 

6.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for det eller 

de donorhybridavlsdyrene av svin av hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller 

de donorhybridavlsdyrene av svin av hankjønn. 

(3) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 12. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(6) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til oppsamling av 

sæd beregnet på kunstig sædoverføring, av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret der donordyrets avkom skal registreres. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar 

med artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på 

vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning. 

(11) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

(12) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med 

artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B 

punkt 1 fylles ut og kopier av avlssertifikatene for donorhanndyrene som er utstedt i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i 

vedlegg IV til forordning (EU) 2017/717, skal vedlegges. 

(13) Valgfritt. 

(14) Et strå eller en annen pakning kan inneholde sæd fra mer enn ett hybridavlsdyr av svin, forutsatt at det i del B punkt 1.2 opplyses om alle 

donorhybridavlsdyr av svin av hankjønn som har bidratt. 

(15) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(16) For sæd som er beregnet på individgransking eller avlsverdivurdering av hybridavlsdyr av svin som ikke har gjennomgått slik gransking 

eller vurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2016/1012. 

(17) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33  

nr. 1 i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av oocytter fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for innførsel til Unionen 

av oocytter fra hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa), herunder renrasede avlsdyr av 

svin av raser og linjer som er registrert i avlsregistre som føres av avlsorganer 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlsorgan 

eller embryoproduksjonsgruppe 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

Navn på utstedende avlsorgan / embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) / henvisning til donordyrets avlssertifikat(2) 

 

Del A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Tilleggsopplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ………………. (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 

12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ................................................................  12.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

12.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om oocytter(12) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(5) (10) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(1) 

2. Identifikasjon av oocyttene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(1) (13) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(14) 

Uttakssted Uttaksdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(1) 
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3. Den embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

3.1. Navn 

3.2. Adresse 

3.3. Godkjenningsnummer 

4. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

5. Validering 

5.1. Utferdiget i:  ................................................................  5.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

5.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(15) som underskriver sertifikatet) 

5.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Dersom del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for 

donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for 

donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn. 

(3) Del A i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 12. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(6) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til uttak av oocytter, 

av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret der donordyrets avkom skal registreres. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Krav bare dersom del A i avlssertifikatet er utstedt av avlslaget eller av en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) 

i forordning (EU) 2016/1012, og del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med 

artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning. 

(11) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

(12) Dersom bare del B i avlssertifikatet er utstedt av en embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med 

artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del B 

punkt 1 fylles ut og kopier av avlssertifikatene for donorhunndyret som er utstedt i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i 

vedlegg IV til forordning (EU) 2017/717, skal vedlegges. 

(13) Valgfritt. 

(14) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett hybridavlsdyr av svin. 

(15) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 

i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde. 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/631 

 

 

AVSNITT D 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av embryoer fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat, i samsvar med forordning (EU) 2016/1012, for innførsel til Unionen 

av embryoer fra hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa), herunder renrasede avlsdyr av 

svin av raser og linjer som er registrert i avlsregistre som føres av avlsorganer 

Avlssertifikatene, herunder fotnoter og merknader, er tilgjengelige på alle offisielle EU-

språk i EUR-Lex. 

(Logoen til utstedende avlsorgan 

eller embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

Navn på utstedende avlsorgan / embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og eventuelt en 

henvisning til nettstedet) / henvisning til donordyrets/-dyrenes avlssertifikat(2) 

 

Del A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Tilleggsopplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhunndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 

12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ................................................................  12.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

12.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del B. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hankjønn(3) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

4. Donorhanndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhanndyret (5) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1) (6) (7) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå eller ISO 8601) og fødselsland 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 
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9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhanndyrets avstamning(7) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2. Mor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer eller stamboknummer 

Individuelt identifikasjonsnummer(5) (8) 

Rase(4)/linje(4)/krysning(4) 

Navn(1) 

11. Tilleggsopplysninger(1) (7) (9) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Oppdaterte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført ……………… (dd.mm.åååå eller ISO 

8601) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger om donorhanndyret 

11.5. Andre relevante opplysninger, herunder resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, om foreldre og 

besteforeldre, dersom de ikke er angitt i punkt 10 

12. Validering(10) 

12.1. Utferdiget i:  ................................................................  12.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

12.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(11) som underskriver sertifikatet) 

12.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

 

Del C. Opplysninger om embryoer(12) 

1. Identifikasjon av donorhunndyret(5) (10) 

1.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

1.2. Henvisning til donorhunndyrets avlssertifikat(1) 



Nr. 81/634 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

2. Identifikasjon av donorhanndyret/-hanndyrene(5) (10) 

2.1. Individuelt identifikasjonsnummer 

2.2. Henvisning til avlssertifikat for 

2.2.1. donorhanndyret/-hanndyrene(1) (4) 

2.2.2. sæden(1) (4) 

3. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger(1) (13) 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

embryoer(14) 

(15) 

Uttaks- eller 

produksjonssted 

Uttaks- eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå 

eller ISO 8601) 

Annet(1) (16) 

       

       

       

       

4. Den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

4.1. Navn 

4.2. Adresse 

4.3. Godkjenningsnummer 

5. Bestemmelsessted (angi navn og adresse) 

Del D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er) 

6. Mottakerdyrets(1) individuelle identifikasjonsnummer(5) 

7. Validering 

7.1. Utferdiget i:  ................................................................  7.2.   ...................................................................................  

(utstedelsessted) (utstedelsesdato) 

7.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den personen(17) som underskriver sertifikatet) 

7.4. Underskrift:  .....................................................................................................................................................................  

Fotnoter: 

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Dersom del A eller B i avlssertifikatet ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet og en kopi av avlssertifikatet som er utstedt for det 

eller de donorhybridavlsdyrene av svin av hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de donorhybridavlsdyrene av svin av 

hankjønn, er vedlagt, skal det være en henvisning (sertifikatnummer) til avlssertifikatet for det eller de donorhybridavlsdyrene av svin av 

hunkjønn eller hankjønn eller for sæden fra det eller de donorhybridavlsdyrene av svin av hankjønn. 
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(3) Del A eller B i avlssertifikatet kan stå tom eller fjernes fra avlssertifikatet i henhold til instruksjonene i fotnote 12. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderlandet. 

(6) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til uttak av 

embryoer, av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret der disse embryoenes avkom skal registreres. 

(7) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(8) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Krav bare dersom del A eller B i avlssertifikatet er utstedt av avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i 

samsvar med artikkel 34 i forordning (EU) 2016/1012, og del C og D i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning. 

(11) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

(12) Dersom bare del C, og dersom det er relevant, del D, i avlssertifikatet er utstedt av en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe 

som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012, og del A og/eller B i avlssertifikatet 

ikke er fylt ut eller er fjernet fra avlssertifikatet, skal del C punkt 1 og 2 fylles ut og kopier av avlssertifikatene skal vedlegges som 

følger: 

a) For donorhunndyr, i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt A i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/717. 

b) For sæden til befruktning, 

i) som beskrevet i bokstav a), med de nødvendige tilpasninger for donorhanndyr, eller 

ii) i samsvar med standardskjemaet fastsatt i avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/717. 

(13) Valgfritt. 

(14) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. 

(15) Et strå eller en annen pakning kan inneholde embryoer uttatt fra, eller produsert fra oocytter uttatt fra, ett hybridavlsdyr av svin av 

hunkjønn som er befruktet med sæd oppsamlet fra flere enn ett donorhybridavlsdyr av svin av hankjønn, forutsatt at det i del C punkt 2.2 

opplyses om alle donorhybridavlsdyr av svin av hankjønn som har bidratt. 

(16) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer eller embryoets utviklingsstadium kan inngis. 

(17) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderlandet, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar 

med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

Merknader: 

• Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. 

• Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

• Avlssertifikatet kan utstedes i stående eller liggende format. 

• Fotnotene og merknadene i dette avlssertifikatet trenger ikke å skrives ut dersom tittelen inneholder en henvisning til en direkte 

tilgjengelig flerspråklig informasjonskilde.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1179 

av 6. august 2020 

om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for provinsen Åland i Finland 

når det gjelder et program for overvåking av hemoragisk virusseptikemi (VHS), for Estland når det 

gjelder et program for overvåking og utryddelse av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs 

hematopoietisk nekrose (IHN), for Kroatia når det gjelder koiherpesvirussykdom (KHV), og for 

visse områder i Det forente kongerike når det gjelder infeksjon med Bonamia ostreae 

[meddelt under nummer C(2020) 5303](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 44 nr. 1 og 2 og artikkel 53 nr. 3, sammen-

holdt med artikkel 131 i avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og 

Det europeiske atomenergifellesskap(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF(3) inneholder listen over medlemsstater, soner og segmenter som omfattes 

av godkjente overvåkings- eller utryddelsesprogrammer for eller er erklært fri for visse sykdommer oppført i del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

2) Vedkommende myndighet i Finland har underrettet Kommisjonen om at den har gjennomført alle utryddelsestiltak i 

henhold til det løpende programmet for hemoragisk virusseptikemi (VHS) i provinsen Åland og har igangsatt 

etterfølgende overvåkingstiltak med henblikk på å bli erklært et sykdomsfritt område. Provinsen Åland bør derfor utgå 

fra del B i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF og bør i stedet oppføres i del A i samme vedlegg som et område som omfat-

tes av et godkjent overvåkingsprogram. 

3) Vedkommende myndighet i Estland har framlagt et overvåkings- og utryddelsesprogram for VHS og infeksiøs hemato-

poietisk nekrose (IHN) for Kommisjonen for godkjenning og bedt om at områdene som omfattes av programmet, blir 

oppført i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF. 

4) Området i Estland som omfattes av overvåkingstiltak for VHS og IHN, bør oppføres i del A i vedlegg I til vedtak 

2009/177/EF, mens et segment som er infisert med IHN og omfattet av tiltakene for utryddelse av sykdommen, bør 

oppføres i del B i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF. 

5) Det meste av Kroatias territorium er oppført i del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF og er erklært som fritt for koiher-

pesvirussykdom (KHV). Vedkommende myndighet i Kroatia har underrettet Kommisjonen om flere utbrudd av KHV i 

det geografiske området som for tiden er oppført på listen, og har angitt at sykdomsfri status for KHV bør trekkes 

tilbake. Kroatia bør derfor strykes fra denne listen. 

6) I samsvar med artikkel 127 nr. 1 i avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den 

europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap får unionsretten anvendelse på og i Det forente kongerike i 

overgangsperioden som er fastsatt i denne avtalen. Overgangsperioden utløper 31. desember 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 10.8.2020, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) EUT L 29 av 31.1.2020, s. 7. 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/177/EF av 31. oktober 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til programmer for 

overvåking og utryddelse samt sykdomsfri status for medlemsstater, soner og segmenter (EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15). 

2022/EØS/81/15 
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7) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike har underrettet Kommisjonen om flere utbrudd av Bonamia ostreae 

på sitt territorium, herunder i områder som for tiden er oppført i del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF og er erklært 

som frie for nevnte sykdom, og har angitt at sykdomsfri status for Bonamia ostreae bør trekkes tilbake for disse om-

rådene. Disse områdene bør derfor strykes fra denne listen. 

8) Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF bør derfor endres. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I tabellen i del A i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF skal radene for hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hemato-

poietisk nekrose (IHN) lyde: 

Sykdom Medlemsstat ISO-kode 
Geografisk avgrensing av området som omfattes av et 

overvåkingsprogram (medlemsstat, soner eller segmenter) 

«Hemoragisk virusseptikemi 

(VHS) 

Estland EE Hele territoriet 

Finland FI Provinsen Åland 

Infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN) 

Estland EE Hele territoriet unntatt segmentet som omfatter fiskeopp-

drettsanlegget Neli Elementi OÜ (godkjenning  

nr. 05/VV/KK01)» 

Artikkel 2 

I del B i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF gjøres følgende endringer: 

1) Posten for Finland utgår fra raden for hemoragisk virusseptikemi (VHS). 

2) Raden for infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) skal lyde: 

Sykdom Medlemsstat ISO-kode 
Geografisk avgrensing av område som omfattes av et 

utryddelsesprogram (medlemsstat, soner eller segmenter) 

«Infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN) 

Estland EE Segmentet som omfatter fiskeoppdrettsanlegget Neli 

Elementi OÜ (godkjenning nr. 05/VV/KK01)» 

Artikkel 3 

I del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF utgår posten for Kroatia fra raden for koiherpesvirussykdom (KHV). 

Artikkel 4 

I del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF gjøres følgende endringer i raden «Infeksjon med Bonamia ostreae» og i kolonnen 

med overskriften «Geografisk avgrensing av det sykdomsfrie området (medlemsstat, soner eller segmenter)» i posten for Det 

forente kongerike: 

1) Følgende unntak innsettes som punkt 7 for Storbritannia: «Dornoch Firth, tidevannsområdet vest for en linje trukket fra 

NH808873 til NH835857 (Ordnance Survey Landranger 1:50 000-serien) til den gjennomsnittlige høyvannslinjen.» 

2) Følgende unntak innsettes som punkt 8 for Storbritannia: «Lynn of Lorn, Loch Creran og Loch Etive, havområdet sør-øst 

for øya Lismore som ligger innenfor en sirkel med en radius på 7 258 meter fra punktet NM873391 (Ordnance Survey 

Landranger 1:50 000-serien) og omfatter tidevannsområdet Loch Etive og Loch Creran til den gjennomsnittlige 

høyvannslinjen.»  
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3) Følgende tekst utgår: «Jerseys kystområde: Området består av tidevannssonen og området nærmest kysten mellom Jerseys 

gjennomsnittlige høyvannslinje og en tenkt linje trukket tre nautiske mil fra Jerseys gjennomsnittlige lavvannslinje. 

Området ligger i bukten mellom Normandie og Bretagne, på sørsiden av Den engelske kanal.» 

Artikkel 5 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/499 

av 3. april 2020 

om retting av visse språkversjoner av forordning (EF) nr. 124/2009 om fastsettelse av grenseverdier for 

forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring 

av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den bulgarske, kroatiske og litauiske språkversjonen av kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009(2) inneholder en feil i 

vedlegget, i overskriften til den tredje kolonnen i tabellen, med hensyn til den øvre grenseverdien for stoffer i næ-

ringsmidler. 

2) Den bulgarske, kroatiske og litauiske språkversjonen av forordning (EU) 124/2009 bør derfor rettes. De øvrige språk-

versjonene 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.) 

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 3. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 7.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009 av 10. februar 2009 om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller 

histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen (EUT L 40 av 

11.2.2009, s. 7). 

2022/EØS/81/16 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/764 

av 10. juni 2020 

om retting av den svenske språkversjonen av forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen  

over fôrmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjons-

direktiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 

2004/217/EF(1), særlig artikkel 26 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den svenske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(2) inneholder feil i post 1.10.1, 3.7.1–3.7.5, 

5.38.1, 6.8.1 og 7.1.5 i tabellen i del C i vedlegget til nevnte forordning, med hensyn til navnene på fôrmidlene som er 

oppført i disse postene. 

2) Den svenske språkversjonen av forordning (EU) 68/2013 bør derfor rettes. De andre språkversjonene av forordning 

(EU) nr. 68/2013 berøres ikke av disse feilene i del C i forordningens vedlegg. 

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.) 

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 183 av 11.6.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/148 

av 3. februar 2020 

om godkjenning av robenidinhydroklorid (Robenz 66G) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar 

og om endring av forordning (EF) nr. 1800/2004 (innehavar av godkjenninga: Zoetis SA)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i den nemnde forordninga er det fastsett at tilsetjingsstoff 

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

2) Preparatet av robenidinhydroklorid (Robenz 66G) vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent som tilsetjingsstoff 

i fôr til slaktekyllingar ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004(3). Preparatet vart deretter oppført i registeret 

over fôrtilsetjingsstoff som eit eksisterande produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av robenidinhydroklorid (Robenz 66G) som tilsetjingsstoff i fôr til slakte-

kyllingar. Søkjaren oppmoda om at dette tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «koksidiostatika og 

histomonostatika». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 24. januar 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at robenidinhydroklorid (Robenz 66G) under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på 

dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet. Styresmakta meinte at tilsetjingsstoffet kan vere effektivt mot koksidiose hjå 

slaktekyllingar. Styresmakta reknar det som naudsynt med overvaking på staden etter at Eimeria spp. er bringa i 

omsetning, først og fremst i den siste delen av godkjenningsperioden. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden 

for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av robenidinhydroklorid (Robenz 66G) viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forord-

ning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til 

denne forordninga. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 av 15. oktober 2004 om en tiårig godkjenning av bruk i fôrvarer av tilsetningsstoffet Cycostat 

66G som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning (TEU L 317 av 16.10.2004, s. 37). 

(4) EFSA Journal 2019; 17(3):5613. 
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6) Som følgje av denne nye vurderinga bør forordning (EF) nr. 1800/2004 difor endrast. 

7) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning må nyttast straks, bør det fastsetjast ein 

overgangsperiode, slik at dei partane det gjeld, kan førebu seg på dei nye krava som følgjer av godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «koksidiostatika og histomonostatika», vert godkjent 

som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

I forordning (EF) nr. 1800/2004 vert det gjort følgjande endringar: 

1) Artikkel 2 vert oppheva. 

2) Vedlegget vert oppheva. 

Artikkel 3 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og fôr som inneheld dette preparatet, og som er framstilt og merkt før  

25. august 2020 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 25. februar 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 3. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 

(handelsnamn) 

Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 

Øvre grenseverdiar 

for restmengder i 

dei relevante 

næringsmidla av 

animalsk opphav 

mg aktivt stoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Tilsetjingsstoffkategori: Koksidiostatika og histomonostatika  

5a758 Zoetis SA Robenidin- 

hydroklorid 

(Robenz 66G) 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet: 

Robenidinhydroklorid: 66 g/kg 

Lignosulfonat: 40 g/kg 

Kalsiumsulfatdihydrat: 894 g/kg 

Slaktekyllin

gar 

— 36 36 1. Tilsetjingsstoffet skal ikkje 

nyttast dei siste fem døgna 

før slakting. 

2. Tilsetjingsstoffet skal til-

setjast fôrblandingar som 

ein premiks. 

3. Tilsetjingsstoffet skal ikkje 

blandast med andre kok-

sidiostatika. 

4. Innehavaren av god-

kjenninga skal gjennomføre 

program for overvaking av 

resistens mot bakteriar og 

Eimeria spp. etter at 

preparatet er bringa i om-

setning. 

5. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premik-

sane for å handtere moglege 

risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premik-

sane nyttast med personleg 

verneutstyr. 

25. februar 2030 800 μg 

robenidinhydro-

klorid/kg lever 

(våtvekt). 

350 μg 

robenidinhydro-

klorid/kg nyre 

(våtvekt). 

200 μg 

robenidinhydro-

klorid/kg muskel 

(våtvekt). 

1 300 μg 

robenidinhydro-

klorid/kg 

skinn/feitt 

(våtvekt). 

Aktivt stoff: 

Robenidinhydroklorid, 

C15H13Cl2N5
.HCl, 

1,3-bis[(p-

klorbenzyliden)amino]- 

guanidinhydroklorid (97 %). 

CAS-nummer: 25875-50-7 

Ureinsker av same type: 

— N,N’,N"-tris[(p-

klorbenzyliden)amino]guanid

in (TRIS) ≤ 0,5 % 

— bis-(4-

klorbenzyliden)hydrazin 

(AZIN) ≤ 0,5 % 

— ukjend ureinske ≤ 1 % (kvar 

einskild ukjende ureinske  

≤ 0,2 %) 

Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av robenidin-

hydroklorid i fôrtilsetjingsstoffet 

og premiksane: Høgoppløyseleg 

væskekromatografi med UV-

deteksjon (HPLC-UV). 
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Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 

(handelsnamn) 

Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 

Øvre grenseverdiar 

for restmengder i 

dei relevante 

næringsmidla av 

animalsk opphav 

mg aktivt stoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

   Mengdefastsetjing av robenidin-

hydroklorid i fôr: Høg-

oppløyseleg væskekromatografi 

med UV-deteksjon (HPLC-UV) 

– kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009. 

Mengdefastsetjing av robenidin-

hydroklorid i vev: Reversfase 

høgoppløyseleg væskekromato-

grafi med eit trippelkvadrupol-

massespektrometer (RP-HPLC-

MS/MS) eller tilsvarande meto-

dar som oppfyller krava i kommi-

sjonsforordning 2002/657/EF. 

       

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/149 

av 4. februar 2020 

om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôr til lam og 

hestar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 (innehavar av 

godkjenninga: Danstar Ferment AG, som er representert i Unionen ved Lallemand SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 vart godkjent for eit tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i fôr til lam ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2008(2) og som tilsetjingsstoff i fôr til hestar ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 910/2009(3). 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-1077 som tilsetjingsstoff i fôr til lam og hestar, med ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien 

«avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 26. februar 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. 

Styresmakta konkluderte med at Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 er trygt for måldyra, forbrukarane, brukarane 

og miljøet under dei godkjende bruksvilkåra. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet vert rekna som eit 

stoff som irriterer auga. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader 

på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

5) Vurderinga av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med 

vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkå-

ra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 opphevast. 

7) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane som vert fastsette ved denne forordninga, må nyttast straks, bør 

det fastsetjast ein overgangsperiode der dei eksisterande lagera av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-1077, som er i samsvar med dei føresegnene som gjaldt før datoen for ikraftsetjing av denne forordninga, framleis kan 

bringast i omsetning og nyttast til dei er tømde. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 

(Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som tilsetningsstoff i fôrvarer (TEU L 340 av 19.12.2008, s. 38). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG)(TEU L 257 av 30.9.2009, s. 7). 

(4) EFSA Journal 2019;17(3):5639. 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «tarmflorastabilisatorar» til lam, og «fordøyingsbetrande middel» til hestar, vert fornya på dei vilkåra som er 

fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 vert oppheva. 

Artikkel 3 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, slik det er fastsett i forordning (EF) nr. 910/2009, og premiksar og fôrblandingar som 

inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før 25. februar 2020 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 25. februar 2020, 

kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei eksisterande lagera er tømde. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 4. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4b1711 Danstar Fer-

ment AG, 

som er 

representert 

ved 

Lallemand 

SAS 

Saccharomyc

es cerevisiae 

CNCM I-

1077 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1077 som inneheld minst 

— 1 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

(overtrekt form) 

— 2 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

(ikkje-overtrekt form) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-1077 

Analysemetode(1) 

Teljing: innstøypingsmetoden ved bruk 

av gjærekstraktagar med kloramfeni-

koldekstrose (EN 15789:2009) 

Påvising: polymerasekjedereaksjons-

metoden (PCR), (CEN/TS 15790:2008) 

Hestar - 3,0 × 109 - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal innehalde 

opplysningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og or-

ganisatoriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksane for 

å handtere moglege risikoar ved 

bruk. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar 

og tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna augevern. 

25.2.2030 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1711 Danstar Fer-

ment AG, 

som er 

representert 

ved 

Lallemand 

SAS 

Saccharomyc

es cerevisiae 

CNCM  

I-1077 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1077 som inneheld minst 

— 1 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

(overtrekt form) 

— 2 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

(ikkje-overtrekt form) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-1077 

Analysemetode(1) 

Teljing: innstøypingsmetoden ved bruk 

av gjærekstraktagar med kloramfeni-

koldekstrose (EN 15789:2009) 

Påvising: polymerasekjedereaksjons-

metoden (PCR), (CEN/TS 15790:2008) 

Lam - 3,0 × 109  1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal innehalde 

opplysningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og or-

ganisatoriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksane for 

å handtere moglege risikoar ved 

bruk. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar 

og tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna augevern. 

25.2.2030 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/150 

av 4. februar 2020 

om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som 

tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, livkyllingar og kyllingar som vert fôra opp for avl,  

og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller som vert fôra opp for  

eggproduksjon eller avl (innehavar av godkjenninga: Andrés Pintaluba S.A.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av eit preparat av 

6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 12056. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som 

krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av 6-fytase som er framstilt av 

Komagataella phaffii CGMCC 12056, som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, livkyllingar og mindre utbreidde 

fjørfeartar meinte for slakt eller som vert fôra opp for eggproduksjon eller avl. 

4) I fråsegna si av 2. april 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje 

har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjings-

stoffet kan vere luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå 

skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Det vart òg konkludert med at tilsetjings-

stoffet kan betre utnyttinga av fosfor. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter 

at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er 

lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 viser at vilkåra for godkjenning, 

som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør difor god-

kjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) EFSA Journal 2019; 17(4):5692. 

2022/EØS/81/20 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 4. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga gjeld 

inntil Eining aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a31 Andrés Pin-

taluba S.A. 

6-fytase 

EC 3.1.3.26 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Komagataella phaffii 

CGMCC 12056 med ein aktivitet på 

minst: 

Fast form: 20 000 U(1)/g 

Flytande form: 20 000 U/ml 

Slaktekyllingar 

Livkyllingar og 

kyllingar som 

vert fôra opp for 

avl 

Mindre 

utbreidde 

fjørfeartar 

meinte for slakt 

eller som vert 

fôra opp for 

eggproduksjon 

eller avl 

- 250 U  1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksane 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premik-

sane for å handtere moglege 

risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premik-

sane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna 

pustevern. 

25. februar 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

6-fytase framstilt av Komagataella 

phaffii CGMCC 12056 

Analysemetode(2) 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til 

fytase i fôrtilsetjingsstoffet: kolorimet-

risk metode basert på enzymreak-

sjonen til fytase på fytat – VDLUFA 

27.1.4. 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fy-

tase i premiksar: kolorimetrisk metode 

basert på enzymreaksjonen til fytase 

på fytat – VDLUFA 27.1.3. 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fy-

tase i fôr: kolorimetrisk metode basert 

på enzymreaksjonen til fytase på fytat 

– EN ISO 30024. 

(1) Éi eining (U) er den mengda enzym som frigjer éin mikromol uorganisk fosfat frå fytat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/151 

av 4. februar 2020 

om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar 

meinte for slakt eller avl, men ikkje til purker, alle fugleartar, alle fiskeartar og alle krepsdyr, og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 (innehavar av 

godkjenninga: Danstar Ferment AG, som er representert i Unionen av Lallemand SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 (tidlegare Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M) vart godkjent for eit 

tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i fôr til laksefisk og reker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009(2), til 

avvande smågrisar ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010(3), til verpehøner ved kommisjonsforordning (EU) 

nr. 212/2011(4), til all fisk bortsett frå laksefisk ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013(5), til 

avvande smågrisar, slaktesvin, verpehøner og slaktekyllingar ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 413/2013(6), til slaktesvin, mindre utbreidde svineartar (avvande og meinte for slakt), slaktekyllingar og mindre 

utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller eggproduksjon ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2299(7). 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

jamført med artikkel 7 i den same forordninga om fornya godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som 

tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, mindre utbreidde fugleartar meinte for slakt, verpehøner, mindre utbreidde fugle-

artar meinte for eggproduksjon, avvande smågrisar, slaktesvin, mindre utbreidde svineartar (avvande og meinte for 

slakt), alle fiskar og reker, og om ny godkjenning til livkyllingar og kyllingar som vert fôra opp for avl, prydfuglar og 

andre fuglar som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon, slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, 

avlskalkunar, avlskyllingar og nærskylde mindre utbreidde fjørfeartar, andre prydfuglar og fuglar som ikkje er meinte 

for næringsmiddelproduksjon, spedgrisar og nærskylde mindre utbreidde svineartar og alle krepsdyr, med ei oppmoding 

om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei opplysnin-

gane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 og artikkel 14 nr. 2 i den forordninga.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2020, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av ny bruk av preparatet av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for laksefisker og reker (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG) (TEU L 257 

av 30.9.2009, s. 10). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG) (TEU L 317 av 3.12.2010, s. 12). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2011 av 3. mars 2011 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG) (TEU L 59 av 4.3.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus 

acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment 

AG) (TEU L 33 av 2.2.2013, s. 19). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk i drikkevann til avvente smågriser, oppfôringssvin, verpehøner og 

oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG) (TEU L 125 av 7.5.2013, s. 1). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299 av 12. desember 2017 om godkjenning av et preparat av Pediococcus 

acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin (avvente svin og 

oppfôringssvin), oppfôringskyllinger, mindre utbredte arter av oppfôringsfjørfe og av eggleggende fjørfe, godkjenning av tilsetningsstoffet 

for bruk i drikkevann og om endring av forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 413/2013 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS) (TEU L 329 av 13.12.2017, s. 33). 

2022/EØS/81/21 
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4) I fråsegna si av 2. april 2019(8) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. Styresmakta 

stadfesta dei tidlegare konklusjonane sine om at Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 vert rekna som trygt for målar-

tane, forbrukarane av produkt frå dyr som er fôra med tilsetjingsstoffet, og miljøet. Ho konkluderte òg med at det er ein 

potensiell risiko for brukarane ved eksponering gjennom innanding, og at det ikkje er mogleg å fastslå om stoffet kan 

verke irriterande på huda og auga eller om det er hudsensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Kommi-

sjonen konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet er effektivt for livkyllingar, kyllingar som vert fôra opp for avl, 

avlskyllingar, kalkunar og mindre utbreidde fugleartar som vert fôra opp for eggproduksjon eller avl eller er meinte for 

avl, og for spedgrisar og mindre utbreidde svineartar meinte for avl eller slakt og alle krepsdyr. 

5) Vurderinga av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med 

vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra 

som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU)  

nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «tarmflorastabilisatorar» til alle svineartar meinte for slakt eller avl, men ikkje til purker, og til alle fuglar, og 

til funksjonsgruppa «andre avlstekniske tilsetjingsstoff» til alle fiskar og alle krepsdyr, vert fornya på dei vilkåra som er 

fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011, og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) 

nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 4. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(8) EFSA Journal 2019;17(4):5691 og EFSA Journal 2019;17(5):5690. 
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil 
KDE/kg fullfôr med 

eit vassinnhald på  

12 % 

KDE/l drikkevatn 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4d1712 Danstar Fer-

ment AG, 

som er re-

presentert i 

Unionen ved 

Lallemand 

SAS 

Pediococcus 

acidilactici 

CNCM I-

4622 

Samansetnaden til tilset-

jingsstoffet 

Preparat av Pediococcus 

acidilactici CNCM I-4622 

som inneheld minst 

1 × 1010 KDE/g 

I fast form, ikkje-overtrekt og 

overtrekt 

Alle svinear-

tar meinte for 

slakt eller 

avl, men 

ikkje til 

purker 

- 1 x 109 - 5 x 108 - 1. Bruksrettleiinga for til-

setjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opp-

lysningar om lagrings-

vilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Ved bruk av tilsetjings-

stoffet i drikkevatn skal 

det sikrast at stoffet vert 

spreidd på ein einsarta 

måte. 

3. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar 

av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved 

bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast 

eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr. 

25. februar 2030 

Karakterisering av det akti-

ve stoffet 

Levedyktige celler av Pedio-

coccus acidilactici CNCM I-

4622 

Alle 

fugleartar 

Analysemetode(1) 

Teljing av det aktive stoffet i 

fôrtilsetjingsstoffet, premik-

sar, fôr og vatn: 

platespreiingsmetoden ved 

bruk av MRS-agar (EN 

15786:2009). 

Påvising: 

pulsfeltgelelektroforese-

metoden (PFGE). 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil 
KDE/kg fullfôr med 

eit vassinnhald på  

12 % 

KDE/l drikkevatn 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (positiv verknad på veksten)  

4d1712 Danstar Fer-

ment AG, 

som er repre-

sentert i 

Unionen ved 

Lallemand 

SAS 

Pediococ-

cus 

acidilactici 

CNCM I-

4622 

Samansetnaden til tilset-

jingsstoffet 

Preparat av Pediococcus 

acidilactici CNCM I-4622 

som inneheld minst 

1 × 1010 KDE/g 

Alle 

fiskeartar 

- 1 x 109 - - 1. Bruksrettleiinga for til-

setjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opp-

lysningar om lagrings-

vilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Tilsetjingsstoffet skal 

berre nyttast i fôr i fast 

form. 

3. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar 

av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved 

bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast 

eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr. 

Karakterisering av det akti-

ve stoffet 

Levedyktige celler av Pedio-

coccus acidilactici CNCM  

I-4622 

Alle krepsdyr 

Analysemetode 

Teljing av det aktive stoffet i 

fôrtilsetjingsstoffet, premik-

sar, fôr og vatn: 

platespreiingsmetoden ved 

bruk av MRS-agar (EN 

15786:2009). 

Påvising: 

pulsfeltgelelektroforese-

metoden (PFGE). 

 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/157 

av 5. februar 2020 

om godkjenning av tartrazin som tilsetjingsstoff i fôr til hundar, kattar, prydfiskar, kornetande 

prydfuglar og smågnagarar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsett at 

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

2) Tartrazin vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôr til prydfiskar, i 

gruppa «fargestoff, medrekna pigment» under overskrifta «andre fargestoff». Det vart òg godkjent utan tidsavgrensing 

som tilsetjingsstoff i fôr til hundar og kattar, i gruppa «fargestoff, medrekna pigment» under overskrifta «fargestoff som 

i medhald av fellesskapsføresegner er tillatne til farging av næringsmiddel». Tilsetjingsstoffet vart deretter oppført i 

registeret over fôrtilsetjingsstoff som eit eksisterande produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. Vidare vart det i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005(3) godkjent utan tidsav-

grensing som tilsetjingsstoff i fôr til kornetande prydfuglar og smågnagarar, i gruppa «fargestoff, medrekna pigment» 

under overskrifta «andre fargestoff». 

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av tartrazin som tilsetjingsstoff i fôr til prydfiskar, hundar og kattar, kornetande 

prydfuglar og smågnagarar. Søkjaren oppmoda om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «sensoriske tilset-

jingsstoff» og funksjonsgruppa «fargestoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter 

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

4) I fråsegna si av 18. oktober 2016(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at tartrazin under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa. Ho konkluderte òg 

med at eksponering for tartrazin gjennom innanding vert rekna som farleg for brukaren av tilsetjingsstoffet, at stoffet 

vert rekna som hudsensibiliserande, og at det ikkje er mogleg å fastslå om stoffet verkar irriterande på huda eller auga. 

Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg 

for brukarane av tilsetjingsstoffet. I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008(5) vart det i fase I av miljø-

risikovurderinga fastsett at det ikkje krevst ytterlegare vurdering av tartrazin som tilsetjingsstoff i fôr til dyr som ikkje er 

meinte for næringsmiddelproduksjon, ettersom det er usannsynleg at stoffet vil ha nokon vesentleg miljøverknad, slik 

det går fram av den førnemnde fråsegna til styresmakta, som ikkje fann vitskaplege prov som gjev grunnlag for uro. 

Styresmakta konkluderte dessutan med at tartrazin er eit effektivt fôrfargestoff og har positiv verknad på fargen på 

prydfiskar og kornetande prydfuglar. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter 

at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er 

lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005 av 2. mars 2005 om godkjenning uten tidsbegrensning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning 

av ny bruk av tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer (TEU L 57 av 3.3.2005, s. 3). 

(4) EFSA Journal 2016; 14(11):4613. 

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

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

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

2022/EØS/81/22 
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5) Vurderinga av tartrazin viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er 

oppfylte. Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

6) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av det aktuelle stoffet må nyttast 

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

av godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «farge-

stoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Det stoffet som er oppført i vedlegget, og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før  

26. august 2020 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. februar 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrmidla og fôrblandingane som inneheld det stoffet som er oppført i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

26. februar 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. februar 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 
Høgaste innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fargestoff. i) stoff som gjev fôr farge eller gjev dei den opphavlege fargen tilbake 

2a102 Tartrazin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Tartrazin er beskrive som natriumsaltet, som 

er hovuddelemnet. 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet som 

natriumsalt 

Tartrazin inneheld hovudsakleg trinatrium  

5-hydroksy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-

sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-3-karboksylat 

og andre fargestoff saman med natriumklorid 

og/eller natriumsulfat som dei viktigaste 

ufarga delemna. 

Kalsium- og kaliumsalt er òg tillatne. 

Kjemisk formel: C16H9N4Na3O9S2 

Fast form, framstilt ved kjemisk syntese 

CAS-nummer: 1934-21-0 

Reinleikskriterium: 

Fargestoff utrekna som natriumsaltet: ≥ 85 % 

(analyse) 

Andre fargestoff: ≤ 1 % 

Andre organiske sambindingar enn fargestoff 

≤ 0,5 %: 

— 4-hydrazinobenzensulfonsyre 

— 4-aminobenzen-1-sulfonsyre 

— 5-okso-1-(4-sulfofenyl)-2- pyrazolin- 

3-karboksylsyre 

— 4,4'-diazoaminodi(benzensulfonsyre) 

Kattar - - 433 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna auge- 

og hudvern og pustevern. 

26.2.2030 

Hundar - - 520 

Smågnagarar - - 2 000 

Kornetande 

prydfuglar 

- - 63 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 
Høgaste innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

  — tetrahydroksyravsyre 

Ikkje-sulfonerte primære aromatiske amin:  

≤ 0,01 % 

Delemne som kan ekstraherast med eter  

≤ 0,2 % under nøytrale forhold 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av samla mengd av fargestoffet 

tartrazin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— spektrofotometri ved 426 nm (FAO 

JECFA-monografi nr. 1, bind 4 og 

kommisjonsforordning (EU)  

nr. 231/2012) 

Mengdefastsetjing av tartrazin i fôr: 

— høgoppløyseleg væskekromatografi med 

tandemmassespektrometri (LC-MS/MS) 

      

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fargestoff. iii) stoff som har positiv verknad på fargen på prydfiskar eller prydfuglar 

2a102 Tartrazin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Tartrazin er beskrive som natriumsaltet, som 

er hovuddelemnet. 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet som 

natriumsalt 

Tartrazin inneheld hovudsakleg trinatrium  

5-hydroksy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-

sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-3-karboksylat 

og andre fargestoff saman med natriumklorid 

og/eller natriumsulfat som dei viktigaste 

ufarga delemna. 

Kalsium- og kaliumsalt er òg tillatne. 

Prydfiskar - - 1 924 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna auge- 

og hudvern og pustevern. 

26.2.2030 
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Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 
Høgaste innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

  Kjemisk formel: C16H9N4Na3O9S2 

Fast form, framstilt ved kjemisk syntese 

CAS-nummer: 1934-21-0 

Reinleikskriterium: 

Fargestoff utrekna som natriumsaltet: ≥ 85 % 

(analyse) 

Andre fargestoff: < 1 % 

Andre organiske sambindingar enn fargestoff 

≤ 0,5 %: 

— 4-hydrazinobenzensulfonsyre 

— 4-aminobenzen-1-sulfonsyre 

— 5-okso-1-(4-sulfofenyl)-2- pyrazolin- 

3-karboksylsyre 

— 4,4'-diazoaminodi(benzensulfonsyre) 

— tetrahydroksyravsyre 

Ikkje-sulfonerte primære aromatiske amin:  

≤ 0,01 % 

Delemne som kan ekstraherast med eter  

≤ 0,2 % under nøytrale forhold 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av samla mengd av fargestoffet 

tartrazin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— spektrofotometri ved 426 nm (FAO 

JECFA-monografi nr. 1, bind 4 og 

kommisjonsforordning (EU)  

nr. 231/2012) 

Mengdefastsetjing av tartrazin i fôr: 

— høgoppløyseleg væskekromatografi med 

tandemmassespektrometri (LC-MS/MS) 

      

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/159 

av 5. februar 2020 

om fornya godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôr  

til avvande smågrisar og slaktesvin og om oppheving av forordning (EF) nr. 538/2007  

(innehavar av godkjenninga: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Enterococcus faecium DSM 7134 vart godkjent ved kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007(2) som tilsetjingsstoff i 

fôr til avvande smågrisar og slaktesvin for eit tidsrom på ti år. 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

om fornya godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôr til avvande smågrisar og slakte-

svin, med ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden 

inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

ta») med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. Sty-

resmakta konkluderte med at Enterococcus faecium DSM 7134 er trygt for måldyra, forbrukarane, brukarane og miljøet 

under dei godkjende bruksvilkåra. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet vert rekna som potensielt 

hudsensibiliserande og luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å 

unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

5) Vurderinga av Enterococcus faecium DSM 7134 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forord-

ning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med vedlegget 

til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Enterococcus faecium DSM 7134 som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som 

er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 538/2007 opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer (TEU L 128 av 16.5.2007, s. 16). 

(3) EFSA Journal 2019; 17(3):5650. 

2022/EØS/81/23 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «tarmflorastabilisatorar», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 538/2007 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 

(handelsnamn) 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga gjeld 

inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1841 Lactosan 

Starterkultu-

ren 

GmbH & Co 

Enterococcus 

faecium 

DSM 7134 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet: 

Preparat av Enterococcus faecium 

DSM 7134 

som inneheld minst: 

Pulverform: 1x1010 KDE/g tilset-

jingsstoff 

Granulert form (mikroinnkapsla): 

1x1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

Smågrisar 

(avvande) 

— 0,5 x 109 4 x 109 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksane 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje drifts-

rutinar og organisatoriske til-

tak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar 

ved bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum 

ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet 

og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, med-

rekna pustevern og hud- og 

augevern. 

26. februar 2030 

Karakterisering av det aktive 

stoffet: 

Levedyktige celler av Enterococcus 

faecium DSM 7134 

Analysemetode(1) 

Teljing: platespreiingsmetoden ved 

bruk av galle-eskulin-azid-agar (EN 

15788) 

Påvising: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

    Slaktesvin — 0,2 x 109 1 x 109 26. februar 2030 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/160 

av 5. februar 2020 

om godkjenning av eit preparat av oreganoolje, karveolje, karvakrol, metylsalisylat og  

L-mentol som tilsetjingsstoff i fôr til avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga:  

Biomin GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av eit preparat av 

oreganoolje, karveolje, karvakrol, metylsalisylat og L-mentol. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta 

som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av oreganoolje, karveolje, 

karvakrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetjingsstoff i fôr til avvande smågrisar. 

4) I fråsegna si av 2. april 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av oreganoolje, karveolje, karvakrol, metylsalisylat og L-mentol under dei framlagde bruksvilkåra 

ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at brukarekspo-

nering gjennom innanding er usannsynleg og at det ikkje er mogleg å fastslå potensialet for sensibilisering av hud eller 

auge. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, 

særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte med at tilsetjingsstoffet kan vere effektivt med 

omsyn til betring av den avlstekniske ytinga. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om 

overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjings-

stoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av oreganoolje, karveolje, karvakrol, metylsalisylat og L-mentol viser at vilkåra for god-

kjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør difor 

godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

middel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«andre avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(4):5688. 

2022/EØS/81/24 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil mg tilsetjingsstoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (betring av den avlstekniske ytinga) 

4d19 Biomin 

GmbH 

Oreganoolje, 

karveolje, 

karvakrol, 

metyl-

salisylat og 

L-mentol 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av: 

— eteriske oljar av oregano (Origanum 

vulgare L.) (60–80 mg/g) og karvefrø 

(Carum carvi L.) (5–10 mg/g) 

— karvakrol (60–80mg/g), metylsalisylat 

(10–40 mg/g) og L-mentol (30–55 

mg/g) 

Fast form 

Avvande 

smågrisar 

— 75 125 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksane skal innehalde opp-

lysningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna hud- og 

augevern. 

26. februar 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Oreganoolje (Origanum vulgare L.) (CAS-

nummer: 8007-11-2) med eit innhald av 

linalool på 1,8–16 mg/g. 

Karvefrøolje (Carum carvi L.) (CAS-

nummer: 8000-42-8) med eit innhald av d-

karvon på 2,5–6,5 mg/g. 

Karvakrololje (CAS-nummer: 499-75-2)  

≥ 99 % med eit innhald av karvakrol på 

95–140 mg/g (frå oregano og rein 

karvakrol). 

Metylsalisylat (CAS-nummer: 119-36-8, 

L-mentol (CAS-nummer: 2216-51-8). 

Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av dei aktive stoffa i 

fôrtilsetjingsstoffet: gasskromatografi med 

flammeionisasjonsdeteksjon (GC-FID). 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/161 

av 5. februar 2020 

om fornya godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til 

slaktekyllingar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1137/2007  

(innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Bacillus subtilis DSM 17299 vart godkjent ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1137/2007(2) som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer til slaktekyllingar for eit tidsrom på ti år. 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

om fornya godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, med ei 

oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei 

opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 2. april 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller dei vilkåra for godkjenning som ligg 

føre. Styresmakta stadfesta dei tidlegare konklusjonane sine om at Bacillus subtilis DSM 17299 vert rekna som trygt for 

målartane, forbrukarane av produkt frå dyr som er fôra med tilsetjingsstoffet, og miljøet. Ho konkluderte òg med at det 

er ein potensiell risiko for brukarane ved eksponering gjennom innanding, og at det ikkje er mogleg å fastslå om stoffet 

kan verke irriterande på huda og auga eller om det er hudsensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg overfor brukarane av tilsetjingsstoffet. 

5) Vurderinga av Bacillus subtilis DSM 17299 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med vedlegget til 

denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Bacillus subtilis DSM 17299 som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er 

fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 1137/2007 opphevast. 

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

ringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1137/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av Bacillus subtilis (O35) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

(TEU L 256 av 2.10.2007, s. 5). 

(3) EFSA Journal 2019;17(4):5687. 

2022/EØS/81/25 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «tarmflorastabilisatorar», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 1137/2007 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga gjeld 

inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1821 Chr. Hansen 

A/S 

Bacillus sub-

tilis DSM 

17299 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Bacillus subtilis DSM 

17299 som inneheld minst 

1,6 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

Fast form 

Slaktekyllin-

gar 

— 8 × 108 — 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksane skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Kan nyttast i fôr som inneheld eitt 

av desse godkjende koksidiostati-

kaa: diclazuril, halofuginon, robe-

nidin, dekokinat, narasin/ 

nicarbazin, lasalocidnatrium, 

maduramicinammonium, mo-

nensinnatrium, narasin, salinomy-

cinnatrium og semduramycinnatri-

um. 

3. Det er påvist at tilsetjingsstoffet 

kan verke saman med maursyre. 

4. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsrutinar 

og organisatoriske tiltak for bruka-

rar av tilsetjingsstoffet og premik-

sane for å handtere moglege risi-

koar ved bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller redu-

serast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilset-

jingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, med-

rekna pustevern og hud- og 

augevern. 

26. februar 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige sporar av Bacillus subtilis 

DSM 17299. 

Analysemetode(1) 

Teljing med platespreiingsmetoden ved 

bruk av trypton-soya-agar (EN 15784). 

Påvising av Bacillus subtilis DSM 

17299 i fôrtilsetjingsstoffet: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/162 

av 5. februar 2020 

om godkjenning av eit preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐ 1079 som  

tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG,  

som er representert av Lallemand SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om godkjenning tilsetjingsstoff for bruk i fôr og om vilkår og fram-

gangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av eit preparat av 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter 

artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av preparatet av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1079 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar. 

4) Preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 er alt godkjent som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar og 

mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1905(2), og til 

smågrisar og purker ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347(3). 

5) I fråsegna si av 2. april 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet, og at det ved bruk i fôr til kalkunar effektivt reduserer 

kontaminering av skrottar med Salmonella spp. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet i ikkje-overtrekt 

form bør reknast som luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å 

unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta reknar ikkje at det er 

naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om 

analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Vurderinga av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør difor godkjennast slik det er 

fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1905 av 18. oktober 2017 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger og mindre utbredte arter av fjørfe ment for slakt (innehaver av 

godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS) (TEU L 269 av 19.10.2017, s. 30). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347 av 5. mars 2018 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser og purker og om endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF)  

nr. 2036/2005 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS) (TEU L 67 av 9.3.2018, s. 21). 

(4) EFSA Journal 2019;17(4):5693. 

2022/EØS/81/26 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«andre avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga gjeld 

inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (reduksjon av kontaminering av skrottar med Salmonella spp. gjennom redusert førekomst i 

avføring) 

4d1703 Danstar Fer-

ment AG, 

som er repre-

sentert ved 

Lallemand 

SAS 

Saccharomy-

ces 

cerevisiae 

CNCM I-

1079 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Saccharomyces ce-

revisiae CNCM I-1079 som inneheld 

minst 

2 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

(ikkje-overtrekt form) 

1 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

(overtrekt form) 

Slaktekalkunar - 1 × 109  1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksane 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoris-

ke tiltak for brukarar av til-

setjingsstoffet og premiksane 

for å handtere moglege risi-

koar ved bruk. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast 

eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike ruti-

nar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, 

medrekna pustevern. 

26. februar 2030 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomy-

ces cerevisiae CNCM I-1079 

Analysemetode(1) 

Teljing: innstøypingsmetoden ved 

bruk av gjærekstraktagar med klor-

amfenikoldekstrose (EN 

15789:2009) 

Påvising: polymerasekjedereaksjons-

metoden (PCR), (CEN/TS 

15790:2008) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/163 

av 5. februar 2020 

om godkjenning av eit preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei  

DSM 32338 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar og til kalkunar, kyllingar og andre  

fjørfeartar som vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional  

Products Ltd., som er representert i Unionen ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av eit preparat av 

muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som 

krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av muramidase framstilt av 

Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar og til kalkunar, kyllingar og andre fjørfeartar 

som vert fôra opp for avl. 

4) Preparatet av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 er alt godkjent som tilsetjingsstoff i fôr til 

slaktekyllingar og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/805(2). 

5) I fråsegna si av 2. april 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje 

har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjings-

stoffet kan irritere hud og auge og at det kan vere luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

Styresmakta konkluderte med at tilsetjingsstoffet kan vere effektivt med omsyn til betring av fôrfaktoren. Styresmakta 

reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg 

den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderinga av preparatet av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 viser at vilkåra for godkjenning, 

som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør difor god-

kjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om godkjenning av et preparat av muramidase framstilt av 

Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring 

(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, representert i EU av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (TEU L 132 av 

20.5. 2019, s. 33). 

(3) EFSA Journal 2019;17(4):5686. 

2022/EØS/81/27 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«andre avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil Eining aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff 

4d16 DSM 

Nutritional 

Products Ltd, 

som er repre-

sentert i Unio-

nen av DSM 

Nutritional 

Products Sp. 

Z o.o 

Muramidase 

(EC 3.2.1.17) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av muramidase (EC 3.2.1.17) 

(lysozym) framstilt av Trichoderma 

reesei (DSM 32338) med ein aktivitet på 

minst 60 000 LSU(F)(1)/g 

Fast og flytande form 

Kyllingar 

som vert fôra 

opp for avl 

Slaktekalku-

nar 

— 25 000 

LSU(F) 

 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksane skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. Der-

som desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, med-

rekna hudvern og pustevern. 

26. februar 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozym) 

framstilt av Trichoderma reesei (DSM 

32338) 

Kalkunar 

som vert fôra 

opp for avl 

Analysemetode(2) 

Mengdefastsetjing av muramidase: 

fluorescensbasert enzymanalyse som 

måler den enzymkatalyserte depolymeri-

seringa av eit fluoresceinmerkt preparat 

av peptidoglykan ved pH 6,0 og 30 °C 

Andre 

fjørfeartar 

som vert fôra 

opp for avl 

(1) Éin LSU(F) vert definert som den mengda enzym som aukar fluorescensen i 12,5 μg/ml fluoresceinmerkt peptidoglykan per minutt ved pH 6,0 og 30 °C, med ein verdi som svarar til fluorescensen av ca. 0,06 nmol 

fluoresceinisotiocyanatisomer. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/164 

av 5. februar 2020 

om godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i 

fôr til alle fugleartar og alle svineartar og om oppheving av forordning (EF) nr. 379/2009  

(innehavar av godkjenninga: Danisco (UK) Ltd, som opptrer under namnet Danisco  

Animal Nutrition, og som er representert ved Genencor International B.V.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) vart godkjent ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 379/2009(2) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, slaktekalkunar, verpehøner, slakteender, smågrisar 

(avvande), slaktesvin og purker for eit tidsrom på ti år. 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

jamført med artikkel 7 i den same forordninga om fornya godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces 

pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, slaktekalkunar, verpehøner, slakteender, smågrisar 

(avvande), slaktesvin og purker, med ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske 

tilsetjingsstoff», og om ny bruk til alle fugleartar meinte for slakt bortsett frå kyllingar, kalkunar og ender, alle fugleartar 

meinte for eggproduksjon bortsett frå høner, alle fugleartar som vert fôra opp for eggproduksjon eller avl, og spedgrisar 

og mindre utbreidde artar av svin. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14  

nr. 2 og artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 5. april 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. Det vart òg 

slått fast at tilsetjingsstoffet ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Styresmakta 

konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet kan vere luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane. Styresmakta konkluderte med 

at tilsetjingsstoffet effektivt betrar fordøyinga av fôr hjå alle fugleartar meinte for slakt eller eggproduksjon og alle 

fugleartar som vert fôra opp for eggproduksjon eller avl, og hjå alle svineartar. Styresmakta reknar ikkje at det er 

naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om 

analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) viser at vilkåra for godkjenning, som er 

fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av bruken av dette tilsetjingsstoffet bør 

difor fornyast i samsvar med vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som 

fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 379/2009 

opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 379/2009 av 8. mai 2009 om godkjenning av ny bruk av 6-fytase EC 3.1.3.26 som et tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, verpehøner, oppfôringsender, smågriser (avvente), oppfôringssvin og purker 

(innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som opptrer som Danisco Animal Nutrition og er representert ved Genencor International 

B.V.) (TEU L 116 av 9.5.2009, s. 6). 

(3) EFSA Journal 2019;17(5):5702. 

2022/EØS/81/28 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «fordøyingsbetrande middel», vert fornya som tilsetjingsstoff i fôr på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Oppheving av forordning (EF) nr. 379/2009 

Forordning (EF) nr. 379/2009 vert oppheva. 

Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil Eining aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a1640 Danisco (UK) 

Ltd, som opp-

trer under nam-

net Danisco 

Animal Nutri-

tion, og som er 

representert 

ved Genencor 

International 

B.V. 

6-fytase 

EC 3.1.3.26 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Schizosaccharomyces 

pombe (ATCC 5233) med ein aktivitet på 

minst 10 000 FTU(1)/g 

Flytande og fast overtrekt form 

  

Karakterisering av det aktive stoffet: 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Schizo-

saccharomyces pombe (ATCC 5233) 

  

Analysemetode(2) 

Fastsetjing av 6-fytase i fôrtilsetjingsstoff: 

kolorimetrisk metode basert på 

mengdefastsetjing av uorganisk fosfat som 

enzymet frigjer frå natriumfytat. 

Fastsetjing av 6-fytase i premiksar og fôr: 

kolorimetrisk metode basert på 

mengdefastsetjing av uorganisk fosfat som 

enzymet frigjer frå natriumfytat (etter 

fortynning med varmehandsama fullkorn-

mjøl) (EN ISO 30024). 

Alle 

fugleartar 

bortsett frå 

fjørfe meinte 

for 

eggproduk-

sjon 

— 250 FTU — 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksane 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje drifts-

rutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksane 

for å handtere moglege risi-

koar ved bruk. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast 

eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike ruti-

nar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, 

medrekna pustevern. 

26. februar 2030 

Alle 

fugleartar 

meinte for 

eggproduk-

sjon 

— 150 FTU — 

Smågrisar 

(avvande) 

Slaktesvin 

— 250 FTU — 

Alle artar av 

svin bortsett 

frå avvande 

smågrisar og 

slaktesvin 

— 500 FTU — 

(1) 1 FTU er den mengda enzym som frigjer 1 mikromol uorganisk fosfat frå eit natriumfytatsubstrat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/165 

av 5. februar 2020 

om godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 32052 som 

tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, livkyllingar, slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for 

avl, og mindre utbreidde fjørfeartar, og om oppheving av forordning (EF) nr. 786/2007  

(innehavar av godkjenninga: Elanco GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus ATCC 55045 vart godkjent ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 786/2007(2) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar for eit tidsrom på ti år. 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

jamført med artikkel 7 i den same forordninga om fornya godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av 

Paenibacillus lentus DSM 32052 (tidlegare framstilt av Paenibacillus lentus ATCC 55045) som tilsetjingsstoff i fôr til 

slaktekyllingar, med ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff», og 

om ny bruk til livkyllingar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl, og mindre utbreidde fjørfeartar. 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 og artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 26. februar 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. Det vart 

òg slått fast at tilsetjingsstoffet er trygt for målartane, forbrukarane av produkt frå dyr som er fôra med tilsetjingsstoffet, 

og miljøet. Styresmakta konkluderte òg med at produktet bør reknast som potensielt luftvegssensibiliserande. 

Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg 

for brukarane av tilsetjingsstoffet. Tilsetjingsstoffet kan potensielt fremje fôrfordøyinga hjå livkyllingar, slaktekalkunar, 

kalkunar som vert fôra opp for avl, og mindre utbreidde fjørfeartar. 

5) Vurderinga av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 32052 viser at vilkåra for godkjenning, 

som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør 

difor fornyast i samsvar med vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus ATCC 55045 

som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 786/2007 

opphevast. 

7) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane som vert fastsette ved denne forordninga, må nyttast straks, bør 

det fastsetjast ein overgangsperiode der dei eksisterande lagera av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus 

lentus ATCC 55045, som er i samsvar med dei føresegnene som gjaldt før datoen for ikraftsetjing av denne forordninga, 

framleis kan bringast i omsetning og nyttast til dei er tømde. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 786/2007 av 4. juli 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer (TEU L 175 av 5.7.2007, s. 8). 

(3) EFSA Journal 2019;17(3):5641. 

2022/EØS/81/29 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/681 

 

 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «fordøyingsbetrande middel», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 786/2007 vert oppheva. 

Artikkel 3 

Endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus ATCC 55045 og premiksar og fôrblandingar som inneheld dette 

stoffet, og som er framstilte og merkte før 26. februar 2020 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. februar 2020, kan 

framleis bringast i omsetning og nyttast til dei eksisterande lagera er tømde. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 
Eining aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på  

12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a3i Elanco 

GmbH 

Endo-1,4-

beta-

mannanase 

EC 3.2.1.78 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av endo-1,4-beta-mannanase 

framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 

32052) med ein aktivitet på minst  

7,2 × 105 U(1)/ml 

Flytande form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-beta-mannanase framstilt av 

Paenibacillus lentus (DSM 32052) 

Analysemetode(2) 

Kolorimetrisk metode basert på ein re-

aksjon mellom reduserande sukker 

(mannoseekvivalent) og 3,5-dinit-

rosalisylsyre (DNS). 

Slaktekyllingar - 79 200 U - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksane skal innehalde opp-

lysningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna pustevern. 

26.2.2030 

Slaktekalkunar 

Livkyllingar 

Kalkunar som 

vert fôra opp 

for avl 

Mindre 

utbreidde 

fjørfeartar 

meinte for slakt 

og mindre 

utbreidde 

fjørfeartar som 

vert fôra opp 

for 

eggproduksjon 

eller avl 

(1) 1 U er den mengda enzym som frigjer 0,72 mikrogram reduserande sukker (mannoseekvivalentar) frå substrat som inneheld mannan (johannesbrødkjernemjøl) per minutt ved pH 7,5 og 40 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/166 

av 5. februar 2020 

om fornya godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som 

tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalkunar, slakteender, avvande smågrisar, 

slaktesvin og purker og om oppheving av forordning (EF) nr. 785/2007 (innehavar av godkjenninga: 

Danisco (UK) Ltd, som opptrer under namnet Danisco Animal Nutrition, og som er representert ved 

Genencor International B.V.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Preparatet av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) vart godkjent ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 785/2007(2) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, slaktekalkunar, verpehøner, slakteender, smågrisar 

(avvande), slaktesvin og purker for eit tidsrom på ti år. 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

om fornya godkjenning av preparatet av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilset-

jingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalkunar, slakteender, avvande smågrisar, slaktesvin og purker, med 

ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei 

opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 i den forordninga. 

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

med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. 

5) Vurderinga av preparatet av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) viser at vilkåra for god-

kjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjings-

stoffet bør difor fornyast i samsvar med vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av preparatet av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 

5233) som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF)  

nr. 785/2007 opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 785/2007 av 4. juli 2007 om godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G / Phyzyme XP 

5000L) som tilsetningsstoff i fôrvarer (TEU L 175 av 5.7.2007, s. 5). 

(3) EFSA Journal 2019;17(5):5701. 

2022/EØS/81/30 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «fordøyingsbetrande middel», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 785/2007 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil Eining aktivt stoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a1640 Danisco 

(UK) Ltd, 

som opptrer 

under namnet 

Danisco 

Animal Nut-

rition, og 

som er repre-

sentert ved 

Genencor 

International 

B.V. 

6-fytase 

EC 3.1.3.26 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Schizosaccharomyces 

pombe (ATCC 5233) med ein aktivitet 

på minst: 5 000 FTU(1)/g 

Fast overtrekt form og flytande form 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 

5233) 

Analysemetode(2) 

Fastsetjing av 6-fytase EC 3.1.3.26 i 

fôrtilsetjingsstoffet: kolorimetrisk meto-

de basert på mengdefastsetjing av uor-

ganisk fosfat som enzymet frigjer frå 

natriumfytat. 

Fastsetjing av 6-fytase EC 3.1.3.26 i 

fôrpremiksar og fôr: EN ISO 30024: 

kolorimetrisk metode basert på 

mengdefastsetjing av uorganisk fosfat 

som enzymet frigjer frå natriumfytat 

(etter fortynning med varmehandsama 

fullkornmjøl). 

Slaktekyllingar 

Slaktekalkunar 

Slakteender 

— 250 FTU — 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksane skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, med-

rekna pustevern. 

26.2.2030 

Verpehøner — 150 FTU — 

Smågrisar 

(avvande) 

Slaktesvin 

— 250 FTU — 

Purker — 500 FTU — 

(1) 1 FTU er den mengda enzym som frigjer 1 mikromol uorganisk fosfat frå eit natriumfytatsubstrat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/172 

av 6. februar 2020 

om fornya godkjenning av 3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsetjingsstoff i fôr til 

smågrisar (avvande), slaktesvin, purker, slaktekyllingar, slaktekalkunar, verpehøner, ender og alle andre 

mindre utbreidde fugleartar og til prydfuglar, om ny godkjenning til livkyllingar, kyllingar som vert fôra 

opp for avl, kalkunar som vert fôra opp for avl, avlshøner og spedgrisar og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 

(innehavar av godkjenninga: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) 3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 101.672) vart godkjent for eit tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i fôr til 

smågrisar (avvande), slaktesvin og slaktekyllingar ved kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007(2), til verpehøner og 

slaktekalkunar ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1142/2007(3), til ender ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 165/2008(4), til purker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 505/2008(5), og til mindre utbreidde fugleartar bortsett frå 

ender, og til prydfuglar ved kommisjonsforordning (EU) nr. 327/2010(6). 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

jamført med artikkel 7 i den same forordninga om fornya godkjenning av 3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 

101.672) som tilsetjingsstoff i fôr til smågrisar (avvande), slaktesvin, purker, slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalku-

nar, ender og andre mindre utbreidde fugleartar og til prydfuglar, og om ny bruk til livkyllingar, kyllingar som vert fôra 

opp for avl, kalkunar som vert fôra opp for avl, avlshøner og spedgrisar, med ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert 

klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst 

etter artikkel 7 nr. 3 og artikkel 14 nr. 2 i den nemnde forordninga. 

4) I fråsegna si av 26. februar 2019(7) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. 

Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa eller miljøet. Det vart 

òg slått fast at tilsetjingsstoffet er luftvegssensibiliserande og bør reknast som potensielt hudsensibiliserande. Kommi-

sjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for 

brukarane av fôrtilsetjingsstoff. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet effektivt betrar fordøyinga av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 7.2.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av 3-fytase (Natuphos ) som tilsetjingsstoff i fôrvarer (TEU 

L 73 av 13.3.2007, s. 4). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1142/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer (TEU L 256 av 2.10.2007, s. 20). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 165/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer (TEU L 50 av 23.2.2008, s. 8). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 505/2008 av 6. juni 2008 om godkjenning av ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer (TEU L 149 av 7.6.2008, s. 33). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 327/2010 av 21. april 2010 om godkjenning av ny bruk av 3-fytase som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle 

mindre utbreidde fugleartar bortsett frå ender, og for prydfuglar (innehavar av godkjenninga: BASF SE) (TEU L 100 av 22.4.2010, s. 3). 

(7) EFSA Journal 2019;17(3):5640. 

2022/EØS/81/31 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/687 

 

 

fôr hjå livkyllingar, kyllingar som vert fôra opp for avl, kalkunar som vert fôra opp for avl, avlshøner og spedgrisar. 

Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av 3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 101.672) viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i 

samsvar med vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av 3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fôrtilsetjingsstoff 

på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, 

(EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent og fornya som tilsetjingsstoff i fôr på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 6. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil Eining aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a1600 BASF SE 3-fytase 

EC 3.1.3.8 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

3-fytase framstilt 

av Aspergillus niger (CBS 101.672) 

med ein aktivitet på minst: 

Fast form: 5 000 FTU(1)/g 

Flytande form: 5 000 FTU/ml 

Karakterisering av det aktive stoffet 

3-fytase framstilt 

av Aspergillus niger (CBS 101.672) 

Analysemetode(2) 

Kolorimetrisk metode som måler uor-

ganisk fosfat som enzymet frigjer frå fy-

tatsubstrat. 

Smågrisar 

(spedgrisar og 

avvande smågrisar) 

Purker 

- 500 FTU  1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksane 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje drifts-

rutinar og organisatoriske til-

tak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar 

ved bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum 

ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet 

og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, med-

rekna pustevern og hudvern. 

27.2.2030 

Slaktesvin - 100 FTU  

Slaktekyllingar 

Livkyllingar og 

kyllingar som vert 

fôra opp for avl 

- 375 FTU  

Verpehøner 

Slaktekalkunar 

Kalkunar som vert 

fôra opp for avl, og 

avlshøner 

Prydfuglar og alle 

mindre utbreidde 

fugleartar bortsett 

frå ender 

- 250 FTU  

Ender - 300 FTU  

(1) 1 FTU er den mengda enzym som frigjer 1 mikromol uorganisk fosfat frå natriumfytat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/173 

av 6. februar 2020 

om godkjenning av briljantblå FCF som tilsetjingsstoff i fôr til kattar og hundar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsett at tilset-

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

2) Briljantblå FCF vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôr til 

hundar og kattar, i gruppa «fargestoffer, herunder pigmenter» under overskrifta «fargestoffer som i henhold til felles-

skapsbestemmelser er tillatt til farging av næringsmidler». Tilsetjingsstoffet vart deretter oppført i registeret over fôr-

tilsetjingsstoff som eit eksisterande produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av briljantblå FCF som tilsetjingsstoff i fôr til kattar og hundar. Søkjaren opp-

moda om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «fargestoff». 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 19. juni 2013(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at briljantblå FCF under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa. Ho konkluderte òg 

med at tilsetjingsstoffet bør reknast som farleg for brukarar ved innanding, og at det bør reknast som potensielt 

irriterande på hud og/eller auge ettersom opplysningar om hud- og augeirritasjon ikkje ligg føre. Kommisjonen meiner 

difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av 

tilsetjingsstoffet. I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008(4) vart det i fase I av miljørisikovurderinga 

fastsett at det ikkje krevst ytterlegare vurdering av briljantblå FCF som tilsetjingsstoff i fôr til dyr som ikkje er meinte 

for næringsmiddelproduksjon, ettersom det er usannsynleg at stoffet vil ha nokon vesentleg miljøverknad, slik det går 

fram av den førnemnde fråsegna til styresmakta, som ikkje fann vitskaplege prov som gjev grunnlag for uro. 

Styresmakta konkluderte dessutan med at det aktuelle tilsetjingsstoffet er effektivt som fôrfargestoff. Styresmakta reknar 

ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den 

rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av briljantblå FCF viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til 

denne forordninga. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 7.2.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

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

(3) EFSA Journal 2013; 11(7):3288. 

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

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

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

2022/EØS/81/32 
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6) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av det aktuelle stoffet må nyttast 

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

av godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «farge-

stoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Det stoffet som er oppført i vedlegget, og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før  

27. august 2020 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 27. februar 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrmidla og fôrblandingane som inneheld det stoffet som er oppført i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

27. februar 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 27. februar 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 6. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på  

12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fargestoff. i) stoff som gjev fôr farge eller gjev dei den opphavlege fargen tilbake 

2a133 Briljantblå FCF Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Briljantblå FCF er beskrive som natriumsaltet, 

som er hovuddelemnet. 

Fast form (pulver) 

  

Karakterisering av det aktive stoffet som 

natriumsalt: 

Dinatrium-α-(4-N-etyl-3-

sulfonatobenzylamino)fenyl)-α-(4-N-etyl-3-

sulfonatobenzylamino)sykloheksa-2,5-

dienyliden)toluen-2-sulfonat 

Kalsium- og kaliumsalt er òg tillatne. 

Kjemisk formel: C37H34N2Na2O9S3 

Fast form (pulver), framstilt ved kjemisk syn-

tese 

CAS-nummer: 3844-45-9 

Reinleikskriterium 

Minst 85 % fargestoff i alt, utrekna som na-

triumsaltet (analyse) 

Vassuløyselege stoff: ≤ 0,2 % 

Andre fargestoff: ≤ 6 % 

Andre organiske sambindingar enn 

fargestoff: 

— 2-, 3- og 4-formylbenzensulfonsyrer i alt: 

≤ 1,5 % 

— 3-((etyl)(4-sulfofenyl)amino)-

metylbenzensulfonsyre: ≤ 0,3 % 

Leukobase: ≤ 5 % 

Kattar — — 278 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen skal innehalde opplys-

ningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar 

og tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna auge- og 

hudvern og pustevern. 

27. februar 2030 

Hundar — — 334 
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Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på  

12 % 

  Ikkje-sulfonerte primære aromatiske amin:  

≤ 0,01 % (utrekna som anilin) 

Delemne som kan ekstraherast med eter: ≤ 0,2 

% frå ei løysing ved pH 7 

  

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av samla mengd av fargestoffet 

briljantblå FCF i fôrtilsetjingsstoffet: 

Spektrofotometri ved 630 nm og titrering med 

titanklorid slik det er gjort greie for i: 

— Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 

med tilvising til «FAO JECFA Combined 

Compendium for Food Additive Spec-

ifications (Analytical methods Vol. 4)» og 

monografi nr. 1 (2006), «Brilliant Blue 

FCF». 

Mengdefastsetjing av briljantblå i fôr: 

— høgoppløyseleg væskekromatografi med 

tandemmassespektrometri (LC-MS/MS) 

      

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/180 

av 7. februar 2020 

om godkjenning av eit preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae  

KCTC 10258BP som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av eit preparat av 

Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258BP som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetjingsstoff» av eit preparat av Bacillus subtilis KCCM 

10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258BP til bruk i soyabønner. 

4) I fråsegnene sine av 8. september 2015(2) og 18. september 2018(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at preparatet av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae 

KCTC 10258BP under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa eller miljøet. Ho 

konkluderte likevel med at tilsetjingsstoffet vert rekna som eit stoff som irriterer hud og auge, og at det er hud- og 

luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader 

på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet 

potensielt kan vere effektivt med omsyn til reduksjon av konsentrasjonen av oligosakkarid i raffinoseserien og trypsin-

hemmarar i soyabønner. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet 

er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av 

referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258BP viser at vilkåra for 

godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør 

difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«andre teknologiske tilsetjingsstoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2021 av 5. februar 2021 

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

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

(2) EFSA Journal 2015;13(9):4230. 

(3) EFSA Journal 2018;16(5):5275. 

2022/EØS/81/33 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 7. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste innhald 
Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil 
KDE tilsetjingsstoff/kg soyabønner 

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre teknologiske tilsetjingsstoff (reduksjon av antinæringsstoff i soyabønner) 

1o01 Bacillus subtilis 

KCCM 10673P 

Aspergillus oryzae 

KCTC 10258BP 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet: 

Preparat av Bacillus subtilis KCCM 

10673P og Aspergillus oryzae 

KCTC 10258BP som inneheld 

høvesvist minst 1,2 × 108 KDE/g 

tilsetjingsstoff og 2,0 × 108 KDE/g 

tilsetjingsstoff. 

Alle dyreartar — Bacillus subtilis 

1,2 × 106 

Aspergillus oryzae 

2,0 × 106 

— 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksen 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra. 

2. Tilsetjingsstoffet skal berre 

nyttast i soyabønner. 

3. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoris-

ke tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premik-

sane for å handtere moglege 

risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilset-

jingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg verne-

utstyr, medrekna hud- og 

augevern og pustevern. 

1. mars 2030 

Karakterisering av det aktive 

stoffet: 

Levedyktige celler av Bacillus 

subtilis KCCM 10673P og As-

pergillus oryzae KCTC 10258BP. 

Analysemetode(1) 

Teljing av Bacillus subtilis KCCM 

10673P i fôrtilsetjingsstoffet, 

premiksar og fôr: platesprei-

ingsmetoden ved bruk av trypton-

soya-agar (EN 15784). 

Påvising av Bacillus subtilis KCCM 

10673P i fôrtilsetjingsstoffet: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Påvising av Aspergillus oryzae 

KCTC 10258BP i fôrtilsetjings-

stoffet: typefastsetjing gjennom 

polymerasekjedereaksjon (PCR). 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/992 

av 9. juli 2020 

om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770)  

som tilsetjingsstoff i fôr til alle fugleartar meinte for eggproduksjon  

(innehavar av godkjenninga: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av eit preparat av 

6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770). Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst 

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

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av 6-fytase framstilt av Aspergil-

lus niger (DSM 25770) som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar og andre fugleartar 

meinte for eggproduksjon. 

4) I fråsegna si av 3. juli 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har 

nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet bør 

reknast som hudsensibiliserande og som potensielt luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør 

gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

Styresmakta konkluderte med at tilsetjingsstoffet kan vere effektivt med omsyn til å betre dei avlstekniske eigenskapane 

og/eller fosforutnyttinga hjå verpehøner. Denne konklusjonen kan ekstrapolerast til alle mindre utbreidde fjørfeartar og 

andre fugleartar meinte for eggproduksjon. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om 

overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjings-

stoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) viser at vilkåra for godkjenning, som 

er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det 

er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019;17(7):5789. 

2022/EØS/81/34 
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 9. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 

God-

kjenninga 

gjeld inntil 
Einingar aktivt stoff per kg 

fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a27 BASF SE 6-fytase 

(EC 

3.1.3.26) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Aspergillus niger (DSM 

25770) med eit minsteinnhald 

på: 

Fast form: 5 000 FTU(1)/g 

Flytande form: 5 000 FTU/g 

Alle fugleartar 

meinte for 

eggproduksjon 

- 200 FTU - 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsrutinar 

og organisatoriske tiltak for bruka-

rar av tilsetjingsstoffet og premik-

sane for å handtere moglege risi-

koar ved bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller redu-

serast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilset-

jingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, med-

rekna hudvern og pustevern. 

30.7.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

6-fytase framstilt av Aspergillus 

niger (DSM 25770) 

Analysemetode(2) 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fytase i fôr-

tilsetjingsstoffet: 

— kolorimetrisk metode basert på enzymre-

aksjonen til fytase på fytat 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fytase i 

premiksar: 

— kolorimetrisk metode basert på enzymreak-

sjonen til fytase på fytat – VDLUFA 27.1.3 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fytase i fôr: 

— kolorimetrisk metode basert på enzymreak-

sjonen til fytase på fytat – EN ISO 30024 
 

  

(1) 1 FTU er den mengda enzym som frigjer 1 mikromol uorganisk fosfat frå natriumfytat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1033 

av 15. juli 2020 

om fornya godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 og 

godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som 

tilsetjingsstoff  

i fôr til alle dyreartar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1139/2007(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 vart godkjent for eit tidsrom på ti år som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2007(2). 

3) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om fornya godkjenning av  

L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, med ei 

oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«aminosyrer og salt og analogar av dei». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter 

artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, og ei oppmoding om endring av namnet på stammen til 

Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285. 

4) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av L-arginin 

framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som tilsetjingsstoff i fôr og drikkevatn til alle dyreartar. 

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt 

og analogar av dei» og i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aromastoff» av L-arginin framstilt 

av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Søknaden inneheldt dei 

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

5) I fråsegnene sine av 3. april 2019(3) og 14. mai 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for nærings-

middeltryggleik («styresmakta») med at L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 og av 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på 

dyrehelsa, forbrukarhelsa eller miljøet. Ho slo òg fast at L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum NITE SD 

00285 verkar irriterande på huda og etsande på auga og er farleg ved innanding. Ho slo fast at L-arginin framstilt av 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 verkar etsande på huda og auga. Kommisjonen meiner difor at det bør 

gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet er ei effektiv kjelde til aminosyra arginin for alle dyreartar, og at 

tilsett L-arginin bør vernast mot nedbryting i vomma for at det skal ha full verknad hjå drøvtyggjarar. 

6) I fråsegna si om L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 uttrykte styresmakta uro over 

tryggleiken ved samstundes oral tilførsel av aminosyra både via drikkevatn og fôr. Styresmakta føreslo likevel ikkje eit 

høgaste tillate innhald av L-arginin. Styremakta tilrår dessutan tilsetjing av L-arginin i høvelege mengder. Ved tilsetjing 

av L-arginin i drikkevatn bør brukaren difor åtvarast om at det må takast omsyn til inntaket av alle essensielle og 

semiessensielle aminosyrer gjennom kosten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 16.7.2020, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av L-arginin som tilsetningsstoff i fôrvarer (TEU L 256 av 

2.10.2007, s. 11). 

(3) EFSA Journal 2019;17(5):5696. 

(4) EFSA Journal 2019;17(6):5720. 

2022/EØS/81/35 
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7) Det bør fastsetjast restriksjonar og vilkår for å få betre kontroll med L-arginin når det vert nytta som aromastoff. Det 

tilrådde innhaldet av L-arginin bør førast opp på etiketten når det vert nytta som aromastoff. Dersom dette innhaldet vert 

overskride, bør visse opplysningar førast opp på etiketten til premiksane. 

8) Når det gjeld bruken av L-arginin som aromastoff, konstaterer styresmakta at det ikkje trengst ytterlegare 

dokumentasjon av verknaden når stoffet vert nytta i tilrådd dose. L-arginin er ikkje godkjent for bruk som aromastoff i 

drikkevatn. Ved tilrådd dose gjev ikkje L-arginin som aromastoff særleg grunn til uro med omsyn til inntaket av alle 

essensielle og semiessensielle aminosyrer gjennom kosten. 

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

Ho stadfesta òg dei rapportane om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagde fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

10) Vurderinga av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 og av Corynebacterium glutamicum 

KCCM 80182 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. 

Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

11) Som følgje av den fornya godkjenninga av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 som 

fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 1139/2007 

opphevast. 

12) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av L-arginin framstilt av 

Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 må nyttast straks, bør det fastsetjast ein overgangsperiode, slik at dei 

partane det gjeld, kan førebu seg på dei nye krava som følgjer av den fornya godkjenninga. 

13) Sjølv om L-arginin ikkje er godkjent for bruk som aromastoff i drikkevatn, utelukkar ikkje dette at det kan nyttast i fôr-

blandingar som vert tilførte via vatn. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

1. Godkjenninga av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, som tilhøyrer kategorien «ernærings-

messige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt og analogar av dei», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette 

i vedlegget. 

2. L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, som tilhøyrer kategorien «ernæringsmessige 

tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt og analogar av dei», og kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «aromastoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

1. L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte 

og merkte før 5. februar 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 5. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og 

nyttast til dei eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrmiddel og fôrblandingar som inneheld dei stoffa som er nemnde i nr. 1, og som er framstilte og merkte før 5. august 

2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 5. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei eksisterande 

lagera er tømde dersom dei er til dyr som meinte for næringsmiddelproduksjon. 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/701 

 

 

3. Fôrmiddel og fôrblandingar som inneheld dei stoffa som er nemnde i nr. 1, og som er framstilte og merkte før 5. august 

2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 5. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei eksisterande 

lagera er tømde dersom dei er til dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Forordning (EF) nr. 1139/2007 vert oppheva. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 15. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart 

eller dyre-

gruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aminosyrer og salt og analogar av dei 

3c364 - L-arginin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med eit innhald av L-arginin på minst 98 %  

(i tørrstoff) og eit vassinnhald på høgst 15 %. 

Alle 

dyreartar 

- - - 1. L-arginin kan bringast i omsetning og 

nyttast som tilsetjingsstoff i form av eit 

preparat. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

3. Vassinnhaldet skal førast opp på etiket-

ten til tilsetjingsstoffet. 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksen for å handtere 

moglege risikoar ved kontakt med hud 

eller auge og ved innanding. Dersom 

desse risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksen nyttast med per-

sonleg verneutstyr. 

5. august 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentansyre) 

framstilt ved gjæring med Corynebacterium 

glutamicum NITE SD 00285. 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemetode(1): 

Påvising av L-arginin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-arginine monograph» 

Mengdefastsetjing av arginin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

Mengdefastsetjing av arginin i premiksar, fôr-

blandingar og fôrmiddel: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 

(vedlegg III del F) 
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3c362 - L-arginin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med eit innhald av L-arginin på minst 98 % (i 

tørrstoff) og eit vassinnhald på høgst 0,5 %. 

Alle 

dyreartar 

- - - 1. L-arginin kan bringast i omsetning og 

nyttast som tilsetjingsstoff i form av eit 

preparat. 

2. Tilsetjingsstoffet kan òg nyttast i 

drikkevatn. 

3. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra, stabiliteten ved 

varmehandsaming og stabiliteten i 

drikkevatn. 

4. Opplysningar som skal stå på etiketten 

til tilsetjingsstoffet og premiksen: «Ved 

tilsetjing av L-arginin, særleg i drikke-

vatn, bør det takast omsyn til alle 

essensielle og semiessensielle 

aminosyrer for å unngå ubalanse.» 

5. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksen for å handtere 

moglege risikoar ved kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksen nyttast med personleg 

verneutstyr. 

5. august 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentansyre) 

framstilt ved gjæring med Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80182. 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemetode(2): 

Påvising av L-arginin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-arginine monograph» 

Mengdefastsetjing av arginin i fôrtilsetjingsstoffet og 

i vatn: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

Mengdefastsetjing av arginin i premiksar, fôr-

blandingar og fôrmiddel: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 

(vedlegg III del F) 
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Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

3c362 - L-arginin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med eit innhald av L-arginin på minst 98 %  

(i tørrstoff) og eit vassinnhald på høgst 0,5 %. 

Alle 

dyreartar 

 - - 1. L-arginin kan bringast i omsetning og 

nyttast som tilsetjingsstoff i form av eit 

preparat. 

2. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret 

som ein premiks. 

3. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal på-

førast følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på 

12 %: 25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnum-

meret, namnet på og tilsett mengd av 

det aktive stoffet skal påførast etiketten 

til premiksar ved overskriding av føl-

gjande innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %:  

25 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksen for å handtere 

moglege risikoar ved kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksen nyttast med personleg 

verneutstyr. 

5. august 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentansyre) 

framstilt ved gjæring med Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80182. 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

FL-nr.: 17.003 

Analysemetode(3): 

Påvising av L-arginin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-arginine monograph» 

Mengdefastsetjing av arginin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

Mengdefastsetjing av arginin i premiksar, fôr-

blandingar og fôrmiddel: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 
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(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

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

(3) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1090 

av 24. juli 2020 

om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som  

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn tre søknader i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av L-histidin-

monohydrokloridmonohydrat. Søknadene inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i 

den forordninga. 

3) Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» av L-histidinmonohydrokloridmono-

hydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 eller Corynebac-

terium glutamicum KCCM 80179 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Det er òg søkt om godkjenning i kategorien 

«sensoriske tilsetjingsstoff» av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526 og 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80179. 

4) I fråsegnene sine av 2. juli 2019(2)(3)(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («sty-

resmakta») med at L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebac-

terium glutamicum KCCM 80172 eller Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 under dei framlagde bruksvilkåra 

ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet dersom dei vert tilsette i mengder som er 

i samsvar med dei krava som gjeld for målartane. Denne konklusjonen omfattar òg bruk av L-histidinmonohydro-

kloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526 eller Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 som 

sensorisk tilsetjingsstoff ved tiltenkt bruksmengd. Med omsyn til tryggleiken til brukaren av tilsetjingsstoffet fastslo 

styresmakta ein risiko for lett irritasjon i auga for L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80172 eller Corynebacterium glutamicum KCCM 80179. For L-histidinmonohydroklorid-

monohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli NITE BP-02526 fastslo styresmakta ein risiko ved innanding. 

Det bør difor gjerast høvelege vernetiltak med omsyn til dette tilsetjingsstoffet for å unngå skadeverknader på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019; 17(7):5783. 

(3) EFSA Journal 2019; 17(7):5784. 

(4) EFSA Journal 2019; 17(8):5785. 
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menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte òg med at L-histidinmonohydro-

kloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 eller 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 er ei effektiv kjelde til den essensielle aminosyra L-histidin i fôr, og at 

tilsetjingsstoffet bør vernast mot nedbryting i vomma for at det skal vere effektivt hjå drøvtyggjarar. Styresmakta 

konkluderte i tillegg med at L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526 eller 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 er effektivt som aromastoff i fôr. 

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

Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Det bør fastsetjast restriksjonar og vilkår for å få betre kontroll med desse tilsetjingsstoffa når dei vert nytta som 

aromastoff. Når desse tilsetjingsstoffa vert nytta som aromastoff, bør det tilrådde innhaldet førast opp på etiketten. 

Dersom dette innhaldet vert overskride, bør visse opplysningar førast opp på etiketten til premiksar. L-histidinmono-

hydrokloridmonohydrat er ikkje godkjent for bruk som aromastoff i drikkevatn. Sjølv om L-histidinmonohydroklorid-

monohydrat ikkje er godkjent for bruk som aromastoff i drikkevatn, utelukkar ikkje dette at det kan nyttast i fôrblandin-

gar som vert tilførte via vatn. 

7) Vurderinga av stoffet viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er 

oppfylte. Bruken av dette stoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

1. L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum 

KCCM 80172 eller Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien 

«ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt og analogar av dei», vert godkjent som 

fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

2. L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli NITE BP-02526 eller Corynebacterium glutamicum 

KCCM 80179 som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«aromastoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 
mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aminosyrer og salt og analogar av dei 

3c352 - L-histidin-

monohydro-

klorid-

monohydrat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med minst 

98 % L-histidinmonohydrokloridmono-

hydrat 

og 72 % histidin og 

høgst 100 ppm histamin 

Alle 

dyreartar 

- - - 1. L-histidinmonohydrokloridmono-

hydrat kan bringast i omsetning og 

nyttast som tilsetjingsstoff i form av 

eit preparat. 

2. Tilsetjingsstoffet kan òg nyttast i 

drikkevatn. 

3. Endotoksininnhaldet i tilsetjings-

stoffet og støvingspotensialet til 

dette stoffet må vere slik at endo-

toksineksponeringa ikkje overstig 

1 600 IE endotoksin/m3 luft(2). 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksen for å 

handtere moglege risikoar ved 

kontakt med hud eller auge og ved 

innanding. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksen nyttast med 

personleg verneutstyr. 

5. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen skal innehalde opplys-

ningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming 

og stabiliteten i drikkevatn. 

16.8.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-histidinmonohydrokloridmonohydrat 

framstilt ved gjæring med Corynebacteri-

um glutamicum KCCM 80172 eller 

Corynebacterium glutamicum KCCM 

80179 eller 

Escherichia coli NITE BP-02526 

Kjemisk formel: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-

COΟΗ· HCl· H2O 

CAS-nummer: 5934-29-2 

Analysemetode(1): 

Mengdefastsetjing av histidin i fôrtilset-

jingsstoffet: 

— høgoppløyseleg væskekromatografi 

med fotometrisk deteksjon (HPLC-

UV) 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD) 
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   Mengdefastsetjing av histidin i premiksar, 

fôrmiddel og fôrblandingar: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

Mengdefastsetjing av histidin i vatn: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) 

    6. Opplysningar som skal stå på etiket-

ten til tilsetjingsstoffet og 

premiksen: 

«Ved tilsetjing av L-histidinmono-

hydrokloridmonohydrat, særleg i 

drikkevatn, bør det takast omsyn til 

alle essensielle og semiessensielle 

aminosyrer for å unngå ubalanse.» 

— Innhaldet av histidin. 

 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

3c352 - L-

histidinmono-

hydroklorid-

monohydrat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med minst 

98 % L-histidinmonohydrokloridmono-

hydrat 

og 72 % histidin og 

høgst 100 ppm histamin 

Alle 

dyreartar 

- - - 1. L-histidinmonohydrokloridmono-

hydrat kan bringast i omsetning og 

nyttast som tilsetjingsstoff i form av 

eit preparat. 

2. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret 

som ein premiks. 

3. Endotoksininnhaldet i tilsetjings-

stoffet og støvingspotensialet til 

dette stoffet må vere slik at endo-

toksineksponeringa ikkje overstig 

1 600 IE endotoksin/m3 luft(3). 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksen for å 

handtere moglege risikoar ved 

kontakt med hud eller auge og ved 

innanding. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksen nyttast med 

personleg verneutstyr. 

16.8.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-histidinmonohydrokloridmonohydrat 

framstilt ved gjæring med Corynebacteri-

um glutamicum KCCM 80179 eller 

Escherichia coli NITE BP-02526 

Kjemisk formel: C3H3N2-CH2-CH(NH2-

COΟΗ· HCl· H2O 

CAS-nummer: 5934-29-2 

Analysemetode(1): 

Mengdefastsetjing av histidin i fôrtilset-

jingsstoffet: 

— høgoppløyseleg væskekromatografi 

med fotometrisk deteksjon (HPLC-

UV) 
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   — ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD) 

Mengdefastsetjing av histidin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

Mengdefastsetjing av histidin i fôrmiddel 

og fôrblandingar: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

    5. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen skal innehalde opplys-

ningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

6. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal 

påførast følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det 

aktive stoffet i fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %: 25 mg/kg» 

— Innhaldet av histidin. 

7. Funksjonsgruppa, identifikasjons-

nummeret, namnet på og tilsett 

mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar ved 

overskriding av følgjande innhald av 

det aktive stoffet i fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %: 25 mg/kg. 

 

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

(2) Eksponeringa vert rekna ut på grunnlag av endotoksininnhaldet og støvingspotensialet til tilsetjingsstoffet i samsvar med den metoden som vert nytta av EFSA (EFSA Journal 2017;15(3):4705). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopeen 2.6.14. (bakterielle endotoksin). 

(3) Eksponeringa vert rekna ut på grunnlag av endotoksininnhaldet og støvingspotensialet til tilsetjingsstoffet i samsvar med den metoden som vert nytta av EFSA (EFSA Journal 2017;15(3):4705). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopeen 2.6.14. (bakterielle endotoksin). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1091 

av 24. juli 2020 

om godkjenning av L-treonin som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av L-treonin 

framstilt av Escherichia coli CGMCC 11473 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Søknaden inneheldt dei opplys-

ningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» av L-treonin framstilt av Escherichia coli 

CGMCC 11473 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. 

4) I fråsegnene sine av 5. juli 2017(2) og 4. oktober 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmid-

deltryggleik («styresmakta») med at L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 11473 under dei framlagde 

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho kunne ikkje trekkje 

nokon konklusjon med omsyn til om L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 11473 er hudsensibiliserande eller 

verkar irriterande på hud og auge, og slo fast at det er ein risiko for at brukarane av tilsetjingsstoffet andar inn 

endotoksin. Det bør difor gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for 

brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet er ei effektiv kjelde til aminosyra  

L-treonin for alle dyreartar, og at tilsetjingsstoffet bør vernast mot nedbryting i vomma for at det skal vere like effektivt 

hjå drøvtyggjarar som hjå ikkje-drøvtyggjande artar. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om 

overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjings-

stoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 11473 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er 

fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017;15(7):4939. 

(3) EFSA Journal 2019;17(11):5885. 

2022/EØS/81/37 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«aminosyrer og salt og analogar av dei», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 
mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aminosyrer og salt og analogar av dei 

3c411 - L-treonin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med minst 98 % L-treonin og eit høgaste 

vassinnhald på 1 %. 

Alle artar - - - 1. L-treonin kan bringast i om-

setning og nyttast som tilset-

jingsstoff i form av eit preparat. 

2. L-treonin kan nyttast i drikke-

vatn. 

3. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved innanding 

eller ved kontakt med hud eller 

auge. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller reduse-

rast til eit minimum ved hjelp 

av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg verneut-

styr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

4. Endotoksininnhaldet i tilset-

jingsstoffet og støvingspoten-

sialet til dette stoffet må vere 

slik at endotoksineksponeringa 

ikkje overstig 1 600 IE endo-

toksin/m3 luft(2). 

16.8.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-treonin framstilt ved gjæring med Escherichia coli 

CGMCC 11473 

Kjemisk formel: C4H9NO3 

CAS-nummer: 72-19-5 

Analysemetodar(1): 

Fastsetjing av L-treonin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-threonine 

monograph» og 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederi-

vatisering og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) – 

EN ISO 17180 

Fastsetjing av treonin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) – EN 

ISO 17180 og 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 

(vedlegg III del F) 
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   Fastsetjing av treonin i fôrblandingar og fôrmiddel: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS): 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 

(vedlegg III del F) 

Fastsetjing av treonin i vatn: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) 

    5. Tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal merkast med følgjan-

de opplysningar: 

«Ved tilsetjing av L-treonin, 
særleg i drikkevatn, bør det 
takast omsyn til alle essensielle 
og semiessensielle aminosyrer 
for å unngå ubalanse.» 

 

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

(2) Eksponeringa vert rekna ut på grunnlag av endotoksininnhaldet og støvingspotensialet til tilsetjingsstoffet i samsvar med den metoden som vert nytta av EFSA (EFSA Journal 2017;15(7):4939). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopeen 2.6.14. (bakterielle endotoksin). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1092 

av 24. juli 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenningen  

av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr og om 

vilkår og framgangsmåter for å gi eller endre slik godkjenning. 

2) Lactococcus lactis NCIMB 30160 ble godkjent for bruk som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011(2). 

3) Kommisjonen anmodet i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («myndigheten)») om å avgi en uttalelse om hvorvidt godkjenningen av Lactococcus lactis 

(NCIMB 30160) som fôrtilsetningsstoff fremdeles oppfyller vilkårene i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, med 

tanke på en endring i vilkårene for godkjenningen. Endringen gjelder sammensetningen av tilsetningsstoffet og 

innebærer at polyetylenglykol (PEG 4000) inkluderes på listen over kryobeskyttende stoffer som kan brukes ved 

framstillingen av tilsetningsstoffet. Anmodningen inneholdt relevante bakgrunnsopplysninger. 

4) Myndigheten konkluderte i sine uttalelser av 6. mars 2018(3) og 7. oktober 2019(4) med at preparater av PEG 4000 som 

hjelpestoff i sammensetninger med Lactococcus lactis (NCIMB 30160) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke endrer 

de tidligere konklusjonene om at tilsetningsstoffet ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet, og at det er effektivt som tilsetningsstoff i ensilasje. Bruk av PEG 4000 som kryobeskyttende stoff i 

tilsetningsstoffet Lactococcus lactis NCIMB 30160 i en konsentrasjon på opp til 0,025 mg PEG 4000/kg ensilasje 

forventes derfor ikke å utgjøre noen trygghetsrisiko. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

5) Vurderingen av den foreslåtte endringen av godkjenningen viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forord-

ning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 bør derfor endres. 

7) 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. 1263/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 268 av 18.10. 2003, s. 29. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 av 5. desember 2011 om godkjenning av Lactobacillus buchneri (DSM 

16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), 

Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus 

rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 

16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 322 av 6.12.2011, s. 3). 

(3) EFSA Journal 2018; 16(3):5218. 

(4) EFSA Journal 2019; 17(11):5890. 

2022/EØS/81/38 
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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 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 skal posten for tilsetningsstoffet med identifikasjonsnummeret 1k2082 lyde: 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE tilsetningsstoff/kg ferskt 

materiale 

Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje 

«1k2082 Lactococcus lactis 

(NCIMB 30160) 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Lactococcus lactis 

(NCIMB 30160) som inneholder 

minst 4 × 1011 KDE/g tilsetningsstoff 

Ett av følgende kryobeskyttende stof-

fer: askorbinsyre, laktose, mannitol, 

mononatriumglutamat, natriumsitrat, 

mysepulver eller polyetylenglykol 

(PEG 4000) 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Lactococcus lactis (NCIMB 30160) 

Analysemetode(1): 

Telling: innstøpingsmetoden ved bruk 

av MSR-agar (ISO 15214) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Alle 

dyrearter 

- - - 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som til-

setningsstoff i ensilasje: 1 x 108 

KDE/kg ferskt materiale. 

3. Ved bruk som kryobeskyttende stoff 

skal polyetylenglykol (PEG 4000) 

brukes i en konsentrasjon på opp til 

0,025 mg/kg ensilasje. 

4. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette driftsruti-

ner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum 

ved hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneut-

styr, herunder åndedrettsvern. 

16.8.2030 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1094 

av 24. juli 2020 

om fornya godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885  

som tilsetjingsstoff i fôr til purker og om oppheving av forordning (EF) nr. 896/2009  

(innehavar av godkjenninga: Prosol S.p.A.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 vart godkjent for eit tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i fôr til 

purker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 896/2009(2). 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

om fornya godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôr til purker, 

med ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden 

inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 14. mai 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. Styresmakta 

konkluderte med at Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under dei godkjende bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, forbrukarane eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet vert rekna som 

potensielt irriterande på hud og auge, og som potensielt hud- og luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at 

det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjings-

stoffet. 

5) Vurderinga av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med 

vedlegget til denne forordninga. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 896/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: Prosol SpA) (TEU L 256 av 29.9.2009, s. 6). 

(3) EFSA Journal 2019; 17(6):5719. 

2022/EØS/81/39 
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6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fôrtilsetjingsstoff på dei 

vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 896/2009 opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «tarmflorastabilisatorar», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 896/2009 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12% 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1710 Prosol 

S.p.A. 

Saccharomyces 

cerevisiae 

MUCL 39885 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Preparat av Saccharomyces ce-

revisiae 

MUCL 39885 

Pulver og granulert form som 

inneheld minst 1 × 109 KDE/g 

tilsetjingsstoff 

Purker - 6,4 × 109 - 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksen 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premik-

sane for å handtere moglege 

risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premik-

sane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna hud- 

og augevern og pustevern. 

16.8.2030 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomy-

ces cerevisiae MUCL 39885 

Analysemetode(1) 

Teljing: innstøypingsmetoden ved 

bruk av gjærekstraktagar med klo-

ramfenikolglukose (EN 

15789:2009) 

Påvising: polymerasekjedere-

aksjonsmetode (PCR) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1095 

av 24. juli 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av  

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôr til melkekyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003 ble et preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 godkjent som 

tilsetningsstoff i fôr til melkekyr ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/502(2). 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 ble endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146(3). 

3) Den 8. januar 2020 innga innehaveren av godkjenningen, Μicron Bio-systems Ltd, en søknad i samsvar med artikkel 13 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om endring av navnet på representanten sin. Søkeren opplyser at FF Chemicals 

BV vil opptre som søkerens representant i Unionen for det aktuelle fôrtilsetningsstoffet. Søknaden inneholdt relevante 

bakgrunnsopplysninger. 

4) Den foreslåtte endringen i vilkårene for godkjenningen er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny vurdering av 

det aktuelle tilsetningsstoffet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om søknaden. 

5) For at FF Chemicals BV skal kunne opptre som representant for innehaveren av godkjenningen, er det nødvendig å 

endre vilkårene for godkjenningen. Navnet på representanten bør derfor endres i tittelen på og i vedlegget til gjennomfø-

ringsforordning (EU) 2015/502. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Micron Bio-Systems Ltd, representert ved FeedVision BV» til «Micron Bio-Systems Ltd, representert ved 

FF Chemicals BV». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 268 av 18.10. 2003, s. 29. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 av 24. mars 2015 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae 

NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr (innehaver av godkjenningen: Micron Bio-Systems Ltd, representert ved 

FeedVision BV) (EUT L 79 av 25.3.2015, s. 57). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146 av 30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 om 

godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr (EUT L 27 av 31.1.2019, 

s. 12) 

2022/EØS/81/40 
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2) I andre kolonne i vedlegget, «Navn på innehaver av godkjenningen», endres «Micron Bio-Systems Ltd, representert ved 

FeedVision BV» til «Micron Bio-Systems Ltd, representert ved FF Chemicals BV». 

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 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1096 

av 24. juli 2020 

om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôr til 

mjølkekyr og hestar og om oppheving av forordning (EU) nr. 1119/2010 (innehavar av 

godkjenninga: Prosol S.p.A.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 vart godkjent for eit tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i fôr til 

mjølkekyr og hestar ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010(2). 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôr til mjølkekyr og hestar, 

med ei oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden 

inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 12. november 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. 

Styresmakta konkluderte med at Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under dei godkjende bruksvilkåra ikkje har 

nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukarane eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet vert rekna som 

potensielt irriterande på hud og auge, og som potensielt hud- og luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at 

det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjings-

stoffet. 

5) Vurderinga av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med 

vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fôrtilsetjingsstoff på dei 

vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EU) nr. 1119/2010 opphevast. 

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

ringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: Prosol 

SpA) (TEU L 317 av 3.12.2010, s. 9). 

(3) EFSA Journal 2019; 17(11):5915. 

2022/EØS/81/41 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «tarmflorastabilisatorar», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EU) nr. 1119/2010 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1710 Prosol 

S.p.A. 

Saccharomyces 

cerevisiae 

MUCL 39885 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Saccharomyces cerevisiae 

MUCL 39885 

Pulver og granulert form som inneheld minst 

1 × 109 KDE/g tilsetjingsstoff 

Hestar - 3 × 109 - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, 

medrekna hud- og augevern og 

pustevern. 

16.8.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 39885 

Mjølkekyr 2 × 109 

Analysemetode(1) 

Teljing: innstøypingsmetoden ved bruk av 

gjærekstraktagar med kloramfenikolglukose 

(EN 15789:2009) 

Påvising: polymerasekjedereaksjonsmetode 

(PCR) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1097 

av 24. juli 2020 

om godkjenning av luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta som  

tilsetjingsstoff i fôr til fjørfe (bortsett frå kalkunar) meinte for slakt eller eggproduksjon  

og til mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller eggproduksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsett at tilset-

jingsstoff som er godkjende i medhald av rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderast på nytt, og artikkel 4 inneheld 

føresegner om godkjenning av ny bruk av eit tilsetjingsstoff. 

2) Luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjende 

utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôr til fjørfe, i gruppa «fargestoff, medrekna pigment» under overskrifta «ka-

rotenoid og xantofyll». Desse to ekstrakta vart godkjende under dei vanlege namna «lutein» og «zeaxantin» utan ytterle-

gare spesifikasjonar, og søknaden om desse to formene, luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt, gjekk difor inn 

under dei generiske postane «lutein» og «zeaxantin». Tilsetjingsstoffa vart deretter oppførte i registeret over fôrtilset-

jingsstoff som eksisterande produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 4 og artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 jamført med artikkel 7 i den same forord-

ninga er det sendt inn ein søknad om godkjenning av luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta i 

drikkevatn og om ny vurdering av luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta som tilsetjingsstoff 

i fôr til fjørfe (bortsett frå kalkunar) meinte for slakt eller eggproduksjon og til mindre utbreidde fjørfeartar meinte for 

slakt eller eggproduksjon. Søkjaren oppmoda om at tilsetjingsstoffa vert klassifiserte i kategorien «sensoriske tilsetjings-

stoff» og funksjonsgruppa «fargestoff: ii) stoff som når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk 

opphav». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

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

med at luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har 

nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho slo fast at konklusjonen om tryggleik og 

verknad ved bruk av luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta på fjørfe (bortsett frå kalkunar) 

meinte for slakt eller eggproduksjon kan ekstrapolerast til mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller 

eggproduksjon. Ho konkluderte òg med at dei aktive stoffa er tjuktflytande, og at dei som handterer dei, ikkje vil verte 

eksponerte gjennom innanding. Søkjaren vedgår at dei aktive stoffa kan verke irriterande på hud og auge. Kommisjonen 

meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane 

av tilsetjingsstoffet, òg når det vert nytta i form av eit preparat, der toksisitet ved innanding eller potensiell irritasjon på 

hud/auge ikkje kan utelukkast. Styresmakta konkluderte òg med at dei aktuelle tilsetjingsstoffa er effektive fargestoff til 

næringsmiddel av animalsk opphav. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter 

at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er 

lagd fram av referanselaboratoriet til Den europeiske unionen, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2019;17(5):5698. 

2022/EØS/81/42 
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5) Når det gjeld bruk i drikkevatn, meiner Kommisjonen at samstundes bruk av tilsetjingsstoffa både i drikkevatn og fôr er 

vanskeleg å handtere ettersom det av tryggleiksgrunnar er fastsett eit høgaste tillate innhald, og det finst andre tilset-

jingsstoff som inneheld xantofyll og karotenoid, som òg kan nyttast i fôr. Samstundes bruk av luteinrike ekstrakt og 

lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta både i drikkevatn og fôr aukar talet på tilførselsmåtar og risikoen for å 

overskride det høgaste tillatne innhaldet av tilsetjingsstoff som inneheld karotenoid og xantofyll (80 mg/kg for luteinrike 

ekstrakt, anten åleine eller saman med andre karotenoid eller xantofyll, og 50 mg/kg for lutein-/zeaxantinekstrakt, anten 

åleine eller saman med andre karotenoid eller xantofyll). Bruk i drikkevatn vert difor ikkje godkjend. 

6) Vurderinga viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte for 

luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta. Bruken av desse tilsetjingsstoffa bør difor god-

kjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

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

godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Dei stoffa som er oppførte i vedlegget i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «fargestoff: ii) stoff som 

når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk opphav», vert godkjende som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra 

som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Dei godkjende stoffa som er oppførte i vedlegget, skal ikkje nyttast i drikkevatn. 

Artikkel 3 

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

16. februar 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 16. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

16. august 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 16. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe Høgaste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fargestoff ii) stoff som når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk opphav. 

2a161b Luteinrikt 

ekstrakt 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Luteinrikt ekstrakt av Tagetes erecta 

Benzen ≤ 2 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Lutein frå forsåpa ekstrakt av Tagetes 

erecta (tørka blomsterblad) framstilt 

ved ekstraksjon og forsåping: 

— Samla innhald av karotenoid 

(TC): ≥ 60 g/kg 

— Lutein ≥ 75 % av samla innhald 

av karotenoid (TC) 

— Zeaxantin ≥ 4 % av samla innhald 

av karotenoid (TC) 

Kjemisk formel: C40H56O2 

CAS-nummer: 127-40-2 (lutein) 

CAS-nummer: 144-68-3 (zeaxantin) 

CoE-nummer: 494 

Flytande form 

Analysemetode(1): 

— Fastsetjing av lutein (berre all-

trans-lutein-isomer), zeaxantin og 

samla innhald av karotenoid og 

xantofyll i fôrtilsetjingsstoffet: 

høgoppløyseleg væskekromato-

grafi (HPLC) med spektrofoto-

metri – kommisjonsforordning 

(EU) nr. 231/2012 som viser til 

FAO JECFA-monografien  

Fjørfe meinte for slakt 

(bortsett frå kalkunar) 

og mindre utbreidde 

fjørfe meinte for slakt 

- - 80 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Luteinrikt ekstrakt kan bringast i om-

setning og nyttast som tilsetjingsstoff i 

form av eit preparat. 

3. Blandinga av luteinrikt ekstrakt med 

andre godkjende karotenoid og xan-

tofyll skal ikkje overstige eit samla 

innhald av karotenoid og xantofyll på 

80 mg/kg fullfôr. 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna auge- 

og hudvern. 

16.8.2030 

Fjørfe meinte for 

eggproduksjon (bortsett 

frå kalkunar) og mindre 

utbreidde fjørfe meinte 

for eggproduksjon 

- - 80 
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  «lutein from Tagetes erecta», 

monografi nr. 3 (2006), 

Combined Compendium for Food 

Additive Specifications 

— Fastsetjing av lutein (berre all-

trans-lutein-isomer) i premiksar 

og fôr: høgoppløyseleg væske-

kromatografi med synleg lys-

spektroskopi (HPLC-VIS) 

— Fastsetjing av samla innhald av 

karotenoid og xantofyll i premik-

sar og fôr: væskekromatografi 

med synleg lys-spektroskopi (LC-

VIS) – offisiell AOAC-metode 

970.64 

      

2a161bi Lutein-

/zeaxantinekst

rakt 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Lutein-/zeaxantinekstrakt av Tagetes 

erecta 

Benzen ≤ 2 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Forsåpa/isomerisert lutein-/zeaxan-

tinekstrakt av tørka blomsterblad frå 

Tagetes erecta framstilt ved ekstrak-

sjon, forsåping og isomerisering. 

— Samla innhald av karotenoid 

(TC): ≥ 60 g/kg 

— Lutein ≥ 37 % av TC 

— Zeaxantin ≥ 36 % av TC 

Flytande form 

CAS-nummer: 127-40-2 (lutein) 

CAS-nummer: 144-68-3 (zeaxantin) 

CoE-nummer: 494 

Kjemisk formel: C40H56O2 

Fjørfe meinte for slakt 

(bortsett frå kalkunar) 

og mindre utbreidde 

fjørfe meinte for slakt 

- - 50 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Lutein-/zeaxantinekstrakt kan bringast i 

omsetning og nyttast som tilsetjings-

stoff i form av eit preparat. 

3. Blandinga av lutein-/zeaxantinekstrakt 

med andre godkjende karotenoid og 

xantofyll skal ikkje overstige eit samla 

innhald av karotenoid og xantofyll på 

50 mg/kg fullfôr. 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna auge- 

og hudvern. 

16.8.2030 

Fjørfe meinte for 

eggproduksjon (bortsett 

frå kalkunar) og mindre 

utbreidde fjørfe meinte 

for eggproduksjon. 

- - 50 
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  Analysemetode(1): 

Fastsetjing av lutein (berre all-trans-

lutein-isomer), zeaxantin og samla 

innhald av karotenoid og xantofyll i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

— høgoppløyseleg 

væskekromatografi (HPLC) med 

spektrofotometri – kommisjons-

direktiv (EU) nr. 2008/128/EF 

som viser til FAO JECFA-

monografien «lutein from Tagetes 

erecta», monografi nr. 3 (2006), 

Combined Compendium for Food 

Additive Specifications 

Fastsetjing av lutein (berre all-trans-

lutein-isomer) i premiksar og fôr: 

— høgoppløyseleg væskekromato-

grafi med synleg lys-spektroskopi 

(HPLC-VIS) 

Fastsetjing av samla innhald av ka-

rotenoid og xantofyll i premiksar og 

fôr: 

— væskekromatografi med synleg 
lys-spektroskopi (LC-VIS) – offi-
siell AOAC-metode 970.64 

      

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1098 

av 24. juli 2020 

om godkjenning av eterisk kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton  

som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsett at tilset-

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

2) Kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton vart godkjend utan tidsavgrensing i samsvar med direktiv 

70/524/EØF som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar i gruppa «aromastoff og appetittvekkjande stoff». Produktet vart 

deretter oppført i registeret over fôrtilsetjingsstoff som eit eksisterande produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav 

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

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetjingsstoff i 

fôr til alle dyreartar. Søkjaren oppmoda om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» 

og funksjonsgruppa «aromastoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 

i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 14. mai 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. I mangel av studiar som er utført med sikte på å vurdere 

tryggleiken til brukarane, kunne ikkje styresmakta konkludere om tryggleiken til brukarane ved handtering av 

tilsetjingsstoffet. Ifølgje fråsegna har søkjaren utarbeidd eit tryggleiksdatablad for kardemommeolje der farar er 

oppførte. Farane som er omtala i tryggleiksdatabladet, er særleg hudirritasjon, augeirritasjon, allergisk hudreaksjon og at 

stoffet er dødeleg ved svelging. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå 

skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

5) Styresmakta konkluderte òg med at det ikkje er behov for ytterlegare dokumentasjon av verknaden i fôr, ettersom det 

aktuelle stoffet vert nytta som aromastoff i næringsmiddel og har same funksjon i fôr som i næringsmiddel. Styresmakta 

reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg 

den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

merkjast med tilrådd innhald av det aktuelle stoffet. Dersom dette innhaldet vert overskride, bør visse opplysningar 

førast opp på etiketten til premiksar som inneheld dette fôrtilsetjingsstoffet. 

7) Vurderinga av eterisk kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton viser at vilkåra for godkjenning, som er 

fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast 

slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2019;17(6):5721. 

2022/EØS/81/43 
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8) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av det aktuelle stoffet må nyttast 

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

av godkjenninga. 

9) Sjølv om eterisk kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton ikkje er godkjent for bruk som aromastoff i 

drikkevatn, utelukkar ikkje dette at det kan nyttast i fôrblandingar som vert tilførte via vatn. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aroma-

stoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

1. Det stoffet som er oppført i vedlegget, og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før  

16. februar 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 16. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld det stoffet som er oppført i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

16. august 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 16. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld det stoffet som er oppført i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

16. august 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 16. august 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

2b180 Eterisk 

kardemomm

eolje 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Eterisk olje frå frø frå Elettaria 

cardamomum (L.) Maton. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Eterisk olje frå frø frå Elettaria 

cardamomum (L.) Maton i samsvar med 

definisjonen i ISO-standard 4733:2004 om 

kardemommeolje (E. cardamomum (L.) 

Maton) frå Den internasjonale standardise-

ringsorganisasjonen. 

Terpineolacetat: 30–42 % av den eteriske 

olja. 

Metyleugenol ≤ 0,0002 % av den eteriske 

olja. 

Flytande form 

CAS-nummer: 8000-66-6 

EINECS-nummer: 288-922-1 

FEMA-nummer: 2241 

CoE: 180 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av terpineolacetat (fytokjemisk 

markør) i fôrtilsetjingsstoffet 

(kardemommeolje): 

— gasskromatografi med flammeionisa-

sjonsdeteksjon (GC-FID) – ISO 4733 

Alle 

dyreartar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings-

vilkåra og stabiliteten ved varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: «Tilrådd høgaste innhald av 

det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på 

12 %: 5 mg/kg fôr». 

4. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar ved overskriding 

av følgjande innhald av det aktive stoffet i fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

5. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for brukarar 

av tilsetjingsstoffet og premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved innanding, svelging eller 

kontakt med hud eller auge ved bruk. Dersom 

desse risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast 

til eit minimum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna auge- og 

hudvern. 

16.8.2030 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1175 

av 7. august 2020 

om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med  

Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181  

som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av L-cystein-

hydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181. 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjeld godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli KCCM 

80180 og Escherichia coli KCCM 80181 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Søkjaren oppmoda om at dette 

tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff». 

4) I fråsegna si av 10. januar 2020(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli 

KCCM 80181 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller 

miljøet. Ho tok òg med i konklusjonane sine at søkjaren føreslår å merkje tilsetjingsstoffet med faresetning H335 (kan 

gje irritasjon i luftvegane) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008(3). Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Sty-

resmakta konkluderte òg med at det ikkje er behov for ytterlegare dokumentasjon av verknaden i fôr, ettersom stoffet 

vert nytta i næringsmiddel og har same funksjon i fôr som i næringsmiddel. 

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

innhald av L-cysteinhydrokloridmonohydrat. Dersom dette innhaldet vert overskride, bør visse opplysningar førast opp 

på etiketten til premiksar. 

6) Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderinga av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli KCCM 80180 og 

Escherichia coli KCCM 80181 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette stoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne 

forordninga. 

8) Sjølv om L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia 

coli KCCM 80181 ikkje er godkjent for bruk som aromastoff i drikkevatn, utelukkar ikkje dette at det kan nyttast i 

fôrblandingar som vert tilførte via vatn. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 10.8.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2020;18(2):6003. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (TEU 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2022/EØS/81/44 
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9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, næ-

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aroma-

stoff», vert godkjende som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 7. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  



   

 

 

N
r. 8

1
/7

3
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
.1

2
.2

0
2
2
 

 

VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på  

12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

2b920i - L-cysteinhydro-

kloridmonohy-

drat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat 

Framstilt ved gjæring med Escherichia 

coli KCCM 80180 og Escherichia coli 

KCCM 80181 

Reinleik: minst 98,5 % 

Kjemisk formel: C3H7NO2S •HClH2O 

CAS-nummer: 7048-04-6 

FL-nr.: 17.032 

Analysemetode(1): 

Påvising av L-cysteinhydrokloridmono-

hydrat i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS), 

Ph.Eur. 6.6-2.2.56-metode 1. 

Mengdefastsetjing av L-cysteinhydro-

kloridmonohydrat i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FD) 

Mengdefastsetjing av L-cysteinhydro-

kloridmonohydrat i premiksar: 

Alle 

dyreartar 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôret som ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

3. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal 

påførast følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det 

aktive stoffet i fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %: 25 mg/kg». 

4. Funksjonsgruppa, identifika-

sjonsnummeret, namnet på og 

tilsett mengd av det aktive stoffet 

skal påførast etiketten til premik-

sar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 25 mg/kg. 

30.8.2030 
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   — ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

    5. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere mogle-

ge risikoar ved innanding. Der-

som desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, med-

rekna pustevern. 

 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1363 

av 30. september 2020 

om godkjenning av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetjingsstoff i  

fôr til alle svineartar (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn søknader i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av preparatet av 

Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840. Søknadene inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter 

artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens 

DSM 25840 som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar. 

4) I fråsegnene sine av 21. februar 2018(2) og 4. oktober 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at preparatet av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 under dei 

framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte 

òg med at tilsetjingsstoffet bør reknast som potensielt luftvegssensibiliserande, og at det ikkje er mogleg å fastslå om det 

kan verke irriterande på hud og auge eller om det er hudsensibiliserande. Det bør difor gjerast høvelege vernetiltak for å 

unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte med at 

tilsetjingsstoffet betrar avlstekniske parametrar monaleg hjå alle svineartar. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt 

med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om 

analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i 

vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«tarmflorastabilisatorar», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 1.10.2020, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2018;16(4):5200. 

(3) EFSA Journal 2019;17(11):5881 og EFSA Journal 2019;17(11):5883. 

2022/EØS/81/45 
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Artikkel 2 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 30. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil 

KDE/kg fullfôr med 

eit vassinnhald på  

12 % 

KDE/l drikkevatn   

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1901 Chr. Hansen 

A/S 

Bacillus 

amyloli-

quefaciens 

DSM 25840 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Bacillus amyloliquefaci-

ens DSM 25840 som inneheld minst 

1,25 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

Fast form 

Alle svinear-

tar 

— 5 × 108 - 1,7 × 108 - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksane skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

2. Tilsetjingsstoffet kan nyttast i 

drikkevatn. Ved bruk av 

tilsetjingsstoffet i drikkevatn 

skal det sikrast at stoffet vert 

jamt fordelt. 

3. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, 

medrekna hud- og augevern og 

pustevern. 

21. oktober 

2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige sporar av Bacillus 

amyloliquefaciens DSM 25840 

Analysemetode(1) 

Påvising av Bacillus amyloliquefaci-

ens DSM 25840: Påvising: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Teljing av Bacillus amyloliquefaci-

ens DSM 25840 i fôrtilsetjings-

stoffet, premiksar og fôr: platesprei-

ingsmetoden ved bruk av trypton-

soya-agar – EN 15784 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1370 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av eit preparat av lantanoidsitrat som tilsetjingsstoff i fôr til avvande  

smågrisar (innehavar av godkjenninga: Treibacher Industrie AG)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av eit preparat av 

lantanoidsitrat. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av lantanoidsitrat som tilsetjingsstoff i fôr til 

avvande smågrisar. 

4) I fråsegnene sine av 16. april 2013(2), 20. april 2016(3) og 12. november 2019(4) konkluderte Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at preparatet av lantanoidsitrat under dei framlagde 

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at 

sjølv om opplysningane om akutt toksisitet ved innanding tyder på at støvet har låg toksisitet, bør langvarig eller 

gjenteken eksponering for tilsetjingsstoffet unngåast. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak 

for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte òg 

med at tilsetjingsstoffet kan vere effektivt med omsyn til vekstauke hjå avvande smågrisar. Styresmakta reknar ikkje at 

det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten 

om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av lantanoidsitrat viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne 

forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«andre avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(5):3206. 

(3) EFSA Journal 2016; 14(5):4477. 

(4) EFSA Journal 2019; 17(12):5912. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg tilsetjingsstoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (betring av ytingsparametrar) 

4d21 Treibacher 

Industrie AG 

Lantanoidsitrat Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av lantanoidsitrat med følgjande inn-

hald: 

Lantanoidsitrat ≥ 65 % 

Natrium 8–12 % 

Klorid 8–12 % 

Vatn < 10 % 

Fast form 

Avvande 

smågrisar 

- 250 250 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksane skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsrutinar 

og organisatoriske tiltak for bruka-

rar av tilsetjingsstoffet og premik-

sane for å handtere moglege risi-

koar ved bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved 

hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg verneutstyr, 

medrekna hud- og augevern og 

pustevern. 

22.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Lantanoidsitrat 

Lantan 8,5 ± 0,9 % 

Kjemisk formel: C6H5LaO7 

CAS-nummer: 3002-52-6 

Cerium 16,3 ± 1,6 % 

Kjemisk formel: C6H5CeO7 

CAS-nummer: 512-24-3 

Sitrat 40 ± 5 % 

Kjemisk formel: C6H5O7 

CAS-nummer: 126-44-3 

- 

Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av sitratsalt: Titrering – 

Den europeiske farmakopeen, monografi 

0400 og 0412. 

Fastsetjing av samla mengd lantan og samla 

mengd cerium: Induktivt kopla plasma-

massespektrometri (ICP-MS) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1371 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,4-betaglukanase  

som tilsetjingsstoff i fôr til diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av eit preparat av 

endo-1,4-betaxylanase og endo-1,4-betaglukanase. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst 

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

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlsteknisk tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «fordøyingsbetrande 

middel» av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus niger CBS 109.713 og endo-1,4-

betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger DSM 18404 som tilsetjingsstoff i fôr til diegjevande purker. 

4) I fråsegna si av 29. januar 2020(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus niger CBS 109.713 og endo-1,4-

betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger DSM 18404 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet bør reknast 

som potensielt hud- og luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å 

unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte med at 

tilsetjingsstoffet er effektivt som avlsteknisk tilsetjingsstoff gjennom betring av fordøyinga av fôret hjå diegjevande 

purker. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i 

omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av 

referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus niger CBS 109.713 og endo-

1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger DSM 18404 viser at vilkåra for godkjenning, som er 

fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det er 

fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2020;18(2):6025. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjingsstoff Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil Einingar aktivt stoff per kg 

fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a7 BASF SE Endo-1,4-

betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) 

og endo-1,4-

betaglukanase 

(EC 3.2.1.4) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Aspergillus niger CBS 109.713 og endo-

1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 

Aspergillus niger DSM 18404 med ein aktivitet på 

minst 5 600 TXU(1) og 2 500 TGU(2)/g, i fast eller 

flytande form 

Diegjevande 

purker 

- 560 TXU 

250 TGU 

- 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksen 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

22. oktober 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av 

Aspergillus niger CBS 109.713 og endo-1,4-

betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus 

niger DSM 18404 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje drifts-

rutinar og organisatoriske til-

tak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksane 

for å handtere moglege risi-

koar ved bruk. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast 

eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike ruti-

nar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, 

medrekna hud- og augevern 

og pustevern. 

Analysemetode(3) 

Mengdefastsetjing av endo-1,4-betaxylanase i 

fôrtilsetjingsstoffet, premiksar og fôrmiddel og 

fôrblandingar: 

Viskosimetrisk metode basert på redusert viskositet 

gjennom den verknaden endo-1,4-betaxylanase har 

på det xylanhaldige substratet (kveite-arabinoxylan) 

ved pH 3,5 og 55 °C. 

Mengdefastsetjing av endo-1,4-betaglukanase i 

fôrtilsetjingsstoffet, premiksar og fôrmiddel og 

fôrblandingar: 

Viskosimetrisk metode basert på redusert viskositet 

gjennom den verknaden endo-1,4-betaglukanase har 

på det glukanhaldige substratet (bygg-betaglukan) 

ved pH 3,5 og 40 °C. 

(1) 1 TXU er den mengda enzym som frigjer 5 μmol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå kveite-arabinoxylan per minutt ved pH 3,5 og 55 °C. 

(2) 1 TGU er den mengda enzym som frigjer 1 μmol reduserande sukker (glukoseekvivalentar) frå bygg-betaglukan per minutt ved pH 3,5 og 40 °C. 

(3) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1372 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674  

eller KCCM 10534 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn søknader i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av L-tryptofan 

framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller Escherichia coli KCCM 10534. 

Søknadene inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt 

og analogar av dei» av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller 

Escherichia coli KCCM 10534 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. 

4) I fråsegnene sine av 26. februar 2019(2), 28. januar 2020(3), 18. mars 2020(4) og 25. mai 2020(5) konkluderte Den 

europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at L-tryptofan framstilt av Escherichia coli 

CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller Escherichia coli KCCM 10534 under dei framlagde bruksvilkåra 

ikkje har nokon skadeverknad på helsa til ikkje-drøvtyggjande dyr, forbrukartryggleiken eller miljøet. L-tryptofan bør 

vernast mot nedbryting i vomma for at det skal vere trygt for drøvtyggjarar. Styresmakta slo fast at innanding av 

tilsetjingsstoffet utgjer ein risiko for brukarane på grunn av endotoksininnhaldet i L-tryptofan framstilt av Escherichia 

coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller Escherichia coli KCCM 10534, og kunne ikkje utelukke at 

L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 11674 eller Escherichia coli CGMCC 7.267 kan verke irriterande på 

hud og auge eller vere hudsensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å 

unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

5) Styresmakta reknar L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller 

Escherichia coli KCCM 10534 som ei effektiv kjelde til den essensielle aminosyra tryptofan for ikkje-drøvtyggjande 

dyr. Tilsett L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller Escherichia 

coli KCCM 10534 bør vernast mot nedbryting i vomma for at det skal ha full verknad hjå drøvtyggjarar. I fråsegna si 

uttrykte styresmakta uro over mogleg ernæringsmessig ubalanse med omsyn til aminosyrer som vert tilførte via 

drikkevatn. Styresmakta føreslo likevel ikkje eit høgaste tillate innhald av tilsett L-tryptofan framstilt av Escherichia 

coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller Escherichia coli KCCM 10534. Etiketten til tilsetjingsstoffet 

og premiksar som inneheld stoffet, bør difor merkjast med ei åtvaring om at det må takast omsyn til inntaket av alle 

essensielle og semiessensielle aminosyrer gjennom kosten, særleg når L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 

7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller Escherichia coli KCCM 10534 vert tilsett som aminosyre i drikkevatnet. 

Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019; 17(3):5642. 

(3) EFSA Journal 2020;18(2):6013. 

(4) EFSA Journal 2020;18(4):6071. 

(5) EFSA Journal 2020;18(6):6168. 
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6) Vurderinga av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11674 eller 

Escherichia coli KCCM 10534 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette stoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forord-

ninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«aminosyrer og salt og analogar av dei», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aminosyrer og salt og analogar av dei 

3c441 - L-tryptofan Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med eit innhald av L-tryptofan på 

minst 98 % (i tørrstoff) 

Høgaste tillate innhald av 1,1′-etyliden-bis-

L-tryptofan (EBT) er 10 mg/kg 

Alle artar - - - 1. L-tryptofan kan bringast i omsetning 

og nyttast som tilsetjingsstoff i form 

av eit preparat. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved 

innanding eller ved kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller reduserast til 

eit minimum ved hjelp av slike rutinar 

og tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

3. Endotoksininnhaldet i tilsetjings-

stoffet og støvingspotensialet til dette 

stoffet må vere slik at endotoksi-

neksponeringa ikkje overstig 1 600 IE 

endotoksin/m3 luft(2). 

4. L-tryptofan kan nyttast i drikkevatn. 

5. L-tryptofan bør vernast mot ned-

bryting i vomma hjå drøvtyggjarar. 

22.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-tryptofan framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli CGMCC 7.267 eller 

Escherichia coli KCCM 10534 eller 

Escherichia coli CGMCC 11674 

Kjemisk formel: C11H12N2O2 

CAS-nummer: 73-22-3 

Analysemetodar(1): 

Påvising av L-tryptofan i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-tryptophan 

monograph». 

Fastsetjing av tryptofan i fôrtilsetjingsstoffet 

og premiksane: 

— Høgoppløyseleg væskekromatografi 

med fluorescensdeteksjon (HPLC-FLD) 

– EN ISO 13904. 

Fastsetjing av tryptofan i fôrblandingar og 

fôrmiddel: 

— Høgoppløyseleg væskekromatografi 

med fluorescensdeteksjon (HPLC-FLD) 

– kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del G). 



   

 

 

N
r. 8

1
/7

5
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
.1

2
.2

0
2
2
 

 

   Fastsetjing av tryptofan i vatn: 

— Høgoppløyseleg væskekromatografi 

med fluorescensdeteksjon (HPLC-FLD). 

    6. Tilsetjingsstoffet og premiksane skal 

merkast med følgjande opplysningar: 

«Ved tilsetjing av L-tryptofan, særleg 

i drikkevatn, bør det takast omsyn til 

alle essensielle og semiessensielle 

aminosyrer for å unngå ubalanse.» 

7. Opplysningar som skal stå på etiketten 

til tilsetjingsstoffet: Vassinnhald. 

 

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

(2) Eksponeringa vert rekna ut på grunnlag av endotoksininnhaldet og støvingspotensialet til tilsetjingsstoffet i samsvar med den metoden som vert nytta av EFSA (EFSA Journal 2020;18(2):6013 og EFSA Journal 

2020;18(4):6071). Analysemetode: Den europeiske farmakopeen 2.6.14. (bakterielle endotoksin). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1374 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôr til 

kalvar, alle mindre utbreidde drøvtyggjarartar (meinte for avl) bortsett frå lam, og  

dyr av kamelfamilien (meinte for avl) (innehavar av godkjenninga: Danstar  

Ferment AG, som er representert av Lallemand SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av preparatet av 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter 

artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av preparatet av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôr til kalvar, alle mindre utbreidde drøvtyggjarartar (meinte for avl) bortsett frå 

lam, og dyr av kamelfamilien (meinte for avl). 

4) I fråsegna si av 14. mai 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Styresmakta konkluderte òg med at preparatet vert rekna 

som irriterande for auga. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader 

på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte òg med at preparatet kan vere 

effektivt med omsyn til vektauke og betring av fôrfaktoren. Konklusjonen med omsyn til verknaden hjå kalvar kan 

ekstrapolerast til mindre utbreidde drøvtyggjarartar og dyr av kamelfamilien på det same utviklingsstadiet. Styresmakta 

reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg 

den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i 

vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«tarmflorastabilisatorar», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019;17(6):5723. 

2022/EØS/81/49 
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Artikkel 2 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil KDE/kg fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 

% 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1711 Danstar Fer-

ment AG, som 

er representert 

i Unionen ved 

Lallemand 

SAS 

Saccharomyces 

cerevisiae 

CNCM I-1077 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1077 som inneheld minst 

— 1 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff (overtrekt 

form) 

— 2 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff (ikkje-

overtrekt form) 

Kalvar 

Alle mindre 

utbreidde 

drøvtyggjarar-

tar (meinte for 

avl) bortsett frå 

lam Dyr av 

kamelfamilien 

(meinte for avl) 

- 1 × 109 - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal innehalde 

opplysningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilsetjings-

stoffet og premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna hud- og 

augevern og pustevern. 

22.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-1077 

Analysemetode(1) 

Teljing: innstøypingsmetoden ved bruk av 

gjærekstraktagar med kloramfenikoldekstrose 

(EN 15789:2009) 

Påvising: polymerasekjedereaksjonsmetoden 

(PCR), (CEN/TS 15790:2008) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1375 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff  

i fôr til spedgrisar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl (innehavar  

av godkjenninga: Vetagro SpA)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn søknader i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av eit preparat av 

sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin. Søknadene inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter 

artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol 

og vanillin som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl. 

4) I fråsegna si av 4. juli 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet vert rekna 

som potensielt irriterande på hud og auge, og som hudsensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

Styresmakta konkluderte med at tilsetjingsstoffet kan vere effektivt for å betre dei avlstekniske eigenskapane hjå 

slaktekyllingar, og denne konklusjonen kan utvidast til å gjelde livkyllingar og mindre utbreidde fjørfeartar som vert 

fôra opp for eggproduksjon(3). På grunnlag av dette ekstrapolerte styresmakta i fråsegna si frå 2019 konklusjonane for 

slaktekyllingar til slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl. Det vart òg konkludert med, ved å utvide 

konklusjonen for avvande smågrisar, at ved tilrådd dose kan tilsetjingsstoffet vere effektivt for å betre dei avlstekniske 

eigenskapane hjå spedgrisar(4). Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at 

produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd 

fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i 

vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019;17(7):5795. 

(3) EFSA Journal 2012;10(5):2670. 

(4) EFSA Journal 2012;10(5):2670. 

2022/EØS/81/50 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«andre avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

numme-

ret til 

tilset-

jings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjingsstoff Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 

mg 

tilsetjingsstoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald på 

12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (betring av ytingsparametrar) 

4d3 Vetagro 

SpA 

Preparat av 

verna sitron-

syre, sorbin-

syre, tymol og 

vanillin 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av verna mikroperler som inneheld sitron-

syre, sorbinsyre, tymol og vanillin med minst: 

Sitronsyre: 25 g/100 g 

Tymol: 1,7 g/100 g 

Sorbinsyre: 16,7 g/100 g 

Vanillin: 1 g/100 g 

Spedgrisar - 1 000 - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. I bruksrettleiinga skal det stå: «Det samla 

høgaste tillatne innhaldet av sitronsyre og 

sorbinsyre frå ulike kjelder skal ikkje over-

skridast i fullfôr.» 

3. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fast-

setje driftsrutinar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og premiksane 

for å handtere moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje kan fjernast 

eller reduserast til eit minimum ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal tilsetjingsstoffet 

og premiksane nyttast med personleg verne-

utstyr, medrekna hud- og augevern og 

pustevern. 

22.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Sitronsyre C6H8O7 (reinleik ≥ 99,5 %) 

2-hydroksy-1,2,3-propantrikarboksylsyre, CAS-

nummer 77-92-9, vassfri 

Sorbinsyre C6H8O2 (reinleik ≥ 99,5 %) 

2,4-heksadiensyre, CAS-nummer 110-44-1 

Tymol (reinleik ≥ 98 %) 

5-metyl-2-(1-metyletyl)fenol, CAS-nummer  

89-83-8 

Vanillin (reinleik ≥ 99,5 %) 

4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd, CAS-nummer 

121-33-5 

Slaktekalku-

nar 

Kalkunar 

som vert fôra 

opp for avl 

- 200 - 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av sorbinsyre og tymol i tilsetjings-

stoffet, premiksar og fôr: 

— reversfase høgoppløyseleg væskekromatografi 

med UV-/diodearraydeteksjon (RP-HPLC-

UV/DAD) 
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   Fastsetjing av sitronsyre i tilsetjingsstoffet og 

premiksane: 

— reversfase høgoppløyseleg væskekromatografi 

med UV-/diodearraydeteksjon 

(RP-HPLC-UV/DAD) 

Fastsetjing av sitronsyre i fôr: 

— fastsetjing av enzym i sitronsyreinnhaldet – 

spektrometrisk metode ved hjelp av NADH (ei 

redusert form av nikotinamidadenindinukleo-

tid) 

      

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1376 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som 

tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, smågrisar  

(spedgrisar og avvande smågrisar) og mindre utbreidde svineartar (innehavar av  

godkjenninga: Andrés Pintaluba S.A)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn to søknader i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av eit preparat av 

6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056). Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som 

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

3) Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «avlsteknisk tilsetjingsstoff» av eit preparat av 6-fytase framstilt av 

Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, 

smågrisar (spedgrisar og avvande smågrisar) og mindre utbreidde svineartar. 

4) I fråsegna si av 7. oktober 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) under dei framlagde bruksvilkåra ikkje 

har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at produktet bør 

reknast som luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå 

skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte med at 

tilsetjingsstoffet medverka til å betre utnyttinga og innhaldet av fosfor. Denne konklusjonen kan utvidast til å gjelde 

kalkunar som vert fôra opp for avl. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at 

produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd 

fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) viser at vilkåra for 

godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor 

godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019;17(11):5893 og EFSA Journal 2019;17(11):5894. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil 
Eining aktivt stoff 

per kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a31 Andrés 

Pintaluba 

S.A. 

6-fytase EC 

3.1.3.26 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Komagataella phaffii (CGMCC 12056) med ein 

aktivitet på minst: 

Fast form: 20 000 U(1)/g 

Flytande form: 20 000 U/ml 

Slaktekalkunar 

Kalkunar som vert 

fôra opp for avl 

- 250 U - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksane skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere 

moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, 

medrekna pustevern. 

22. oktober 2030 

Smågrisar 

(spedgrisar og 

avvande 

smågrisar) 

Mindre utbreidde 

svineartar 

(spedgrisar og 

avvande 

smågrisar) 

- 1 000 U - 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagatael-

la phaffii (CGMCC 12056) 

Analysemetode(2) 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fytase i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

— kolorimetrisk metode basert på enzymreak-

sjonen til fytase på fytat – VDLUFA 27.1.4 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fytase i 

premiksar: 

— kolorimetrisk metode basert på enzymreak-

sjonen til fytase på fytat – VDLUFA 27.1.3 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til fytase i fôr: 

— kolorimetrisk metode basert på enzymreak-

sjonen til fytase på fytat – EN ISO 30024 

(1) Éi eining (U) er den mengda enzym som frigjer éin mikromol uorganisk fosfat frå fytat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1377 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) 

som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar og alle mindre utbreidde svineartar bortsett frå  

avlsdyr (innehavar av godkjenninga: Beldem, ein divisjon i Puratos NV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136). Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som 

krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar. 

4) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211(2) vart tilsetjingsstoffet godkjent for eit tidsrom på ti år 

for fjørfe, avvande smågrisar og slaktesvin. 

5) I fråsegna si av 7. oktober 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) under dei framlagde 

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at 

tilsetjingsstoffet vert rekna som potensielt luftvegssensibiliserande, og at det ikkje er mogleg å fastslå om det verkar 

hudsensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på 

menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. I ei tidlegare fråsegn(4) konkluderte styresmakta med at 

tilsetjingsstoffet betrar dei avlstekniske eigenskapane hjå avvande smågrisar og slaktesvin, og at denne konklusjonen 

kan ekstrapolerast til alle svineartar frå spedgrisar til slaktesvin, men at det ikkje er påvist verknad hjå purker eller andre 

svineartar meinte for avl. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet 

er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av 

referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderinga av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) viser at vilkåra for godkjenning, som 

er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det 

er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin, om 

endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 og om oppheving av forordning (EF) nr. 516/2007 

(innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon i Puratos NV). TEU L 33 av 8.2.2017, s. 23. 

(3) EFSA Journal 2019;17(11):5892. 

(4) EFSA Journal 2016;14(9):4562. 

2022/EØS/81/52 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det preparatet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgas-

te alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil Eining aktivt stoff per 

kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a1606i Beldem, ein 

divisjon i 

Puratos NV 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Bacillus subtilis LMG S-15136 

med ein aktivitet på minst: 400 IE(1)/g 

Fast form og flytande form 

Spedgrisar 

Mindre utbreidde 

svineartar bortsett 

frå avlsdyr 

- 10 IE - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksane skal innehalde opplys-

ningar om lagringsvilkåra og stabilite-

ten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organisa-

toriske tiltak for brukarar av tilset-

jingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna pustevern og 

hudvern. 

22.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Bacillus subtilis LMG S-15136 

Analysemetode(2) 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til endo-

1,4-betaxylanase i fôrtilsetjingsstoffet: 

— kolorimetrisk metode som måler den 

mengda reduserande sukker 

som vert frigjeve gjennom den verknaden 

endo-1,4-betaxylanase har på bjørkexylan-

substrat i nærvær av 3,5-dinitrosalisylsyre 

(DNS) 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til endo-

1,4-betaxylanase i premiksar og fôr: 

— kolorimetrisk metode som måler det 

vassløyselege fargestoffet som vert 

frigjeve ved hjelp av endo-1,4-betaxy-

lanase frå arabinoxylansubstrat som er 

kryssbundne med azurin 

(1) 1 IE er den mengda enzym som frigjer éin mikromol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå bjørkexylan per minutt ved pH 4,5 og 30 °C. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1378 

av 1. oktober 2020 

om godkjenning av koparkelat av lysin og glutaminsyre som  

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av koparkelat av 

lysin og glutaminsyre. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den 

forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» av koparkelat av lysin og glutaminsyre 

som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. 

4) I fråsegna si av 15. mai 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at koparkelat av lysin og glutaminsyre under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehel-

sa eller forbrukartryggleiken. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet verkar irriterande på auge og hud og 

er luftvegssensibiliserande, og slo fast at innanding av tilsetjingsstoffet utgjer ein risiko for brukarane. Kommisjonen 

meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane 

av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet ikkje utgjer nokon ytterlegare risiko for miljøet 

samanlikna med andre koparsambindingar, og at det er ei effektiv kjelde til kopar for alle dyreartar. Styresmakta reknar 

ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den 

rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av tilsetjingsstoffet viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte, med atterhald for dei relevante vernetiltaka for brukarane av tilsetjingsstoffet. Bruken av 

dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«sambindingar av sporstoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.10.2020, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019;17(6):5728. 

2022/EØS/81/53 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 1. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 
Høgaste innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil Innhald av grunnstoffet (Cu) i 

mg/kg fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: sambindingar av sporstoff 

3b415 — Koparkelat av 

lysin og 

glutaminsyre 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Blanding av koparkelat av lysin og 

koparkelat av glutaminsyre i høvet 

1:1 i pulverform med 

eit koparinnhald på mellom 17 og  

19 %, 

eit lysininnhald på mellom 19 og  

21 %, 

eit glutaminsyreinnhald på mellom  

19 og 21 % og eit vassinnhald på 

høgst 3 %. 

Alle dyreartar — — Storfe: 

— Storfe før opp-

start av drøv-

tygging: 15 (i 

alt). 

— Anna storfe: 30 

(i alt). 

— Sauer: 15 (i alt). 

Geiter: 35 (i alt). 

Smågrisar: 

— Spedgrisar og 

avvande smågri-

sar opp til fire 

veker etter 

avvenning: 150 

(i alt). 

— Frå femte veka 

etter avvenning 

opp til åtte veker 

etter avvenning: 

100 (i alt). 

Krepsdyr: 50 (i alt). 

Andre dyr: 25 (i alt). 

1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôr som ein premiks. 

2. Koparkelat av lysin og gluta-

minsyre kan bringast i om-

setning og nyttast som tilset-

jingsstoff i form av eit 

preparat. 

3. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsru-

tinar og høvelege organisa-

toriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

for å handtere moglege risikoar 

ved innanding eller ved 

kontakt med hud eller auge, 

særleg på grunn av innhaldet 

av tungmetall, medrekna nik-

kel. Dersom risikoane ikkje 

kan reduserast til eit ak-

septabelt nivå ved hjelp av 

slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg verneut-

styr. 

4. Følgjande opplysningar skal 

vere påførte etiketten: 

— På fôr til sauer dersom kopar-

innhaldet i fôret overstig  

10 mg/kg: 

22. oktober 2030 

Karakterisering av dei aktive stoffa 

Kjemiske formlar: 

Kopar-2,6-diaminoheksansyre, klorid- 

og hydrogensulfatsalt: 

C6H15ClCuN2O6S 

Kopar-2-aminopentandisyre, natrium- 

og hydrogensulfatsalt: 

C5H9CuNNaO8.5S 

Analysemetodar(1) 

Mengdefastsetjing av lysin og 

glutaminsyre i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

Fastsetjing av samla mengd kopar i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

— induktivt kopla plasma-atomemi-

sjonsspektrometri, ICP-AES (EN 

15621) eller 
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Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 
Høgaste innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil Innhald av grunnstoffet (Cu) i 

mg/kg fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % 

   — atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (ISO 6869) 

Påvising av kelatstrukturen i fôrtilset-

jingsstoffet: 

— midt-infraraud spektrometri med 

fastsetjing av innhaldet av spor-

stoffet og lysin og glutaminsyre i 

fôrtilsetjingsstoffet 

Fastsetjing av samla mengd kopar i 

premiksar: 

— induktivt kopla plasma-atomemi-

sjonsspektrometri, ICP-AES (EN 

15510 eller EN 15621) eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (ISO 6869) eller 

— induktivt kopla plasma-

massespektrometri, ICP-MS (EN 

17053) 

Fastsetjing av samla mengd kopar i 

fôrmiddel og fôrblandingar: 

— induktivt kopla plasma-atomemi-

sjonsspektrometri, ICP-AES (EN 

15510 eller EN 15621) eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009 (vedlegg IV 

del C) eller ISO 6869) eller 

— induktivt kopla plasma-

massespektrometri, ICP-MS (EN 

17053) 

    «Mengda av kopar i dette fôret 

kan føre til forgifting hjå visse 

sauerasar.» 

— På fôr til storfe etter oppstart 

av drøvtygging dersom kopar-

innhaldet i fôret er på under 20 

mg/kg: 

«Mengda av kopar i dette fôret 
kan føre til koparmangel hjå 
storfe som beitar i område 
med høgt molybden- eller 
svovelinnhald.» 

 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1395 

av 5. oktober 2020 

om fornya godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetjingsstoff i fôr til 

slaktekyllingar, om godkjenning av tilsetjingsstoffet til livkyllingar og om oppheving av  

forordning (EF) nr. 1292/2008 (innehavar av godkjenninga: Evonik Nutrition & Care GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 vart godkjent for eit tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008(2). 

3) I samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 jamført med artikkel 7 i den same forordninga har 

innehavaren av godkjenninga av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 sendt inn ein søknad om fornya godkjenning 

av dette tilsetjingsstoffet til bruk i fôr til slaktekyllingar og om ny godkjenning til livkyllingar, med ei oppmoding om at 

tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og 

dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 og artikkel 14 nr. 2 i den forordninga. 

4) I fråsegna si av 28. januar 2020(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at søkjaren har lagt fram opplysningar som viser at tilsetjingsstoffet oppfyller vilkåra for godkjenning. Styresmakta 

stadfesta dei tidlegare konklusjonane sine om at Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ikkje har nokon skadeverknad 

på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at stoffet ikkje irriterer huda eller auga og ikkje 

er hudsensibiliserande, men at det bør reknast som potensielt luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det 

bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjings-

stoffet. Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet kan vere effektivt hjå livkyllingar. 

5) Vurderinga av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med 

vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra 

som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 1292/2008 opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 6.10.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol og 

Ecobiol plus) som tilsetningsstoff i fôrvarer (TEU L 340 av 19.12.2008, s. 36). 

(3) EFSA Journal 2020;18(2):6014. 

2022/EØS/81/54 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/769 

 

 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «tarmflorastabilisatorar» til livkyllingar, og same kategori og same funksjonsgruppe til slaktekyllingar, vert 

fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 1292/2008 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 5. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorar 

4b1822 Evonik 

Nutrition & 

Care GmbH 

Bacillus 

amyloliquefa

ciens CECT 

5940 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Bacillus amyloliquefaciens 

CECT 5940 som inneheld minst 

— 1 × 109 KDE/g tilsetjingsstoff 

Fast form 

Slaktekylling

ar 

Livkyllingar 

- 1 × 109 - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Kan nyttast i fôr som inneheld dei følgjan-

de godkjende koksidiostatikaa: diclazuril, 

monensinnatrium eller nicarbazin. 

3. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved bruk. Dersom desse risikoane 

ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg verneutstyr, med-

rekna pustevern, briller og hanskar. 

26.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sporar av Bacillus amyloliquefaciens 

CECT 5940 

Analysemetode(1) 

Teljing: platespreiingsmetoden ved bruk 

av trypton-soya-agar (EN 15784) 

Påvising: pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1396 

av 5. oktober 2020 

om godkjenning av geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol,  

geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformiat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, 

nerylacetat, nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat som tilsetjingsstoff i fôr til  

alle dyreartar bortsett frå marine dyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i den nemnde forordninga er det fastsett at tilsetjingsstoff 

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

2) Stoffa geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformiat, 

geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, nerylacetat, nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat («dei 

aktuelle stoffa») vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjende utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôr til alle 

dyreartar. Desse tilsetjingsstoffa vart deretter oppførte i registeret over fôrtilsetjingsstoff som eksisterande produkt, i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av dei aktuelle stoffa som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Søkjaren oppmoda 

om at desse tilsetjingsstoffa vert klassifiserte i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aromastoff». 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 25. mai 2016(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at dei aktuelle stoffa under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa 

eller miljøet. Styresmakta konkluderte med at 0,05 mg/kg fôr vert rekna som ei trygg bruksmengd i høve til det marine 

miljøet. Den bruksmengda som er føreslått for dei aktuelle stoffa, overstig den mengda som er trygg i det marine 

miljøet, og bruk hjå marine dyr er difor ikkje godkjend. I fråsegna konkluderte styresmakta òg med at det ikkje er behov 

for ytterlegare dokumentasjon av verknaden, ettersom dei aktuelle stoffa er effektive når dei vert nytta som aromastoff i 

næringsmiddel, og hovudsakleg har same funksjon i fôr som i næringsmiddel. Den konklusjonen kan difor ekstrapo-

lerast til fôr. Sjølv om søkjaren har trekt tilbake søknaden om bruk i drikkevatn, bør det likevel vere mogleg å nytte dei 

aktuelle stoffa i fôrblandingar som vert tilførte via vatn. 

5) Styresmakta konkluderte med at som følgje av manglande opplysningar bør dei aktuelle stoffa reknast som farlege ved 

kontakt med hud og auge og ved innanding. Geraniol, citral og 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol vert òg rekna for 

å vere hudsensibiliserande. Det bør difor gjerast høvelege vernetiltak. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med 

særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden 

for fôrtilsetjingsstoffa som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dei aktuelle stoffa bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne 

forordninga.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 6.10.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer 

(TEF L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(6):4512. 

2022/EØS/81/55 
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7) For å få betre kontroll bør det fastsetjast restriksjonar og vilkår. Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at det må 

fastsetjast eit høgaste tillate innhald, og i lys av den nye vurderinga som styresmakta har gjort, bør det oppførast eit 

tilrådd innhald på etiketten til fôrtilsetjingsstoffet. Dersom dette innhaldet vert overskride, bør visse opplysningar 

oppførast på etiketten til premiksar. 

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

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

godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«aromastoff», vert godkjende som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

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

26. april 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrmiddel og fôrblandingar som inneheld dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

26. oktober 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som meinte for næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmiddel og fôrblandingar som inneheld dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

26. oktober 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 5. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 
mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på  

12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

2b02012 - Geraniol Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Geraniol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Geraniol 

Framstilt ved fraksjonert destilla-

sjon av ein eterisk olje eller ved 

kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nummer: 106-24-1 

FL-nr.: 02.012 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av geraniol i fôrtilset-

jingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-

massespektrometri med låsing av 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 25 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 25 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 
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2b02029 - 3,7,11-

trimetyldo

deka-

2,6,10-

trien-1-ol 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-

trien-1-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-

trien-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 96 % 

Kjemisk formel: C15H26O 

CAS-nummer: 4602-84-0 

FL-nr.: 02.029 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av 3,7,11-trimetyldode-

ka-2,6,10-trien-1-ol i fôrtilsetjings-

stoffet og i aromagjevande premik-

sar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 

2b02058 - (Z)-nerol Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

(Z)-nerol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

(Z)-nerol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nummer: 106-25-2 

FL-nr.: 02.058 

Analysemetode(1) 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

26.10.2030 
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   Fastsetjing av (Z)-nerol i fôrtilset-

jingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast følgjan-

de opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for 

brukarane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b05020 - Citral Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Citral 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Citral 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 96 % 

Kjemisk formel: C10H16O 

CAS-nummer: 5392-40-5 

FL-nr.: 05.020 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av citral i fôrtilsetjings-

stoffet og i aromagjevande premik-

sar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 25 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast følgjan-

de opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-
net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 
påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 
av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 
på 12 % overstig 25 mg/kg. 

26.10.2030 
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        6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med per-

sonleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b09011 - Geranylac

etat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Geranylacetat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Geranylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 90 % 

Kjemisk formel: C12H20O2 

CAS-nummer: 105-87-3 

FL-nr.: 09.011 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av geranylacetat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast følgjan-

de opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med per-

sonleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 
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2b09048 - Geranyl-

butyrat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Geranylbutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Geranylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 92 % 

Kjemisk formel: C14H24O2 

CAS-nummer: 106-29-6 

FL-nr.: 09.048 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av geranylbutyrat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 

2b09076 - Geranyl-

formiat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Geranylformiat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Geranylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 94 % 

Kjemisk formel: C11H18O2 

CAS-nummer: 105-86-2 

FL-nr.: 09.076 

Analysemetode(1) 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

26.10.2030 
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   Fastsetjing av geranylformiat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b09128 - Geranylpr

opionat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Geranylpropionat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Geranylpropionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 92 % 

Kjemisk formel: C13H22O2 

CAS-nummer: 105-90-8 

FL-nr.: 09.128 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av geranylpropionat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge.  

26.10.2030 



   

 

 

1
.1

2
.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. 8

1
/7

7
9
 

 

        Dersom desse risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjingsstoffet og premik-

sane nyttast med personleg verneutstyr, medrek-

na pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b09169 - Nerylprop

ionat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Nerylpropionat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Nerylpropionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C13H22O2 

CAS-nummer: 105-91-9 

FL-nr.: 09.169 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av nerylpropionat i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aromagjevan-

de premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med per-

sonleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 
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2b09212 - Neryl-

formiat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Nerylformiat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Nerylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 90 % 

Kjemisk formel: C11H18O2 

CAS-nummer: 2142-94-1 

FL-nr.: 09.212 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av nerylformiat i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aromagjevan-

de premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 

2b09213 - Nerylacet

at 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Nerylacetat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Nerylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 93 % 

Kjemisk formel: C12H20O2 

CAS-nummer: 141-12-8 

FL-nr.: 09.213 

Analysemetode(1) 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

26.10.2030 
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   Fastsetjing av nerylacetat i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aromagjevan-

de premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    «Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar og inngå i mer-

kinga av fôrmiddel og fôrblandingar dersom 

innhaldet av det aktive stoffet i fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b09424 - Nerylisob

utyrat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Nerylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Nerylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 92 % 

Kjemisk formel: C14H24O2 

CAS-nummer: 2345-24-6 

FL-nr.: 09.424 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av nerylisobutyrat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i 

aromagjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-

massespektrometri med låsing av 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

26.10.2030 
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        6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

 

2b09431 - Geranylis

obutyrat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Geranylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Geranylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C14H24O2 

CAS-nummer: 2345-26-8 

FL-nr.: 09.431 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av geranylisobutyrat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 5 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar  

26.10.2030 
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        og tiltak, skal tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b09692 - Prenylac-

etat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Prenylacetat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Prenylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C7H12O2 

CAS-nummer: 1191-16-8 

FL-nr.: 09.692 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av prenylacetat i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aromagjevan-

de premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som ein 

aromagjevande premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premik-

sane skal innehalde opplysningar om lagrings- og 

stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet skal 

vere 1 mg/kg fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast føl-

gjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive stoffet i 

fullfôr med eit vassinnhald på 12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnummeret, nam-

net på og tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar dersom innhaldet 

av det aktive stoffet i fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % overstig 1 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved innanding eller 

kontakt med hud eller auge. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 

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

 



Nr. 81/784 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1397 

av 5. oktober 2020 

om fornya godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som eit 

ernæringsmessig tilsetjingsstoff og om utvida bruk av tilsetjingsstoffet, om godkjenning av L-isoleucin 

framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar og om 

oppheving av forordning (EU) nr. 348/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 vart godkjent for eit tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i 

fôr til alle dyreartar ved kommisjonsforordning (EU) nr. 348/2010(2). 

3) I samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om fornya godkjenning av  

L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, med ei 

oppmoding om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«aminosyrer og salt og analogar av dei». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter 

artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Søknaden inneheldt dessutan ei oppmoding, i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, om godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 for 

bruk i drikkevatn i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt og analogar 

av dei» til alle dyreartar, og for bruk i fôr i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aromastoff». 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av L-isoleucin 

framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 som tilsetjingsstoff i fôr og drikkevatn til alle dyreartar. 

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt 

og analogar av dei» av L-isoleucin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 som tilsetjingsstoff i fôr til 

alle dyreartar. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) I fråsegnene sine av 28. januar 2020(3) (4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 

(«styresmakta») med at L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 eller av Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80189 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, helsa til 

forbrukarane eller på miljøet. Ho slo òg fast at L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 utgjer ein 

fare ved innanding for personar som handterer tilsetjingsstoffet. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege 

vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av dette tilsetjingsstoffet. Det vart ikkje 

opplyst om skadeverknader av L-isoleucin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189. Styresmakta 

konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet er ei effektiv kjelde til den essensielle aminosyra isoleucin for ikkje-

drøvtyggjande dyr, og at tilsett L-isoleucin bør vernast mot nedbryting i vomma for at det skal ha full verknad hjå 

drøvtyggjarar. Styresmakta uttrykte uro over samstundes oral tilførsel av aminosyra både via drikkevatn og fôr. 

Styresmakta føreslo likevel ikkje eit høgaste tillate innhald av L-isoleucin. Ved tilsetjing av L-isoleucin i drikkevatn bør 

brukaren difor informerast om at det må takast omsyn til inntaket av alle essensielle og semiessensielle aminosyrer 

gjennom kosten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 6.10.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 348/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av L-isoleucin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar 

(TEU L 104 av 24.4.2010, s. 29). 

(3) EFSA Journal 2020;18(2):6022. 

(4) EFSA Journal 2020;18(2):6021. 

2022/EØS/81/56 
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6) Det bør fastsetjast restriksjonar og vilkår for å få betre kontroll med L-isoleucin når det vert nytta som aromastoff. Når 

L-isoleucin vert nytta som aromastoff, bør det tilrådde innhaldet førast opp på etiketten. Dersom dette innhaldet vert 

overskride, bør visse opplysningar førast opp på etiketten til tilsetjingsstoffet og til premiksar. Når det gjeld bruk av  

L-isoleucin som aromastoff, opplyser styresmakta at det ikkje trengst ytterlegare dokumentasjon av verknaden når 

stoffet vert nytta i tilrådd dose. L-isoleucin er ikkje godkjent for bruk som aromastoff i drikkevatn. Sjølv om L-isoleucin 

ikkje er godkjent for bruk som aromastoff i drikkevatn, utelukkar ikkje dette at det kan nyttast i fôrblandingar som vert 

tilførte via vatn. 

7) Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg dei rapportane om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagde fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

8) Vurderinga av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 og av Corynebacterium glutamicum KCCM 

80189 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken 

av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

9) Som følgje av den fornya godkjenninga av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som fôrtilset-

jingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EU) nr. 348/2010 opphevast. 

10) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia 

coli FERM ABP-10641 må nyttast straks, bør det fastsetjast ein overgangsperiode, slik at dei partane det gjeld, kan 

førebu seg på dei nye krava som følgjer av den fornya godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

1. Godkjenninga av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641, som tilhøyrer kategorien «ernæringsmes-

sige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt og analogar av dei», vert fornya og utvida til bruk i drikkevatn på 

dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641, som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funk-

sjonsgruppa «aromastoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

2. L-isoleucin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189, som tilhøyrer kategorien «ernæringsmessige tilset-

jingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt og analogar av dei», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som 

er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

1. L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte og 

merkte før 26. april 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og 

nyttast til dei eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrmiddel og fôrblandingar som inneheld L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641, og premiksar som 

inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før 26. oktober 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før  

26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som er 

meinte for næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmiddel og fôrblandingar som inneheld L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641, og premiksar som 

inneheld dette stoffet, og som er framstilte og merkte før 26. oktober 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før  

26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som 

ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon. 
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Artikkel 3 

Forordning (EU) nr. 348/2010 vert oppheva. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 5. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjennin

ga 

Tilsetjings

stoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aminosyrer og salt og analogar av dei 

3c381 - L-

isoleucin 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Pulver med eit innhald av L-isoleucin på minst 93,4 %  

(i tørrstoff) 

Alle 

dyreartar 

- - - 1. L-isoleucin kan bringast i om-

setning og nyttast som 

tilsetjingsstoff i form av eit 

preparat. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming og i vatn. 

3. Tilsetjingsstoffet kan nyttast i 

drikkevatn. 

4. Opplysningar som skal stå på 

etiketten til tilsetjingsstoffet og 

premiksen: 

— «Ved tilsetjing av L-isoleu-

cin, særleg i drikkevatn, 

skal det takast omsyn til alle 

essensielle og semiessensi-

elle aminosyrer for å unngå 

ubalanse.» 

— Innhaldet av L-isoleucin. 

5. Endotoksininnhaldet i tilset-

jingsstoffet og støvingspoten-

sialet til dette stoffet må vere 

slik at endotoksineksponeringa 

ikkje overstig 1 600 IE endo-

toksin/m3 luft(3). 

26. oktober 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-isoleucin framstilt ved gjæring med Escherichia coli 

FERM ABP-10641 

IUPAC-namn: (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyre 

Kjemisk formel: C6H13NO2 

CAS-nummer: 73-32-5 

Analysemetode(1) 

Påvising av L-isoleucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-isoleucine monograph» 

Mengdefastsetjing av isoleucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

Mengdefastsetjing av isoleucin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

forordning (EF) nr. 152/2009(2) (vedlegg III del F) 
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   Mengdefastsetjing av isoleucin i fôrblandingar og fôr-

middel: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – forord-

ning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

Mengdefastsetjing av isoleucin i vatn: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

    6. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksen for å handtere mogle-

ge risikoar ved innanding. Der-

som desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike ruti-

nar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksen nyttast med 

personleg verneutstyr. 

 

3c383 - L-

isoleucin 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Pulver med eit innhald av L-isoleucin på minst 90 % 
Alle 

dyreartar 

- - - 1. L-isoleucin kan bringast i om-

setning og nyttast som tilset-

jingsstoff i form av eit preparat. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming og i vatn. 

3. Tilsetjingsstoffet kan nyttast i 

drikkevatn. 

4. Opplysningar som skal stå på 

etiketten til tilsetjingsstoffet og 

premiksen: 

— «Ved tilsetjing av L-isoleu-

cin, særleg i drikkevatn, 

skal det takast omsyn til alle 

essensielle og semiessensi-

elle aminosyrer for å unngå 

ubalanse.» 

— Innhaldet av L-isoleucin. 

26. oktober 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-isoleucin framstilt ved gjæring med Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80189 

IUPAC-namn: (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyre 

Kjemisk formel: C6H13NO2 

CAS-nummer: 73-32-5 

Analysemetode(1) 

Påvising av L-isoleucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-isoleucine monograph» 

Mengdefastsetjing av isoleucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

Mengdefastsetjing av isoleucin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 
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   — ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

forordning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

Mengdefastsetjing av isoleucin i fôrblandingar og fôr-

middel: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – forord-

ning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

Mengdefastsetjing av isoleucin i vatn: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

      

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

3c381 - L-

isoleucin 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 
Pulver med eit innhald av L-isoleucin på minst 93,4 %  
(i tørrstoff) 

Alle 

dyreartar 

 - - 1. L-isoleucin kan bringast i om-
setning og nyttast som tilset-
jingsstoff i form av eit preparat. 

2. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 
fôret som ein premiks. 

3. Bruksrettleiinga for tilsetjings-
stoffet og premiksen skal 
innehalde opplysningar om 
lagringsvilkåra og stabiliteten 
ved varmehandsaming. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet 
skal påførast følgjande opplys-
ningar: «Tilrådd høgaste innhald 
av det aktive stoffet i fullfôr 
med eit vassinnhald på 12 %:  
25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifika-
sjonsnummeret, namnet på og 
tilsett mengd av det aktive 
stoffet skal påførast etiketten til 
premiksar ved overskriding av 
følgjande innhald av det aktive 
stoffet i fullfôr med eit vass-
innhald på 12 %: 25 mg/kg. 

26. oktober 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 
L-isoleucin framstilt ved gjæring med Escherichia coli 
FERM ABP-10641 
IUPAC-namn: (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyre 
Kjemisk formel: C6H13NO2 
CAS-nummer: 73-32-5 

Analysemetode(1) 

Påvising av L-isoleucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-isoleucine monograph» 

Mengdefastsetjing av isoleucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) 

Mengdefastsetjing av isoleucin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-

ring og optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 
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   — ionebytarkromatografi med postkolonnederivatise-
ring og fotometrisk deteksjon (IEC-VIS) – forord-
ning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III del F) 

    6. Endotoksininnhaldet i tilset-

jingsstoffet og støvingspoten-

sialet til dette stoffet må vere 

slik at endotoksineksponeringa 

ikkje overstig 1 600 IE endo-

toksin/m3 luft(3). 

7. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsruti-

nar og organisatoriske tiltak for 

brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksen for å handtere mogle-

ge risikoar ved innanding. Der-

som desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjings-

stoffet og premiksen nyttast med 

personleg verneutstyr. 

 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (TEU L 54 av 26.2.2009, s. 1). 

(3) Eksponeringa vert rekna ut på grunnlag av endotoksininnhaldet og støvingspotensialet til tilsetjingsstoffet i samsvar med den metoden som vert nytta av EFSA (EFSA Journal 2020;18(2):6022). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopeen 2.6.14. (bakterielle endotoksin). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1398 

av 5. oktober 2020 

om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff  

i fôr til hestar og om oppheving av forordning (EF) nr. 886/2009 (innehavar  

av godkjenninga: All-Technology Ireland Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 vart godkjent for eit tidsrom på ti år som tilsetjingsstoff i fôr til 

hestar ved kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009(2). 

3) Innehavaren av godkjenninga har sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff i fôr til hestar, og oppmoda om at 

tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og 

dokumenta som krevst etter artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 12. november 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på 

dyrehelsa, helsa til forbrukarane eller på miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet bør reknast som middels 

irriterande for auga, og som potensielt hud- og luftvegssensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Ettersom 

styresmakta ikkje kunne trekkje nokon konklusjon om den nye framlagde minstedosen, bør dei dosane som alt er 

fastsette, nyttast. 

5) Vurderinga av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast i samsvar med 

vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra 

som er fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 886/2009 opphevast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenninga av det tilsetjingsstoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og 
funksjonsgruppa «fordøyingsbetrande middel», vert fornya på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 6.10.2020, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: Alltech France) (TEU L 254 av 26.9.2009, s. 66). 

(3) EFSA Journal 2019; 17(12):5918. 

2022/EØS/81/57 



Nr. 81/792 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 886/2009 vert oppheva. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 5. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel 

4a1704 All-Techno-

logy Ireland 

Ltd. 

Saccharomyc

es cerevisae 

CBS 493.94 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Saccharomyces cerevisae 

CBS 493.94 som inneheld minst 

1 × 109 KDE/g tilsetjingsstoff 

Pulver og granulert form 

Hestar - 1,6 × 109 - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen skal innehalde opplys-

ningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarane av tilset-

jingsstoffet og premiksane for å 

handtere moglege risikoar ved bruk. 

Dersom desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og 

tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna auge- og hud-

vern og pustevern. 

26.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomyces 

cerevisae CBS 493.94 

Analysemetode(1) 

Teljing: innstøypingsmetoden 

ved bruk av gjærekstraktagar med 

kloramfenikolglukose 

(EN 15789:2009). 

Påvising: 

polymerasekjedereaksjonsmetoden 

(PCR) (CEN/TS 15790:2008) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1399 

av 5. oktober 2020 

om godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar bortsett frå kattar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

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

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

2) Butylhydroksyanisol vart i samsvar med rådsdirektiv 70/524/EØF godkjent utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôr 

til alle dyreartar. Dette tilsetjingsstoffet vart deretter oppført i registeret over fôrtilsetjingsstoff som eit eksisterande 

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

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Søkjaren har 

sidan endra søknaden slik at han ikkje omfattar kattar. 

4) Søkjaren oppmoda om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgrup-

pa «antioksidantar». Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) I fråsegnene sine av 6. mars 2018(3) og 12. november 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmid-

deltryggleik («styresmakta») med at butylhydroksyanisol under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skade-

verknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet bør reknast som 

irriterande for hud og auge, og som potensielt hudsensibiliserande. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Sty-

resmakta konkluderte òg med at det ikkje er naudsynt med studiar for å dokumentere verknaden av butylhydroksyanisol 

som antioksidant i fôr til alle dyreartar, ettersom butylhydroksyanisol alt er godkjent som antioksidant for bruk i 

næringsmiddel i samanliknbare bruksmengder. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om 

overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjings-

stoffa som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderinga av butylhydroksyanisol viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av butylhydroksyanisol bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne 

forordninga. 

7) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av butylhydroksyanisol må nyttast 

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

av godkjenninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 6.10.2020, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2018; 16(3):5215. 

(4) EFSA Journal 2019;17(12):5913. 

2022/EØS/81/58 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «anti-

oksidantar», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Det stoffet som er oppført i vedlegget, og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før  

26. april 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld det stoffet som er oppført i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

26. oktober 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

3 Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

26. oktober 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 5. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Tilsetjingsstoff Kjemisk formel, forklaring, analysemetodar 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 
mg aktivt stoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald 

på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: antioksidantar 

1b320 Butylhydroksyanis

ol 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Butylhydroksyanisol (BHA) 

(≥98,5 %) 

Voksaktig fast form 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

kattar 

- - 150 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra. 

2. BHA kan nyttast saman med butylhydr-

oksytoluen (BHT) i ei mengd på opp til 

150 mg blanding/kg fullfôr. 

3. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet 

og premiksane for å handtere moglege 

risikoar ved bruk. Dersom desse risi-

koane ikkje kan fjernast eller reduserast 

til eit minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med personleg 

verneutstyr, medrekna pustevern, 

vernebriller og hanskar. 

26.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Blanding av 

— 2-tert-butyl-4-hydroksyanisol 

— 3-tert-butyl-4-hydroksyanisol (≥85 %) 

CAS-nummer: 25013-16-5 

C11H16O2 

Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av BHA i fôrtilsetjingsstoffet: 

— gasskromatografi med flammeionisasjonsdetek-

sjon (GC-FID) (FCC7-metoden) 

Mengdefastsetjing av BHA i premiksar og fôr: 

— reversfase høgoppløyseleg væskekromatografi 

med UV-/diodearraydeteksjon (RP-HPLC-

UV/DAD, 285 nm) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1400 

av 5. oktober 2020 

om godkjenning av etylester av beta-apo-8’-karotensyre som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, 

verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon eller slakt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. Artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om ny 

vurdering av tilsetjingsstoff som er godkjende i medhald av rådsdirektiv 70/524/EØF(2), og artikkel 4 i den same 

forordninga inneheld føresegner om godkjenning av ny bruk av eit tilsetjingsstoff. 

2) Etylester av beta-apo-8’-karotensyre vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent utan tidsavgrensing som 

tilsetjingsstoff i fôr til fjørfe, i funksjonsgruppa «fargestoff, medrekna pigment» under overskrifta «karotenoid og 

xantofyll». Tilsetjingsstoffet vart deretter oppført i registeret over fôrtilsetjingsstoff som eit eksisterande produkt, i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 4 og artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 jamført med artikkel 7 i den same 

forordninga er det sendt inn ein søknad om godkjenning av etylester av beta-apo-8’-karotensyre i drikkevatn og om ny 

vurdering av etylester av beta-apo-8’-karotensyre som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner og mindre 

utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon eller slakt. Søkjaren oppmoda om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i 

kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «fargestoff». Søknaden inneheldt dei opplysningane og 

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

4) I fråsegnene sine av 8. mars 2016(3) og 12. november 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmid-

deltryggleik («styresmakta») med at etylester av beta-apo-8’-karotensyre under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har 

nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at etylester av beta-apo-

8’-karotensyre ikkje irriterer huda eller auga og ikkje er hudsensibiliserande. Styresmakta kan ikkje trekkje nokon 

konklusjon om risikoen for brukarane når det gjeld toksisitet ved innanding av etylester av beta-apo-8’-karotensyre. 

Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa. 

Styresmakta konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet er eit effektivt fargestoff i næringsmiddel av animalsk opphav. 

Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet til 

Den europeiske unionen, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Når det gjeld bruk i drikkevatn, meiner Kommisjonen at samstundes bruk av tilsetjingsstoffet både i drikkevatn og fôr er 

vanskeleg å handtere ettersom det av tryggleiksgrunnar er fastsett høgaste tillate innhald av stoffet, og sidan det finst 

andre tilsetjingsstoff som inneheld xantofyll og karotenoid, som òg kan vere i bruk i fôr. Samstundes bruk av etylester 

av beta-apo-8’-karotensyre både i drikkevatn og fôr aukar talet på tilførselsmåtar og risikoen for å overskride det 

høgaste tillate innhaldet av tilsetjingsstoff som inneheld karotenoid og xantofyll. Bruk i drikkevatn bør difor ikkje 

godkjennast. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 6.10.2020, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2016;14(4):4439 

(4) EFSA Journal 2019;17(12):5911 

2022/EØS/81/59 
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6) Vurderinga viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. 

Bruken av etylester av beta-apo-8’-karotensyre bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forord-

ninga. 

7) Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning av det aktuelle stoffet må nyttast 

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

av godkjenninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fargestoff», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Det godkjende stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«fargestoff», skal ikkje nyttast i drikkevatn. 

Artikkel 3 

1 Dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og premiksar som inneheld desse stoffa og er framstilte og merkte før  

26. april 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast fram til 

26. oktober 2021. 

2. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

26. oktober 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast fram 

til 26. april 2022. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 5. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifi-

kasjons-

nummeret 

til 

tilsetjings-

stoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Høgaste tillatne restmengd Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 
mg aktivt stoff/kg 

fullfôr med eit 

vassinnhald på  

12 % 

 Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fargestoff ii) stoff som når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk opphav 

2a160f Etylester av 

beta-apo-8’-

karotensyre 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Etylester av beta-apo-8’-karotensyre. 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg. 

Slaktekyllingar 

og mindre 

utbreidde fjørfe 

meinte for slakt 

- - 15 — 20 mg etylester av 

beta-apo-8’-

karotensyre/kg 

eggeplomme (vått 

vev) 

— 8 mg etylester av 

beta-apo-8’-

karotensyre/kg lever 

(vått vev) 

— 2,5 mg etylester av 

beta-apo-8’-

karotensyre/kg 

skinn/feitt (vått vev) 

1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal innehal-

de opplysningar om lagrings-

vilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Etylester av beta-apo-8’-ka-

rotensyre skal bringast i omsetning 

og nyttast som tilsetjingsstoff i 

form av eit preparat. 

3. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsrutinar 

og organisatoriske tiltak for bru-

karane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege 

risikoar ved bruk. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast eller 

reduserast til eit minimum ved 

hjelp av slike rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksane 

nyttast med personleg verneutstyr, 

medrekna auge- og hudvern og 

pustevern. 

26.10.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Etylester av beta-apo-8’-karotensyre 

Kjemisk formel: C32H44O2 

CAS-nummer: 1109-11-1 

Fast form, framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleikskriterium: ≥ 97% alle isomerar 

Verpehøner og 

mindre 

utbreidde fjørfe 

meinte for 

eggproduksjon 

- - 5 

Analysemetode 

— Mengdefastsetjing av etylester av 

beta-apo-8’-karotensyre i fôrtilset-

jingsstoffpreparatet: spektrofotometri 

ved 446 nm. 

— Mengdefastsetjing av etylester av 

beta-apo-8’-karotensyre i premiksane 

og fôret: normalfase høgoppløyseleg 

væskekromatografi med synleg lys-

spektroskopi (NP-HPLC-VIS, 446 

nm). 

 - -  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1418 

av 6. oktober 2020 

om godkjenning av forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) som  

tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt,  

verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsett at tilset-

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

2) Forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent utan 

tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôr til fjørfe, i gruppa «fargestoff, medrekna pigment» under overskrifta «karotenoid 

og xantofyll». Tilsetjingsstoffet vart deretter oppført i registeret over fôrtilsetjingsstoff som eit eksisterande produkt, i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) som tilsetjingsstoff 

i fôr til slaktekyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt, verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte 

for eggproduksjon. Søkjaren oppmoda om at tilsetjingsstoffet vert klassifisert i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» 

og funksjonsgruppa «fargestoff»: ii) stoff som når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk opphav». 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 29. januar 2020(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad 

på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho slo fast at konklusjonen om tryggleiken ved bruk av forsåpa ekstrakt 

av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) til slaktekyllingar og verpehøner kan ekstrapolerast til mindre utbreidde 

fjørfe meinte for slakt eller eggproduksjon. Ho konkluderte òg med at dei som handterer det aktive stoffet, unngår 

eksponering gjennom innanding ettersom det aktive stoffet er ein tjuktflytande pasta. Søkjaren vedgår at det aktive 

stoffet kan vere irriterande for hud og auge. Kommisjonen meiner difor at det bør gjerast høvelege vernetiltak for å 

unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet, òg når det vert nytta i form av eit 

preparat, der toksisitet ved innanding, hud-/augeirritasjon eller hudsensibilisering ikkje kan utelukkast. Styresmakta 

konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet er effektivt ettersom det kan setje farge på skinnet til slaktekyllingar og på 

eggeplommer. Denne konklusjonen vert ekstrapolert til mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller eggproduk-

sjon. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i 

omsetning. Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanse-

laboratoriet til Den europeiske unionen, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) viser at vilkåra for godkjenning, som er 

fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast 

slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 8.10.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2020;18(2):6023 

2022/EØS/81/60 

 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/801 

 

 

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

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

godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «fargestoff: 

ii) stoff som når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk opphav» vert godkjende som fôrtilsetjingsstoff på 

dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

1. Det stoffet som er oppført i vedlegget, og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før  

27. april 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 27. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld det stoffet som er oppført i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

27. oktober 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 27. oktober 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 6. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifika-

sjonsnum-

meret til 

tilsetjings-

stoffet 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 

mg samla innhald av 

karotenoid i aktivt 

stoff/kg fullfôr med 

eit vassinnhald på  

12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fargestoff ii) stoff som når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk opphav 

2a160c Forsåpa 

paprikaekstrakt 

(capsantin) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Forsåpa ekstrakt frå tørka frukt av Capsicum 

annuum L. med høgt innhald av capsantin. 

Benzen ≤ 2 mg/kg 

Heksan ≤ 130 mg/kg 

Kapsaicin ≤ 250 mg/kg 

Slaktekyllingar - - 40 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Det samla innhaldet av karotenoid i tilset-

jingsstoffet skal førast opp på etiketten til 

tilsetjingsstoffet og etiketten til premiksane. 

3. Forsåpa paprikaekstrakt (capsantin) skal 

bringast i omsetning og nyttast som tilset-

jingsstoff i form av eit preparat. 

4. Blandinga av forsåpa paprikaekstrakt (caps-

antin) og andre godkjende karotenoid 

og/eller xantofyll skal ikkje overstige eit 

samla innhald av karotenoid og xantofyll på 

80 mg/kg fullfôr. 

5. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risikoar 

ved bruk. Dersom desse risikoane ikkje kan 

fjernast eller reduserast til eit minimum ved 

hjelp av slike rutinar og tiltak, skal tilset-

jingsstoffet og premiksane nyttast med per-

sonleg verneutstyr, medrekna auge- og hud-

vern. 

27.10.2030 

Mindre 

utbreidde fjørfe 

meinte for slakt 

- - 40 

Verpehøner - - 40 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Forsåpa ekstrakt frå tørka frukt av C. annuum L. 

Samla innhald av karotenoid: 25–90 g/kg 

Capsantin ≥ 35 % av samla innhald av karotenoid 

CAS-nummeret til capsantin: 465-42-9 

EINECS-nummeret til capsantin: 207-364-1 

Tjuktflytande pasta 

Mindre 

utbreidde fjørfe 

meinte for 

eggproduksjon. 

- - 40 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av capsantin i fôrtilsetjingsstoffet, 

premiksane og fôrvarene: 

— høgoppløyseleg væskekromatografi med 

synleg lys-spektroskopi (HPLC-VIS). 

Fastsetjing av samla innhald av karotenoid 

og xantofyll i fôrtilsetjingsstoffet: 

— kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 

med tilvising til FAO JECFA-monografien 

om paprikaekstrakt, 

monografi nr. 5 (2008), Combined 

Compendium for Food Additive Specifica-

tions. 
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  Fastsetjing av samla innhald av karotenoid 

og xantofyll i premiksar og fôr: 

— væskekromatografi med synleg lys-

spektroskopi (LC-VIS) – offisiell AOAC-

metode 970.64. 

      

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1497 

av 15. oktober 2020 

om godkjenning av L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og  

Escherichia coli KCCM 80096 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om godkjenning av tilsetjingsstoff for bruk i fôr. 

2) Det er sendt inn ein søknad i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av L-metionin 

framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096 som tilsetjingsstoff i fôr til 

alle dyreartar. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» av L-metionin framstilt av Corynebacteri-

um glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. 

4) I fråsegna si av 12. november 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096 

under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet. 

5) Styresmakta konkluderte òg med at L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia 

coli KCCM 80096 er ei effektiv kjelde til metionin for alle dyreartar, og at tilsetjingsstoffet bør vernast mot nedbryting i 

vomma for å vere like verknadsfullt hjå drøvtyggjarar som hjå ikkje-drøvtyggjande artar. 

6) Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderinga av dette tilsetjingsstoffet viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til 

denne forordninga. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.10.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019;17(12):5917. 

2022/EØS/81/61 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Det stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«aminosyrer og salt og analogar av dei», vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 15. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgaste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga gjeld 

inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aminosyrer og salt og analogar av dei 

3c305 - L-metionin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Pulver med eit L-metionininnhald på minst 

98,5 % og eit vassinnhald på høgst 0,5 % 

 

Alle artar - - - 1. L-metionin kan brin-

gast i omsetning og 

nyttast som tilsetjings-

stoff i form av eit 

preparat. 

2. L-metionin kan nyttast 

i drikkevatn. 

3. Tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal 

merkast med følgjande 

opplysningar: 

«Ved tilsetjing av  

L-metionin, særleg i 

drikkevatn, skal det 

takast omsyn til alle 

essensielle og semie-

ssensielle aminosyrer 

for å unngå ubalanse.» 

5.11.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-metionin framstilt ved gjæring med Cor-

ynebacterium glutamicum KCCM 80184 og 

Escherichia coli KCCM 80096 

Kjemisk formel: C5H11NO2S 

CAS-nummer: 63-68-3 

Analysemetodar(1) 

Fastsetjing av L-metionin i fôrtilsetjings-

stoffet: 

— Food Chemical Codex «L-methionine 

monograph» (påvising) og 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 

17180 (mengdefastsetjing) 

Fastsetjing av metionin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 

17180 og 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

deteksjon (IEC-VIS) – kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III 

del F) 
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   Fastsetjing av metionin i fôrblandingar og 

fôrmiddel: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

deteksjon (IEC-VIS) – kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III 

del F) 

Fastsetjing av metionin i vatn: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

deteksjon (IEC-VIS) 

      

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1510 

av 16. oktober 2020 

om godkjenning av kanelalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)- 

2-metylpropionaldehyd, alfa-metylkanelaldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre,  

kanelacetat, kanelbutyrat, 3-fenylpropylisobutyrat, kanelisovalerat,  

kanelisobutyrat, etylcinnamat, metylcinnamat og isopentylcinnamat som  

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar bortsett frå marine dyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i den nemnde forordninga er det fastsett at tilsetjingsstoff 

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

2) Stoffa kanelalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropionaldehyd, alfa-metylkanelal-

dehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre, kanelacetat, kanelbutyrat, 3-fenylpropylisobutyrat, kanelisovalerat, kanelisobutyrat, 

etylcinnamat, metylcinnamat og isopentylcinnamat («dei aktuelle stoffa») vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjende utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Desse tilsetjingsstoffa vart deretter oppførte i 

registeret over fôrtilsetjingsstoff som eksisterande produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

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

sendt inn ein søknad om ny vurdering av dei aktuelle stoffa som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar. Søkjaren oppmoda 

om at desse tilsetjingsstoffa vert klassifiserte i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aromastoff». 

Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) I fråsegna si av 6. desember 2016(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmak-

ta») med at dei aktuelle stoffa under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, 

menneskehelsa eller miljøet. Styresmakta konkluderte med at 0,05 mg/kg fôr vert rekna som ei trygg bruksmengd i høve 

til det marine miljøet. Den bruksmengda som er føreslått for dei aktuelle stoffa, overstig den mengda som er trygg i det 

marine miljøet, så bruk hjå marine dyr er difor ikkje godkjend. I fråsegna konkluderte styresmakta òg med at dei 

aktuelle stoffa er effektive ved bruk i næringsmiddel, ettersom dei forsterkar lukta av og smaken på næringsmiddelet. 

Denne konklusjonen kan difor ekstrapolerast til fôr. Søkjaren har trekt tilbake søknaden om bruk i drikkevatn, men dei 

aktuelle stoffa kan nyttast i fôrblandingar som vert tilførte via vatn. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 19.10.2020, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2017;15(1):4672. 

2022/EØS/81/62 
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5) Styresmakta konkluderte med at det er påvist fare ved kontakt med hud og auge og ved innanding. Dei fleste av dei 

aktuelle stoffa er klassifiserte som irriterande for luftvegane. Det bør difor gjerast høvelege vernetiltak. Styresmakta 

reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg 

den rapporten om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffa som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av desse stoffa bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne forord-

ninga. 

7) For å få betre kontroll bør det fastsetjast restriksjonar og vilkår. Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at det må 

fastsetjast eit høgaste tillate innhald, og i lys av den nye vurderinga som styresmakta har gjort, bør det oppførast eit 

tilrådd innhald på etiketten til tilsetjingsstoffet. Dersom dette innhaldet vert overskride, bør visse opplysningar oppførast 

på etiketten til premiksar. 

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

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

godkjenninga. 

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

ringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aroma-

stoff», vert godkjende som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og premiksar som inneheld desse stoffa og er framstilte og merkte før 8. mai 2021 i 

samsvar med dei reglane som gjaldt før 8. november 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei eksisterande 

lagera er tømde. 

2. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

8. november 2021 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 8. november 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til 

dei eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandingar og fôrmiddel som inneheld dei stoffa som er oppførte i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

8. november 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 8. november 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til 

dei eksisterande lagera er tømde dersom dei er til dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 16. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgaste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgaste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på  

12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff 

2b02017 - Kanelalkohol Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Kanelalkohol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kanelalkohol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C9H10O 

CAS-nummer: 104-54-1 

FL-nr.: 02.017 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av kanelalkohol i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

8.11.2030 



   

 

 

1
.1

2
.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. 8

1
/8

1
1
 

 

        6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b02031 - 3-fenylpropan-1-ol Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

3-fenylpropan-1-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-fenylpropan-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C9H12O 

CAS-nummer: 122-97-4 

FL-nr.: 02.031 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av 3-fenylpropan-1-ol 

i fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, namnet på og 

tilsett mengd av det aktive stoffet skal 

påførast etiketten til premiksar ved over-

skriding av følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

8.11.2030 
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2b05038 - 2-fenylpropanal Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

2-fenylpropanal 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-fenylpropanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C9H10O 

CAS-nummer: 93-53-8 

FL-nr.: 05.038 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av 2-fenylpropanal i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-

massespektrometri med låsing av 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere: 

For kattar: 1 mg/kg, og til andre dyreartar 

og dyregrupper: 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 

— 1 mg/kg for kattar, 

— 5 mg/kg for andre dyreartar og 

dyregrupper.» 

5. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, namnet på og til-

sett mengd av det aktive stoffet skal på-

førast etiketten til premiksar ved overskri-

ding av følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 

— 1 mg/kg for kattar, 

— 5 mg/kg for andre dyreartar og dyre-

grupper. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

8.11.2030 
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2b05045 - 3-(p-kumenyl)-2-

metylpropional-

dehyd 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

3-(p-kumenyl)-2-metyl-

propionaldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-(p-kumenyl)-2-metyl-

propionaldehyd 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 90 % 

Kjemisk formel: C13H18O 

CAS-nummer: 103-95-7 

FL-nr.: 05.045 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av 3-(p-kumenyl)-2-

metylpropionaldehyd i fôrtilset-

jingsstoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, namnet på og til-

sett mengd av det aktive stoffet skal på-

førast etiketten til premiksar ved overskri-

ding av følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

8.11.2030 

2b05050 - Alfa-metylkanel-

aldehyd 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Alfa-metylkanelaldehyd 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Alfa-metylkanelaldehyd 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

8.11.2030 
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   Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C10H10O 

CAS-nummer: 101-39-3 

FL-nr.: 05.050 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av alfa-metylkanelal-

dehyd i fôrtilsetjingsstoffet og i 

aromagjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske til-

tak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b05080 - 3-fenylpropanal Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

3-fenylpropanal 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-fenylpropanal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C9H10O 

CAS-nummer:104-53-0 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

8.11.2030 
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   FL-nr.: 05.080 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av 3-fenylpropanal i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    «Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, namnet på og 

tilsett mengd av det aktive stoffet skal på-

førast etiketten til premiksar ved overskri-

ding av følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b08022 - Kanelsyre Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Kanelsyre 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kanelsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C9H8O2 

CAS-nummer: 621-82-9 

FL-nr.: 08.022 

Analysemetode(1) 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

8.11.2030 
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   Fastsetjing av kanelsyre i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske til-

tak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b09018 - Kanelacetat Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Kanelacetat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kanelacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C11H12O2 

CAS-nummer: 103-54-8 

FL-nr.: 09.018 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av kanelacetat i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

8.11.2030 
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   gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b09053 - Kanelbutyrat Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Kanelbutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kanelbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C13H16O2 

CAS-nummer: 103-61-7 

FL-nr.: 09.053 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av kanelbutyrat i fôr-

tilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-

massespektrometri med låsing av 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

8.11.2030 
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        6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b09428 - 3-fenylpropylisobu-

tyrat 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

3-fenylpropylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-fenylpropylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C13H18O2 

CAS-nummer: 103-58-2 

FL-nr.: 09.428. 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av 3-fenylpro-

pylisobutyrat i fôrtilsetjings-

stoffet og i aromagjevande 

premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

8.11.2030 
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2b09459 - Kanelisovalerat Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Kanelisovalerat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kanelisovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 95 % 

Kjemisk formel: C14H18O2 

CAS-nummer: 140-27-2 

FL-nr.: 09.459 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av kanelisovalerat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-

massespektrometri med låsing av 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

8.11.2030 
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2b09470 - Kanelisobutyrat Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Kanelisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kanelisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 96 % 

Kjemisk formel: C13H16O2 

CAS-nummer: 103-59-3 

FL-nr.: 09.470 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av kanelisobutyrat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, namnet på og til-

sett mengd av det aktive stoffet skal på-

førast etiketten til premiksar ved overskri-

ding av følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

8.11.2030 
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2b09730 - Etylcinnamat Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Etylcinnamat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Etylcinnamat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C11H12O2 

CAS-nummer: 103-36-6 

FL-nr.: 09.730 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av etylcinnamat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, namnet på og 

tilsett mengd av det aktive stoffet skal på-

førast etiketten til premiksar ved overskri-

ding av følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

8.11.2030 

2b09740 - Metylcinnamat Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Metylcinnamat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Metylcinnamat 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

8.11.2030 
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   Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 98 % 

Kjemisk formel: C10H10O2 

CAS-nummer: 103-26-4 

FL-nr.: 09.740 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av metylcinnamat i 

fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-massespektro-

metri med låsing av retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, identifikasjonsnumme-

ret, namnet på og tilsett mengd av det 

aktive stoffet skal påførast etiketten til 

premiksar ved overskriding av følgjande 

innhald av det aktive stoffet i fullfôr med 

eit vassinnhald på 12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske til-

tak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

2b09742 - Isopentylcinnamat Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Isopentylcinnamat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isopentylcinnamat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Reinleik: minst 97 % 

Kjemisk formel: C14H18O2 

Alle dyreartar 

bortsett frå 

marine dyr 

- - - 1. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôret som 

ein premiks. 

2. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksane skal innehalde opplysningar 

om lagrings- og stabilitetsvilkåra. 

3. Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet skal vere 5 mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 %. 

8.11.2030 
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   CAS-nummer: 7779-65-9 

FL-nr.: 09.742 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av isopentylcinnamat 

i fôrtilsetjingsstoffet og i aroma-

gjevande premiksar til fôr: 

gasskromatografi-

massespektrometri med låsing av 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. Etiketten til tilsetjingsstoffet skal påførast 

følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppa, 

identifikasjonsnummeret, namnet på og 

tilsett mengd av det aktive stoffet skal på-

førast etiketten til premiksar ved overskri-

ding av følgjande innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på  

12 %: 5 mg/kg. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarane av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege risi-

koar ved innanding eller kontakt med hud 

eller auge. Dersom desse risikoane ikkje 

kan fjernast eller reduserast til eit mini-

mum ved hjelp av slike rutinar og tiltak, 

skal tilsetjingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern, vernebriller og hanskar. 

 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/703 

av 26. mai 2020 

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

hensyn til øvre grenseverdier for rester av dimetoat og ometoat i eller på kirsebær(*) 

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 råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av dimetoat og ometoat er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat ble ikke fornyet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1090(2). 

3) Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder dimetoat, er tilbakekalt i forbindelse med bruk på 

kirsebær. De øvre grenseverdiene for dimetoat og ometoat når det gjelder kirsebær, bør derfor utgå fra vedlegg II til 

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

forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a). 

4) I forbindelse med at godkjenningen av dimetoat ikke ble fornyet, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

tryggehet («myndigheten») sin konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen av dette aktive stoffet i 

plantevernmidler(3). Myndigheten kunne i denne forbindelse ikke utelukke en risiko for forbrukerne på grunn av ekspo-

nering for rester av dimetoat, hvis genotoksiske potensial ikke kunne utelukkes, og for dets viktigste metabolitt ometoat, 

som ble ansett for å være et in vivo-mutagen. 

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

sasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

6) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 27.5.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2021 av  

5. februar 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. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1090 av 26. juni 2019 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat 

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 (EUT L 173 av 27.6.2019, s. 39). 

(3) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance dimethoate». EFSA Journal 2018;16(10):5454. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5454 

2022/EØS/81/63 
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7) 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. 

8) 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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 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. 

Den får anvendelse fra 16. desember 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 26. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnene for dimetoat og ometoat lyde: 

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

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 

D
im

et
o

at
 

O
m

et
o

at
 

1 2 3 4 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0.01* 0.01* 

0110010 Grapefrukt (+) (+) 

0110020 Appelsiner (+) (+) 

0110030 Sitroner (+) (+) 

0110040 Lime (+) (+) 

0110050 Mandariner (+) (+) 

0110990 Andre (2)   

0120000 Nøtter 0.01* 0.01* 

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* 0.01* 

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre (2)   
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1 2 3 4 

0140000 Steinfrukter 0.01* 0.01* 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre (2)   

0150000 Bær og små frukter 0.01* 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   

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler 0.01* 0.01* 

0161020 Fikener 0.01* 0.01* 

0161030 Bordoliven 3(+) 1.5 (+) 

0161040 Kumquat 0.01* 0.01* 

0161050 Stjernefrukt 0.01* 0.01* 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0.01* 0.01* 

0161070 Jambolan 0.01* 0.01* 

0161990 Andre (2) 0.01* 0.01* 
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1 2 3 4 

0162000 b) uspiselig skall, små 0.01* 0.01* 

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 0.01* 0.01* 

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   

0211000 a) poteter 0.01* 0.01* 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0.01* 0.01* 

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre (2)   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter 0.01* (+) 0.01* (+) 
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0213020 Gulrøtter 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213030 Knollselleri 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213040 Pepperrot 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213050 Jordskokk 0.01* 0.01* 

0213060 Pastinakk 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213070 Rotpersille 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213080 Reddiker 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213090 Havrerot 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213100 Kålrot 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213110 Neper 0.03 (+) 0.02 (+) 

0213990 Andre (2) 0.01* 0.01* 

0220000 Løk   

0220010 Hvitløk 0.01* (+) 0.01* (+) 

0220020 Kepaløk 0.01* (+) 0.01* (+) 

0220030 Sjalottløk 0.01* (+) 0.01* (+) 

0220040 Pipeløk/vårløk 2(+) 0.2 (+) 

0220990 Andre (2) 0.01* 0.01* 

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 (+) (+) 
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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 0.02  

0241010 Brokkoli (+) (+) 

0241020 Blomkål (+) (+) 

0241990 Andre (2)   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål 0.1* (+) (+) 

0242020 Hodekål 0.01* (+) (+) 

0242990 Andre (2) 0.01*  

0243000 c) bladkål 0.01*  

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre (2)   

0244000 d) knutekål 0.01*  

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   
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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   

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   
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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)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø 0.01* 0.01* 

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)   
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0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 3(+) 1.5 (+) 

0402020 Oljepalmefrø 0.01* 0.01* 

0402030 Oljepalmefrukter 0.01* 0.01* 

0402040 Kapok 0.01* 0.01* 

0402990 Andre (2) 0.01* 0.01* 

0500000 KORN   

0500010 Bygg 0.02* (+) 0.02* (+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0.01* 0.01* 

0500030 Mais 0.01* 0.01* 

0500040 Hirse 0.01* 0.01* 

0500050 Havre 0.02* (+) 0.02* (+) 

0500060 Ris 0.01* 0.01* 

0500070 Rug 0.02 (+) 0.01* (+) 

0500080 Sorghum 0.01* 0.01* 

0500090 Hvete 0.05 (+) 0.01* (+) 

0500990 Andre (2) 0.01* 0.01* 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0.05* 

0610000 Te 0.05*  

0620000 Kaffebønner 0.05*  

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille 0.05*  

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0.05*  

0631030 Rose 0.1 (+)  

0631040 Jasmin 0.05*  

0631050 Lind 0.05*  

0631990 Andre (2) 0.05*  

0632000 b) blader og urter 0.05*  

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre (2)   
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0633000 c) røtter 0.05*  

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre (2)   

0639000 d) andre deler av planten 0.05*  

0640000 Kakaobønner 0.05*  

0650000 Johannesbrød 0.05*  

0700000 HUMLE 0.05* 0.05* 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 5 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 0.5 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)   

0830000 Barkkrydder 0.05* 0.05* 

0830010 Kanel   

0830990 Andre (2)   
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0.1 0.05* 

0840020 Ingefær (10) 0.1 0.05* 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0.1 0.05* 

0840040 Pepperrot (11)   

0840990 Andre (2) 0.1 0.05* 

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   

0900010 Sukkerbeterøtter 0.01* (+) 0.01* (+) 

0900020 Sukkerrør 0.01* 0.01* 

0900030 Sikorirøtter 0.03 (+) 0.02 (+) 

0900990 Andre (2) 0.01* 0.01* 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Produkter av   

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   
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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   
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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)   

1020000 Melk   

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre (2)   

1030000 Fugleegg   

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre (2)   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7)   

1050000 Amfibier og krypdyr   

1060000 Virvelløse landdyr   

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr   

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

legg I. 

Dimetoat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0161030 Bordoliven 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 
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0231030 Auberginer/eggplanter 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251020 Salat 

0270010 Asparges 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300030 Erter 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500090 Hvete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om overvåkingsdata mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631030 Rose 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 
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Ometoat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0161030 Bordoliven 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0233020 Kjempegresskar 
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0233030 Vannmeloner 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251020 Salat 

0270010 Asparges 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300030 Erter 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/749 

av 4. juni 2020 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005  

med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorat 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 fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ifølge kommisjonsbeslutning 2008/865/EF(2) er alle godkjenninger av plantevernprodukter som inneholder klorat, blitt 

tilbakekalt etter at klorat ikke ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) Det er ikke fastsatt spesifikke øvre grenseverdier for rester av klorat, og ettersom dette stoffet ikke er oppført i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 396/2005, gjelder for tiden standardverdien på 0,01 mg/kg for alle næringsmidler og fôr i 

vedlegg I til forordning (EF) n.r 396/2005. 

3) I tillegg til den tidligere bruken i plantevernmidler er klorat også et stoff som dannes som biprodukt når desinfeksjons-

midler som inneholder klorin, brukes i bearbeiding av næringsmidler og drikkevann. Disse bruksområdene har ført til at 

rester av klorat nå kan påvises i næringsmidler. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») samlet mellom 2014 og 2018 inn overvåkings-

data for å undersøke forekomsten av rester av klorat i næringsmidler og drikkevann. Dataene tydet på at kloratrester 

forekommer på nivåer som ofte overstiger standardverdien på 0,01 mg/kg, og at nivåene varierer avhengig av kilde og 

produkt. Resultatene viser at selv om god praksis brukes, er det for tiden ikke mulig å oppnå restkonsentrasjoner av 

klorat som er i samsvar med den gjeldende øvre grenseverdien for restmengder på 0,01 mg/kg. 

5) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om risikoene for folkehelsen knyttet til forekomsten av klorat i 

næringsmidler(4). I sin uttalelse fastsatte myndigheten et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 3 μg/kg kroppsvekt per dag 

og en akutt referansedose på 36 μg/kg kroppsvekt. På grunnlag av dataene som ble samlet inn i 2014, konkluderte 

myndigheten med at den akutte eksponeringen gjennom kosten ikke overstiger det akseptable daglige inntaket. Den 

gjennomsnittlige eksponeringen for klorat gjennom kosten i europeiske land overstiger akseptabelt daglig inntak hos 

visse undergrupper av befolkningen slik som spedbarn og småbarn med mild til moderat jodmangel.  

6) For å senke kloratnivåene og redusere eksponeringen gjennom samordnede tiltak i flere relevante og nærliggende sek-

torer ble medlemsstatene i 2017 enige om en tverrfaglig handlingsplan med rekke tiltak som skal treffes parallelt, blant 

annet tiltak vedrørende drikkevann og hygiene samt fastsettelse av midlertidige øvre grenseverdier for næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 8.6.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2021 av 5. februar 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. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2008/865/EF av 10. november 2008 om at klorat ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

tilbakekalling av godkjenninger av plantevernmidler som inneholder dette stoffet (EUT L 307 av 18.11.2008, s. 7). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Vitenskapelig uttalelse om risikoene for folkehelsen knyttet til 

forekomsten av klorat i næringsmidler. EFSA Journal 2015;13(6):4135, 103 s. 

2022/EØS/81/64 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/843 

 

 

7) I denne forordningen behandles fastsettelse av midlertidige øvre grenseverdier i næringsmidler. For dette formål ble et 

stort antall forekomstdata samlet inn mellom 2014 og 2018, av både medlemsstatene og driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak. Dataene viste en generell reduksjon i nivåene, noe som antyder at praksisen i en viss grad er blitt forbedret. 

Når det gjelder klorat, der restmengdene ikke stammer fra bruk av plantevernmidler, men fra bruk av klorinbaserte 

løsninger ved bearbeiding av næringsmidler og behandling av drikkevann, bør de øvre grenseverdiene fastsettes til 

nivåer som er «så lave som det med rimelighet er mulig å oppnå» (ALARA-prinsippet) ved å følge god framstillings-

praksis og samtidig sikre at god hygienepraksis fortsatt er mulig. Denne metoden sikrer at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak treffer tiltak for i størst mulig grad å forebygge og redusere kloratinnholdet i næringsmidler for å 

beskytte folkehelsen, samtidig som behovet for mikrobiologisk næringsmiddeltrygghet tas i betraktning. 

8) Midlertidige øvre grenseverdier for klorat ifølge ALARA-prinsippet bygger på 95-prosentilen av forekomstdataene, der 

det tas hensyn til bruken av lovlig behandlet drikkevann i bearbeidingen av næringsmidler. Den midlertidige øvre 

grenseverdien bør gjennomgås senest fem år etter kunngjøringen av denne forordningen, i lys av den mulige utviklingen 

på hygiene- eller drikkevannsområdet, de driftsansvarliges framskritt med å senke kloratnivåene eller når nye opplysnin-

ger og data blir tilgjengelige som berettiger en tidligere gjennomgang. 

9) Kommisjonen har rådført seg med EU-referanselaboratoriene om passende bestemmelsesgrenser for rester av klorat i 

visse spesifikke varer. 

10) På grunnlag av myndighetens vitenskapelige uttalelse, og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for 

saken, oppfyller de foreslåtte øvre grenseverdiene for restmengder kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

12) 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 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Den midlertidige øvre grenseverdien for klorat skal revurderes senest 8. juni 2025. 

Artikkel 3 

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 4. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  



Nr. 81/844 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

VEDLEGG 

I del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 tilføyes følgende kolonne for klorat: 

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

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

K
lo

ra
t 

(A
) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,05 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter 0,1 

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 0,05 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  
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0140000 Steinfrukter 0,05 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  

0150000 Bær og små frukter 0,05 

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 0,3 

0161020 Fikener 0,3 

0161030 Bordoliven 0,7 

0161040 Kumquat 0,3 

0161050 Stjernefrukt 0,3 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,3 

0161070 Jambolan 0,3 

0161990 Andre (2) 0,3 
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0162000 b) uspiselig skall, små 0,3 

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 0,3 

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  

0211000 a) poteter 0,05 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,05 

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre (2)  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,15 

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  
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0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre (2)  

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk 0,7 

0220020 Kepaløk 0,5 

0220030 Sjalottløk 0,5 

0220040 Pipeløk/vårløk 0,5 

0220990 Andre (2) 0,05 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater 0,1 

0231020 Paprika 0,3 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,4 

0231040 Okra 0,1 

0231990 Andre (2) 0,1 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,2 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,08 

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais 0,1 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,1 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli 0,4 
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0241020 Blomkål 0,06 

0241990 Andre (2) 0,06 

0242000 b) hodekål 0,07 

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,06 

0243020 Grønnkål 0,2 

0243990 Andre (2) 0,06 

0244000 d) knutekål 0,06 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 0,7 

0251000 a) salat og salatplanter  

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  

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  

0254000 d) brønnkarse  

0255000 e) sikori/julesalat  

0256000 f) urter og spiselige blomster  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  
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0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter 0,35 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre (2)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,25 

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  

0280010 Dyrket sopp 0,7 

0280020 Viltvoksende sopp 0,7 

0280990 Mose og lav 0,05 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05 

0300000 BELGFRUKTER 0,35 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø 0,05 

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 0,7 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN 0,05 

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  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

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  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,07 

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 0,07 

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 0,07 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,07 

0840020 Ingefær (10)  

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,07 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,07 

0850000 Krydder i form av knopper 0,07 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,07 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,07 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,05 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler 0,05 

1011020 Fett 0,1(*) 

1011030 Lever 0,05 

1011040 Nyrer 0,05 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1011990 Andre (2) 0,05 

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,05 

1012020 Fett 0,1(*) 

1012030 Lever 0,05 

1012040 Nyrer 0,05 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1012990 Andre (2) 0,05 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,05 

1013020 Fett 0,1(*) 

1013030 Lever 0,05 

1013040 Nyrer 0,05 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1013990 Andre (2) 0,05 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,05 

1014020 Fett 0,1(*) 

1014030 Lever 0,05 

1014040 Nyrer 0,05 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1014990 Andre (2) 0,05 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,05 

1015020 Fett 0,1(*) 

1015030 Lever 0,05 

1015040 Nyrer 0,05 
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1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1015990 Andre (2) 0,05 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler 0,05 

1016020 Fett 0,1(*) 

1016030 Lever 0,05 

1016040 Nyrer 0,05 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1016990 Andre (2) 0,05 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,05 

1017020 Fett 0,1(*) 

1017030 Lever 0,05 

1017040 Nyrer 0,05 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1017990 Andre (2) 0,05 

1020000 Melk 0,1 

1020010 Storfe (+) 

1020020 Sau (+) 

1020030 Geit (+) 

1020040 Hest (+) 

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 0,05 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

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

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 
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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. 

Klorat (A) 

A) For å ta hensyn til den særlige situasjonen hva angår rester av klorat i bearbeidede næringsmidler (også, med henblikk på denne 

forordningen, næringsmidler som har gjennomgått de behandlingene som er angitt i artikkel 2 nr. 1 bokstav n) i forordning (EF)  

nr. 852/2004), som har kommet i kontakt med produkter som inneholder rester av klorat eller som inneholder ingredienser med slike 

rester, for eksempel tekniske hjelpestoffer eller drikkevann som brukes i samsvar med lovfestede krav, bør disse ytterligere kildene til 

kloratrester hensyntas når det tillatte innholdet av kloratrester i eller på bearbeidede næringsmiddelproduktet fastsettes i samsvar med 

artikkel 20 nr. 1 denne forordningen. Bevisbyrden med hensyn til innholdet av disse ytterligere kildene påhviler driftsansvarlige for 

næringsmiddel- og fôrforetak. 

(+) Inkludert rå melk, varmebehandlet melk og melk til produksjon av melkebaserte produkter som definert i forordning (EU) nr. 1308/2013. 

Den øvre grenseverdien for restmengder gjelder for bruksklar melk (som markedsføres som sådan, eller rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger) 

1020010 Storfe 

(+) Inkludert rå melk, varmebehandlet melk og melk til produksjon av melkebaserte produkter. Den øvre grenseverdien for restmengder 

gjelder for bruksklar melk (som markedsføres som sådan, eller rekonstitueres etter produsentens anvisninger) 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/770 

av 8. juni 2020 

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

med hensyn til øvre grenseverdier for rester av myklobutanil, napropamid og sintofen 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 rådsdirek-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av myklobutanil er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for napropamid er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre 

grenseverdier for rester av sintofen er ikke fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom dette aktive stoffet ikke 

er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005 anvendelse. 

2) Når det gjelder myklobutanil, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») en 

grunngitt uttalelse om gjennomgåelsen av de gjeldende øvre grenseverdiene for restmengder i samsvar med artikkel 12 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å heve eller 

beholde de gjeldende øvre grenseverdiene for epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær (søte), 

ferskener, plommer, borddruer og vindruer. Når det gjelder jordbær, bjørnebær, stikkelsbær (grønne, røde og gule), 

bananer, tomater, auberginer/eggplanter, meloner, mandelgresskar, vannmelon, vårsalat, bønner (med belg), artisjokker, 

humle, sukkerbeterøtter, svin (muskler, fett, lever, nyre), storfe (muskler, fett, lever, nyre), sau (muskler, fett, lever, 

nyre), geit (muskler, fett, lever, nyre), dyr av hestefamilien (muskler, fett, lever, nyre), fjørfe (muskler, fett, lever), melk 

(storfe, sau, geit, hest) og fugleegg, konkluderte myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

det nivået myndigheten har angitt. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordningen, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3) Når det gjelder napropamid, framla myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å 

senke grenseverdiene for mandler, kastanjer, hasselnøtter, pekannøtter, pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter, epler, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 12.6.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2021 av  

5. februar 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. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2018;16(8):5392. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2018;16(8):5394. 

2022/EØS/81/65 
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pærer, kveder, medlar, japansk medlar, aprikoser, kirsebær (søte), plommer, poteter, knollselleri, pepperrot, hagereddik, 

kålrot, nepe, tomater, auberginer/eggplante, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, vårsalat, rucola/salatsennep, bønner 

(med belg), linfrø, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, sennepsfrø, bomullsfrø, gresskarfrø, saflorfrø, 

agurkurtfrø, oljedodrefrø, hampefrø og ricinus. Når det gjelder øvre grenseverdier for grapefrukt, appelsiner, sitron, 

lime, mandariner, jordbær, bjørnebær, blåbringebær, bringebær (røde og gule), blåbær, tranebær, solbær, rødrips og 

hvitrips), stikkelsbær (grønne, røde og gule), nyper, hyllebær, urter og spiselige blomster, urtete (fra blomster, blader og 

urter, røtter og andre deler av planten) og fruktkrydder, konkluderte myndigheten med at noen opplysninger manglet, og 

at de som er ansvarlige for risikohåndteringen må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005 til det nivået myndigheten har angitt. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt 

innen to år etter kunngjøringen av denne forordningen, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder sintofen, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») en grunngitt 

uttalelse om gjennomgåelsen av de gjeldende øvre grenseverdiene for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 396/2005(4). Når det gjelder grenseverdien for hvete, konkluderte den med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Det finnes ingen andre 

godkjenninger for dette stoffet. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til det nivået myndigheten har angitt. Nevnte grenseverdi vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller øvre CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene fastsettes til den særskilte bestemmelses-

grensen eller til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

7) På grunnlag av myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

sasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordningen fastsette 

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. 

11) 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. 

12) 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 

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

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(8):5406. 
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Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyden den hadde før den ble endret ved denne forordningen, får fortsatt anvendelse 

på produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 2. januar 2021. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 2. januar 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 8. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnen for myklobutanil erstattes og følgende kolonner for napropamid og sintofen tilføyes: 

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

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene gjelder for(a) 

M
y
k
lo

b
u

ta
n
il

 

(s
u

m
m

en
 a

v
 

b
es

le
k

te
d
e 

is
o

m
er

er
) 

(R
) 

N
ap

ro
p

am
id

 

(s
u

m
m

en
 a

v
 

is
o

m
er

er
) 

S
in

to
fe

n
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

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

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,01(*) (+)  

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre (2)    

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,01(*)  

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)    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0130000 Kjernefrukter 0,6(+) 0,01(*)  

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre (2)    

0140000 Steinfrukter  0,01(*)  

0140010 Aprikoser 3   

0140020 Kirsebær (søte) 3   

0140030 Ferskener 3   

0140040 Plommer 2   

0140990 Andre (2) 2   

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer 1,5(+) 0,01(*)  

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 1,5(+) 0,01(*) (+)  

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

0153010 Bjørnebær 0,8(+)   

0153020 Blåbringebær 0,01(*)   

0153030 Bringebær (røde og gule) 0,01(*)   

0153990 Andre (2) 0,01(*)   

0154000 d) andre små frukter og bær    

0154010 Blåbær 0,01(*) 0,02(*) (+)  

0154020 Tranebær 0,01(*) 0,02(*) (+)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,9 0,02(*) (+)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,8(+) 0,02(*) (+)  

0154050 Nyper 0,01(*) 0,02(*) (+)  

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*) 0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn 0,6(+) 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0154080 Hyllebær 0,01(*) 0,02(*) (+)  

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

0160000 Diverse frukter med  0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler 0,01(*)   

0161020 Fikener 0,01(*)   

0161030 Bordoliven 0,01(*)   

0161040 Kumquat 0,01(*)   

0161050 Stjernefrukt 0,01(*)   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,6(+)   

0161070 Jambolan 0,01(*)   

0161990 Andre (2) 0,01(*)   

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

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 0,01(*)   

0163020 Bananer 3(+)   

0163030 Mango 0,01(*)   

0163040 Papaya 0,01(*)   

0163050 Granatepler 0,01(*)   

0163060 Cherimoya 0,01(*)   

0163070 Guava 0,01(*)   

0163080 Ananas 0,01(*)   

0163090 Brødfrukter 0,01(*)   

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

0163990 Andre (2) 0,01(*)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster 0,06 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    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

0213080 Reddiker    

0213090 Havrerot    

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre (2)    

0220000 Løk 0,06 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk    

0220030 Sjalottløk    

0220040 Pipeløk/vårløk    

0220990 Andre (2)    
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0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae    

0231010 Tomater 0,6(+)   

0231020 Paprika 3   

0231030 Auberginer/eggplanter 0,2(+)   

0231040 Okra 0,01(*)   

0231990 Andre (2) 0,01(*)   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,2   

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre (2)    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,3   

0233010 Meloner (+)   

0233020 Kjempegresskar (+)   

0233030 Vannmeloner (+)   

0233990 Andre (2) (+)   

0234000 d) sukkermais 0,01(*)   

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,05  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  0,01(*)  

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre (2)    

0242000 b) hodekål  0,01(*)  

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre (2)    

0243000 c) bladkål  0,05(*)  

0243010 Kinakål/pe-tsai    
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0243020 Grønnkål    

0243990 Andre (2)    

0244000 d) knutekål  0,05(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

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

0251010 Vårsalat 9(+) 0,05  

0251020 Salat 0,05 0,01(*)  

0251030 Bredbladet endiv 0,05 0,01(*)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,05 0,01(*)  

0251050 Vårkarse 0,05 0,01(*)  

0251060 Salatsennep/rucola 0,05 0,05  

0251070 Sareptasennep 0,05 0,05  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,05 0,05  

0251990 Andre (2) 0,05 0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,05 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre (2)    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,05 0,01(*) 0,01(*) 

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

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,05 0,05 (+) 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(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,8(+)   

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*)   

0260030 Erter (med belg) 0,01(*)   

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*)   

0260050 Linser 0,01(*)   

0260990 Andre (2) 0,01(*)   

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

0270010 Asparges 0,01(*)   

0270020 Kardon 0,01(*)   

0270030 Stilkselleri 0,01(*)   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,06   

0270050 Artisjokker 0,8(+)   

0270060 Purre 0,06   

0270070 Rabarbra 0,01(*)   

0270080 Bambusskudd 0,01(*)   

0270090 Palmehjerter 0,01(*)   

0270990 Andre (2) 0,01(*)   

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

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

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

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

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    
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0300990 Andre (2)    

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

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,02  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,01(*)  

0401030 Valmuefrø  0,02  

0401040 Sesamfrø  0,02  

0401050 Solsikkefrø  0,02  

0401060 Rapsfrø  0,02  

0401070 Soyabønner  0,02  

0401080 Sennepsfrø  0,02  

0401090 Bomullsfrø  0,02  

0401100 Gresskarfrø  0,02  

0401110 Saflorfrø  0,02  

0401120 Agurkurtfrø  0,02  

0401130 Oljedodrefrø  0,02  

0401140 Hampefrø  0,02  

0401150 Ricinus  0,02  

0401990 Andre (2)  0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre (2)    

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

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    

0500030 Mais    

0500040 Hirse    

0500050 Havre    
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0500060 Ris    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum    

0500090 Hvete   (+) 

0500990 Andre (2)    

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

0610000 Te    

0620000 Kaffebønner    

0630000 Urtete fra  (+)  

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    

0650000 Johannesbrød    

0700000 HUMLE 6(+) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    
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0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 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(*) 0,05(*) (+) 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)    

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

0830010 Kanel    

0830990 Andre (2)    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

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

0840020 Ingefær (10)    

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

0840040 Pepperrot (11)    

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre (2)    

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

0860010 Safran    

0860990 Andre (2)    

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

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre (2)    

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

0900010 Sukkerbeterøtter (+)   

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre (2)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

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

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

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre (2)    

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

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

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

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) (+) 0,01(*) 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)    
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(*) 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. 

Myklobutanil (summen av beslektede isomerer) (R) 

(R) = Restmengdedefinisjonen avviker for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel – kodenummer: Myklobutanil – kode 1000000 unntatt 

1040000: frie og konjugerte former av alfa-(3-hydroksybutyl)-alfa-(4-klorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propanenitril (RH9090) uttrykt som 

myklobutanil 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter av triazolderivater mangler. Når 

den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom 

disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000  Kjernefrukter 

0130010  Epler 

0130020  Pærer 

0130030  Kveder 

0130040  Mispel 

0130050  Japansk mispel 

0130990  Andre (2) 

0151000  a) druer 

0151010  Borddruer 

0151020  Vindruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om feltundersøkelser av vekster ved 

vekselbruk og om metabolitter av triazolderivater. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0152000  b) jordbær 

0153010  Bjørnebær 

0154040  Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter av triazolderivater mangler. Når 

den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom 

disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154070  Azarolhagtorn 

0161060  Kaki/kakiplomme/persimmon 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om metabolisme i vekster ved behandling 

etter innhøsting. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163020  Bananer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om feltundersøkelser av vekster ved 

vekselbruk og om metabolitter av triazolderivater. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0231010  Tomater 
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0231030  Auberginer/eggplanter 

0233010  Melon 

0233020  Kjempegresskar 

0233030  Vannmeloner 

0233990  Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om metabolisme i vekster når det gjelder 

bladgrønnsaker, og om metabolitter av triazolderivater. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0251010  Vårsalat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om metabolisme i vekster når det gjelder 

belgfrukter og oljefrø. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260010  Bønner (med belg) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om metabolisme i vekster når det gjelder 

bladgrønnsaker. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050  Artisjokker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om restmengdeforsøk, analysemetoder og 

metabolisme i vekster når det gjelder bladgrønnsaker. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0700000  HUMLE 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger mangler om feltundersøkelser av vekster ved 

vekselbruk og om metabolitter av triazolderivater. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0900010  Sukkerbeterøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000  a) svin 

1011010  Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011020  Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030  Lever 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990  Andre (2) 

1012000  b) storfe 

1012010  Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012020  Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030  Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990  Andre (2) 

1013000  c) sau 

1013010  Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013020  Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013030  Lever 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990  Andre (2) 

1014000  d) geit 

1014010  Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014020  Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014030  Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990  Andre (2) 

1015000  e) dyr av hestefamilien 

1015010  Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015020  Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015030  Lever 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990  Andre (2) 

1016000  f) fjørfe 

1016010  Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016020  Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016030  Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990  Andre (2) 

1017000  g) andre oppdrettede landdyr 

1017010  Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017020  Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017030  Lever 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990  Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000  Melk 

1020010  Storfe 

1020020  Sau 

1020030  Geit 

1020040  Hest 

1020990  Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000  Fugleegg 

1030010  Kylling 

1030020  And 

1030030  Gås 

1030040  Vaktel 

1030990  Andre (2) 

1050000  Amfibier og krypdyr 

1060000  Virvelløse landdyr 

1070000  Viltlevende landlevende virveldyr 

Napropamid (summen av isomerer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000  Sitrusfrukter 

0110010  Grapefrukt 

0110020  Appelsiner 

0110030  Sitroner 

0110040  Lime 



Nr. 81/878 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

0110050  Mandariner 

0110990  Andre (2) 

0152000  b) jordbær 

0153000  c) bær fra halvbusker 

0153010  Bjørnebær 

0153020  Blåbringebær 

0153030  Bringebær (røde og gule) 

0153990  Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og metabolisme i vekster 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154010  Blåbær 

0154020  Tranebær 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040  Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0154050  Nyper 

0154080  Hyllebær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256000  f) urter og spiselige blomster 

0256010  Kjørvel 

0256020  Gressløk 

0256030  Snittselleri 

0256040  Persille 

0256050  Salvie 

0256060  Rosmarin 

0256070  Timian 

0256080  Basilikum og spiselige blomster 

0256090  Laurbærblad 

0256100  Estragon 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0630000  Urtete fra 

0631000  a) blomster 

0631010  Kamille 

0631020  Jamaicahibisk/roselle 
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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 

0820000  Fruktkrydder 

0820010  Allehånde 

0820020  Sichuanpepper 

0820030  Karve 

0820040  Kardemomme 

0820050  Einebær 

0820060  Pepper (svart, grønn og hvit) 

0820070  Vanilje 

0820080  Tamarind 

0820990  Andre (2) 

Sintofen 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500090  Hvete» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A utgår kolonnen for napropamid. 

b) I del B utgår kolonnen for myklobutanil. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/785 

av 9. juni 2020 

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

hensyn til øvre grenseverdier for rester av kromafenozid, fluometuron, pencykuron,  

sedaksan, tau-fluvalinat og triazoksid 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 rådsdirek-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av kromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaksan, tau-fluvalinat og triazoksid er 

fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder triazoksid, er det ikke fastsatt øvre 

grenseverdier for restmengder i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom dette aktive stoffet ikke er oppført i vedlegg 

IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) anvendelse. 

2) Når det gjelder kromafenozid, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») en 

grunngitt uttalelse om gjennomgåelsen av de gjeldende øvre grenseverdiene for restmengder i samsvar med artikkel 12 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Det finnes ingen godkjente bruksområder eller fastsatte importtoleranser for 

kromafenozid i Unionen. Myndigheten konkluderte med at fastsettelse av grenseverdien til bestemmelsesgrensen ville gi 

et tilfredsstillende vernenivå for forbrukere i Unionen. De øvre grenseverdiene for restmengder bør derfor fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

3) Når det gjelder fluometuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den anbefalte å beholde den gjeldende grenseverdien for bomullsfrø. 

Det finnes ingen andre godkjenninger for dette stoffet. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør den 

øvre grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til det gjeldende nivået.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 16.6.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2021 av  

5. februar 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. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2019;17(1):5533. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2019;17(1):5560. 

2022/EØS/81/66 
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4) Når det gjelder pencykuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde, og når det gjelder 

øvre grenseverdier for alle varer, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom en risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes, bør de 

øvre grenseverdiene i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

5) Når det gjelder sedaksan, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å 

beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør den øvre 

grenseverdien i fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til det gjeldende nivået. 

6) Når det gjelder tau-fluvalinat, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(6). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde, og anbefalt å 

senke den øvre grenseverdien for kirsebær (søte), jordbær, rødbeter, gulrøtter, brokkoli, bønner (uten belg), erter (uten 

belg), sesamfrø, rapsfrø, bomullsfrø, bygg, havre, svin (muskler, fett, nyrer), nyrer (storfe, sau, geit, dyr av hestefami-

lien), melk (storfe, sau, geit, hest). For andre produkter anbefalte Myndigheten å heve eller beholde de gjeldende øvre 

grenseverdiene. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til det nivået myndigheten har 

angitt. Når det gjelder øvre grenseverdier for agurk, fjørfefett og spiselig slakteavfall fra fjørfe (unntatt lever og nyre), 

konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen 

av denne forordningen, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

7) Når det gjelder triazoksid, framla myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(7). Den anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for bygg, havre, rug og 

hvete. Det finnes ingen andre godkjenninger for dette stoffet. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende 

nivå eller til det nivået myndigheten har angitt. 

8) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller øvre CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene fastsettes til den særskilte bestemmelses-

grensen eller til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

9) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

10) På grunnlag av myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

sasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

13) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordningen fastsette 

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. 

14) 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. 

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

pencycuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(12):5518. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2019;17(1):5544. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-

fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(11):5475. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2019;17(1):5525. 



Nr. 81/882 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

15) 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 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyden den hadde før den ble endret ved denne forordningen, får fortsatt anvendelse 

på produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 6. januar 2021. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 6. januar 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 9. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II tilføyes følgende kolonner for kromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaksan, tau-fluvalinat og triazoksid: 

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

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter 

som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; 

NØTTER 

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

0110000 Sitrusfrukter     0,4 0,001(*) 

0110010 Grapefrukt       

0110020 Appelsiner       

0110030 Sitroner       

0110040 Lime       

0110050 Mandariner       

0110990 Andre (2)       

0120000 Nøtter     0,01(*) 0,005(*) 

0120010 Mandler       

0120020 Paranøtter       

0120030 Kasjunøtter       

0120040 Kastanjer       

0120050 Kokosnøtter       

0120060 Hasselnøtter       

0120070 Macadamianøtter       

0120080 Pekannøtter       

0120090 Pinjekjerner       

0120100 Pistasienøtter       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0120110 Valnøtter       

0120990 Andre (2)       

0130000 Kjernefrukter     0,3 0,001(*) 

0130010 Epler       

0130020 Pærer       

0130030 Kveder       

0130040 Mispel       

0130050 Japansk mispel       

0130990 Andre (2)       

0140000 Steinfrukter      0,001(*) 

0140010 Aprikoser     0,3  

0140020 Kirsebær (søte)     0,4  

0140030 Ferskener     0,3  

0140040 Plommer     0,01(*)  

0140990 Andre (2)     0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter      0,001(*) 

0151000 (a)  druer     1  

0151010 Borddruer       

0151020 Vindruer       

0152000 (b)  jordbær     0,3  

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

0153010 Bjørnebær       

0153020 Blåbringebær       

0153030 Bringebær (røde og gule)       

0153990 Andre (2)       

0154000 (d)  andre små frukter og 

bær 

    0,01(*)  

0154010 Blåbær       

0154020 Tranebær       
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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      0,001(*) 

0161020 Fikener      0,001(*) 

0161030 Bordoliven      0,005(*) 

0161040 Kumquat      0,001(*) 

0161050 Stjernefrukt      0,001(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persim

mon 

     0,001(*) 

0161070 Jambolan      0,001(*) 

0161990 Andre (2)      0,001(*) 

0162000 (b)  uspiselig skall, små      0,001(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, 

gule) 

      

0162020 Litchi/litchiplommer       

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja       

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter       

0162050 Stjerneepler       

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-

kaki 

      

0162990 Andre (2)       
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0163000 (c)  uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer      0,005(*) 

0163020 Bananer      0,001(*) 

0163030 Mango      0,001(*) 

0163040 Papaya      0,001(*) 

0163050 Granatepler      0,001(*) 

0163060 Cherimoya      0,001(*) 

0163070 Guava      0,001(*) 

0163080 Ananas      0,001(*) 

0163090 Brødfrukter      0,001(*) 

0163100 Durian      0,001(*) 

0163110 Graviola/pigannona      0,001(*) 

0163990 Andre (2)      0,001(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER 

FRYSTE 
      

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,001(*) 

0211000 (a)  poteter    0,02   

0212000 (b)  tropiske rot- og 

knollvekster 

   0,01(*)   

0212010 Kassava       

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams       

0212040 Arrowrot       

0212990 Andre (2)       

0213000 (c)  andre rot- og 

knollvekster unntatt 

sukkerbete 

   0,01(*)   

0213010 Rødbeter       

0213020 Gulrøtter       

0213030 Knollselleri       

0213040 Pepperrot       



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/887 
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0213050 Jordskokk       

0213060 Pastinakk       

0213070 Rotpersille       

0213080 Reddiker       

0213090 Havrerot       

0213100 Swede s/rutabagas       

0213110 Neper       

0213990 Andre (2)       

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0220010 Hvitløk       

0220020 Kepaløk       

0220030 Sjalottløk       

0220040 Pipeløk/vårløk       

0220990 Andre (2)       

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,001(*) 

0231000 (a)  Solanaceae og Malvaceae       

0231010 Tomater     0,01(*)  

0231020 Paprika     0,01(*)  

0231030 Auberginer/eggplanter     0,15  

0231040 Okra     0,01(*)  

0231990 Andre (2)     0,01(*)  

0232000 (b)  gresskarfamilien – 

spiselig skall 

    0,02  

0232010 Slangeagurker     (+)  

0232020 Sylteagurker       

0232030 Mandelgresskar       

0232990 Andre (2)       
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0233000 (c)  gresskarfamilien – 

uspiselig skall 

      

0233010 Meloner     0,09  

0233020 Kjempegresskar     0,01(*)  

0233030 Vannmeloner     0,09  

0233990 Andre (2)     0,01(*)  

0234000 (d)  sukkermais     0,01(*)  

0239000 (e)  andre fruktbærende 

grønnsaker 

    0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede 

bladvekster av Brassica) 

0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,001(*) 

0241000 (a)  blomsterkål     0,3  

0241010 Brokkoli       

0241020 Blomkål       

0241990 Andre (2)       

0242000 (b)  hodekål       

0242010 Rosenkål     0,15  

0242020 Hodekål     0,3  

0242990 Andre (2)     0,01(*)  

0243000 (c)  bladkål     0,01(*)  

0243010 Kinakål/pe-tsai       

0243020 Grønnkål       

0243990 Andre (2)       

0244000 (d)  knutekål     0,08  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

      

0251000 (a)  salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,7 0,001(*) 

0251010 Vårsalat       

0251020 Salat       
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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(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0252010 Spinat       

0252020 Portulakk       

0252030 Mangold/bladbete       

0252990 Andre (2)       

0253000 (c)  vindrueblader og 

lignende arter 

0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0254000 (d)  brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0255000 (e)  sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0256000 (f)  urter og spiselige 

blomster 

0,02(*) 0,02(*) 0,04(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,002(*) 

0256010 Kjørvel       

0256020 Gressløk       

0256030 Snittselleri       

0256040 Persille       

0256050 Salvie       

0256060 Rosmarin       

0256070 Timian       

0256080 Basilikum og spiselige 

blomster 

      

0256090 Laurbærblad       
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0256100 Estragon       

0256990 Andre (2)       

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,001(*) 

0260010 Bønner (med belg)     0,6  

0260020 Bønner (uten belg)     0,05  

0260030 Erter (med belg)     0,6  

0260040 Erter (uten belg)     0,05  

0260050 Linser     0,01(*)  

0260990 Andre (2)     0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,001(*) 

0270010 Asparges     0,01(*)  

0270020 Kardon     0,01(*)  

0270030 Stilkselleri     0,01(*)  

0270040 Søtfennikel / florentinsk 

fennikel 

    0,01(*)  

0270050 Artisjokker     0,8  

0270060 Purre     0,01(*)  

0270070 Rabarbra     0,01(*)  

0270080 Bambusskudd     0,01(*)  

0270090 Palmehjerter     0,01(*)  

0270990 Andre (2)     0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0280010 Dyrket sopp       

0280020 Viltvoksende sopp       

0280990 Mose og lav       

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0 003(*) 

0300010 Bønner       

0300020 Linser       

0300030 Erter       
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0300040 Lupiner/lupinbønner       

0300990 Andre (2)       

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,005(*) 

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø     0,02  

0401020 Peanøtter/jordnøtter     0,01(*)  

0401030 Valmuefrø     0,01(*)  

0401040 Sesamfrø     0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø     0,01(*)  

0401060 Rapsfrø     0,02  

0401070 Soyabønner     0,01(*)  

0401080 Sennepsfrø     0,02  

0401090 Bomullsfrø     0,09  

0401100 Gresskarfrø     0,02  

0401110 Saflorfrø     0,02  

0401120 Agurkurtfrø     0,02  

0401130 Oljedodrefrø     0,02  

0401140 Hampefrø     0,02  

0401150 Ricinus     0,01(*)  

0401990 Andre (2)     0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter     0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av 

olivenolje 

      

0402020 Oljepalmefrø       

0402030 Oljepalmefrukter       

0402040 Kapok       

0402990 Andre (2)       

0500000 KORN 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,01(*)  0 003(*) 

0500010 Bygg     0,4  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0500020 Bokhvete og andre 

pseudokornarter 

    0,01(*)  

0500030 Mais     0,01(*)  

0500040 Hirse     0,01(*)  

0500050 Havre     0,4  

0500060 Ris     0,01(*)  

0500070 Rug     0,05  

0500080 Sorghum     0,01(*)  

0500090 Hvete     0,05  

0500990 Andre (2)     0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0610000 Te       

0620000 Kaffebønner       

0630000 Urtete fra       

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       



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/893 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0633990 Andre (2)       

0639000 (d)  andre deler av planten       

0640000 Kakaobønner       

0650000 Johannesbrød       

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0800000 KRYDDER       

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

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(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

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(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0830010 Kanel       

0830990 Andre (2)       

0840000 Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

      

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0840020 Ingefær (10)       

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0840040 Pepperrot (11)       

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre (2)       

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre (2)       

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre (2)       

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter       

0900020 Sukkerrør       

0900030 Sikorirøtter       

0900990 Andre (2)       

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 
      

1010000 Produkter av 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1011000 (a)  svin       

1011010 Muskler     0,015  

1011020 Fett     0,05  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/895 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1011030 Lever     0,01(*)  

1011040 Nyrer     0,01(*)  

1011050 Spiselig slakteavfall 

(unntatt lever og nyrer) 

    0,05  

1011990 Andre (2)     0,01(*)  

1012000 (b)  storfe       

1012010 Muskler     0,05  

1012020 Fett     0,3  

1012030 Lever     0,01(*)  

1012040 Nyrer     0,015  

1012050 Spiselig slakteavfall 

(unntatt lever og nyrer) 

    0,3  

1012990 Andre (2)     0,01(*)  

1013000 (c)  sau       

1013010 Muskler     0,05  

1013020 Fett     0,3  

1013030 Lever     0,01(*)  

1013040 Nyrer     0,015  

1013050 Spiselig slakteavfall 

(unntatt lever og nyrer) 

    0,3  

1013990 Andre (2)     0,01(*)  

1014000 d)  geit       

1014010 Muskler     0,05  

1014020 Fett     0,3  

1014030 Lever     0,01(*)  

1014040 Nyrer     0,015  

1014050 Spiselig slakteavfall 

(unntatt lever og nyrer) 

    0,3  

1014990 Andre (2)     0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1015000 (e)  dyr av hestefamilien       

1015010 Muskler     0,05  

1015020 Fett     0,3  

1015030 Lever     0,01(*)  

1015040 Nyrer     0,015  

1015050 Spiselig slakteavfall 

(unntatt lever og nyrer) 

    0,3  

1015990 Andre (2)     0,01(*)  

1016000 (f)  fjørfe       

1016010 Muskler     0,01(*)  

1016020 Fett     0,03(+)  

1016030 Lever     0,01(*)  

1016040 Nyrer     0,01(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall 

(unntatt lever og nyrer) 

    0,03(+)  

1016990 Andre (2)     0,01(*)  

1017000 (g)  andre oppdrettede 

landdyr 

      

1017010 Muskler     0,05  

1017020 Fett     0,3  

1017030 Lever     0,01(*)  

1017040 Nyrer     0,015  

1017050 Spiselig slakteavfall 

(unntatt lever og nyrer) 

    0,3  

1017990 Andre (2)     0,01(*)  

1020000 Melk 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1020010 Storfe     0,03  

1020020 Sau     0,02  

1020030 Geit     0,02  

1020040 Hest     0,03  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1020990 Andre (2)     0,02  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 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(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende 

virveldyr 

0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 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 

Pencykuron (summen av pencykuron og pencykuron-PB-amin uttrykt som pencykuron) (F) (R) (A) 

(A) Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for pencykuron-PB-amin ikke er kommersielt 

tilgjengelig. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt 

referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 16. juni 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

referansestandarden mangler. 

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

Pencykuron – kode 1000000: pencykuron (F) 
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Fluvalinat (summen av isomerer) (F) følger av bruken av tau-fluvalinat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0232010 Agurk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om stoffskifte- og fôringsundersøkelser for 

husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 16. juni 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016020 Fett 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)» 

2) I del A i vedlegg III utgår kolonnene for kromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaksan og tau-fluvalinat. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/856 

av 9. juni 2020 

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

øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroksimat, fludioksonil, 

fluksapyroksad, imazalil, isofetamid, kresoksimmetyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, 

pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproksyfen og spinetoram 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 råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 12. juli 2019 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen nye øvre Codex-grenseverdier (CXL) for abamektin, 

bentazon, benzovindiflupyr, klorfenapyl cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, dikvat, etiprol, fenpikoksamid, fenpy-

roksimat, fludioksonil, fluopyram, fluksapyroksad, imazalil, isofetamid, kresoksimmetyl, lufenuron, mandipropamid, 

norflurazon, oksamyl, oksatiapiprolin, profenofos, propamokarb, propikonazol, pydiflumetofen, pyraklostrobin, 

pyriofenon, pyriproksyfen, spinetoram og tioksazafen(2). 

2) Øvre grenseverdier for restmengder for disse stoffene er fastsatt i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, 

unntatt for etioprol, norflurazon, pydiflumetofen og tioksazafen der det ikke er fastsatt særlige øvre grenseverdier og 

stoffene heller ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 

nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(3) skal internasjonale 

standarder, dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av 

næringsmiddelregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller 

uhensiktsmessig virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig 

begrunnelse eller de vil føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med 

artikkel 13 bokstav e) i nevnte forordning skal Unionen framme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og 

næringsmiddelregelverket, samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke reduseres. 

4) Unionen framla sine forbehold(4) for Codex-komiteen for rester av plantevernmidler om de foreslåtte øvre CXL-

grenseverdiene for følgende kombinasjoner av plantevernmidler og produkter: abamektin (bær fra busker, druer, grønn 

løk, urter), bentazon (alle produkter), klorfenapyr (alle produkter), cyazofamid (grønn løk), dikvat (alle produkter), 

etiprol (alle produkter), fludioksonil (selleri, grønn løk, blader av Brassicaceae, ananas, granateple), fluopyram 

(avskallet ris) imazalil (sitroner, lime, appelsiner, banan, potet, spiselig slakteavfall fra pattedyr), norflurazon (alle 

produkter), oksatiapiprolin (alle produkter), propamokarb (produkter av animalsk opprinnelse), propikonazol (alle 

produkter), pydiflumetofen (alle produkter), pyraclostrobin (salat, kjernefrukt, produkter av animalsk opprinnelse, te) og 

tioxazafen (alle produkter).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 19.6.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2021 av 5. februar 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. 

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites% 

252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-42%252FReport%252FREP19_CACe_Final.pdf 

«Joint FAO/WHO food standards programme», Codex Alimentarius-kommisjonen. Tillegg II. 42. møte. Genève, Sveits, 8.–12. juli 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbin-

delse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(4) Den europeiske unions kommentarer til Codex Circular Letter CL 2018/97-PR: 

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%252FCRD%252Fpr51_CRD04x.pdf 

2022/EØS/81/67 
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5) De øvre CXL-grenseverdiene for abamektin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpikoksamid, 

fenpyroksimat, fludioksonil, fluopyram, fluksapyroksad, imazalil, isofetamid, kresoksimmetyl, lufenuron, mandi-

propamid, oksamyl, profenofos, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproksyfen og spinetoram, som ikke er 

nevnt i betraktning 4, bør derfor oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som øvre grenseverdier for restmengder, 

unntatt når de gjelder produkter som ikke er nevnt i vedlegg I til forordningen, eller når de er fastsatt på et lavere nivå 

enn de gjeldende øvre grenseverdiene. De øvre grenseverdiene for rester av abamektin, benzovindiflupyr, 

fenpikoksamid, fluopyram, oksamyl og profenofos endres dermed ikke. Nevnte øvre CXL-grenseverdier er trygge for 

forbrukerne i Unionen(5). 

6) På grunnlag av myndighetens vitenskapelige rapport, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

8) 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 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 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 9. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(5) «Scientific support for preparing an EU position in the 51th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA 

Journal 2019;17(7):5797. 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroksimat, fludioksonil, imazalil, isofetamid, kresoksimmetyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb og 

pyraklostrobin lyde: 

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

Kodenum-
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER           0.01(*)  

0110000 Sitrusfrukter 0.9 0.01(*) 0.02(*) 0.5(+) 10  0.01(*)   0.01(*)  2 

0110010 Grapefrukt      4(+)  0.5 0.01(*)    

0110020 Appelsiner      4(+)  0.5 0.3    

0110030 Sitroner      5(+)  0.01(*) 0.01(*)    

0110040 Lime      5(+)  0.01(*) 0.4    

0110050 Mandariner      5(+)  0.01(*) 0.01(*)    

0110990 Andre (2)      0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    

0120000 Nøtter 0.04 0.02(*)  0.05  0.01(*) 0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)   

0120010 Mandler   0.02(*) (+)  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120020 Paranøtter   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0120030 Kasjunøtter   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120040 Kastanjer   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120050 Kokosnøtter   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120060 Hasselnøtter   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120070 Macadamianøtter   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120080 Pekannøtter   0.04  0.01(*)   0.05    0.02(*) 

0120090 Pinjekjerner   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120100 Pistasienøtter   0.02(*)  0.2   0.01(*)    1 

0120110 Valnøtter   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0120990 Andre (2)   0.04  0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0130000 Kjernefrukter 0.8 0.01(*) 2  5 0.01(*) 0.6 0.2 1 0.01(*)  0.5 

0130010 Epler    0.3(+)         

0130020 Pærer    0.3(+)         

0130030 Kveder    0.2(+)         

0130040 Mispel    0.2(+)         

0130050 Japansk mispel    0.2(+)         

0130990 Andre (2)    0.01(*)         

0140000 Steinfrukter  0.01(*) 2   0.01(*)    0.01(*)   

0140010 Aprikoser 0.01(*)   0.3(+) 5  3 0.01(*) 0.2(+)   1 

0140020 Kirsebær (søte) 6   2(+) 5  4 0.01(*) 0.01(*)   3 

0140030 Ferskener 1.5   0.3(+) 10  3 1.5 0.2(+)   0.3 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0140040 Plommer 0.7   0.1(+) 5  0.8 0.01(*) 0.01(*)   0.8 

0140990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.02(*) 

0150000 Bær og små frukter             

0151000 (a) druer 1.5 2 3 0.3  0.01(*) 4 1.5 0.01(*) 2   

0151010 Borddruer    (+) 5       1 

0151020 Vindruer    (+) 4       2 

0152000 (b)  jordbær 1.5 0.01(*) 5 0.3 4(+) 2 4 1.5 0.01(*) 0.01(*)  1.5 

0153000 (c)  bær fra halvbusker  0.01(*)   5  3 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)   

0153010 Bjørnebær 0.9(+)  3 0.7(+)  2      3 

0153020 Blåbringebær 0.01(*)  0.02(*) 0.5(+)  0.01(*)      2 

0153030 Bringebær (røde og gule) 0.9(+)  3 1.5(+)  2      3 

0153990 Andre (2) 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*)  0.01(*)      2 

0154000 (d)  andre små frukter og bær  0.01(*) 3   0.01(*)    0.01(*)   

0154010 Blåbær 4   0.4(+) 2  0.01(*) 0.9 0.01(*)   4 

0154020 Tranebær 0.08   0.5(+) 2  4 0.9 0.01(*)   3 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 4   0.4(+) 3  0.01(*) 0.9 0.01(*)   3 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 4   0.4(+) 2  0.01(*) 0.9 0.01(*)   3 

0154050 Nyper 4   0.4(+) 0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)   3 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0.01(*)   0.4(+) 0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)   3 

0154070 Azarolhagtorn 0.8   0.4(+) 0.01(*)  0.6 0.9 1   3 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0154080 Hyllebær 0.01(*)   0.4(+) 0.8  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)   3 

0154990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)   3 

0160000 Diverse frukter med  0.01(*)    0.01(*)    0.01(*)   

0161000 (a)  spiselig skall    0.01(*) 0.01(*)       0.02(*) 

0161010 Dadler 0.01(*)  0.02(*)    0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)    

0161020 Fikener 0.01(*)  0.02(*)    0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)    

0161030 Bordoliven 1.5  0.02(*)    0.01(*) 0.2 0.01(*)    

0161040 Kumquat 0.01(*)  0.02(*)    0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)    

0161050 Stjernefrukt 0.01(*)  0.02(*)    0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0.8  2    0.6 0.01(*) 1    

0161070 Jambolan 0.01(*)  0.02(*)    0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)    

0161990 Andre (2) 0.01(*)  0.02(*)    0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)    

0162000 (b)  uspiselig skall, små 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*)   0.01(*) 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(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0163000 (c)  uspiselig skall, store       0.01(*)  0.01(*)    

0163010 Avokadoer 0.01(*)  1 0.2 1.5   0.01(*)    0.2 

0163020 Bananer 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0163030 Mango 0.7  0.02(*) 0.01(*) 2   0.1    0.6 

0163040 Papaya 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.01(*)    0.07 

0163050 Granatepler 0.01(*)  5 0.01(*) 3   0.01(*)    0.02(*) 

0163060 Cherimoya 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0163070 Guava 0.01(*)  1.5 0.01(*) 0.5   0.01(*)    0.02(*) 

0163080 Ananas 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 7   0.01(*)    0.3 

0163090 Brødfrukter 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0163100 Durian 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0163110 Graviola/pigannona 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0163990 Andre (2) 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)   0.01(*)    0.02(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE             

0210000 Rot- og knollvekster 0.05     0.01(*) 0.01(*)  0.01(*)    

0211000 (a)  poteter  0.01(*) 0.02(*) 0.05 5   0.01(*)  0.1 0.3 0.02(*) 

0212000 (b)  tropiske rot- og knollvekster  0.01(*) 0.02(*) 0.01(*)    0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0212010 Kassava     0.01(*)        

0212020 Søtpoteter     10        

0212030 Jams     10        

0212040 Arrowrot     0.01(*)        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0212990 Andre (2)     0.01(*)        

0213000 (c)  andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

   0.01(*)         

0213010 Rødbeter  0.01(*) 1.5  1   0.05  0.1 0.01(*) 0.1 

0213020 Gulrøtter  0.01(*) 1.5  1   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.5 

0213030 Knollselleri  0.01(*) 0.3  0.2   0.01(*)  0.01(*) 0.09 0.5 

0213040 Pepperrot  0.1 1.5  1   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.3 

0213050 Jordskokk  0.01(*) 0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.06 

0213060 Pastinakk  0.01(*) 1.5  1   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.3 

0213070 Rotpersille  0.01(*) 1.5  1   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.1 

0213080 Reddiker  0.01(*) 0.3  0.3   0.01(*)  0.3 3 0.5 

0213090 Havrerot  0.01(*) 1.5  1   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.1 

0213100 Kålrot  0.01(*) 0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.09 

0213110 Neper  0.01(*) 0.02(*)  0.01(*)   0.05  0.01(*) 0.01(*) 0.09 

0213990 Andre (2)  0.01(*) 0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0220000 Løk    0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)  0.01(*)    

0220010 Hvitløk 0.05 1.5 0.07  0.5   0.3  0.01(*) 2 0.3 

0220020 Kepaløk 0.05 1.5 0.3  0.5   0.3  0.1(+) 2 1.5 

0220030 Sjalottløk 0.05 1.5 0.07  0.5   0.3  0.01(*) 2 0.3 

0220040 Pipeløk/vårløk 8 0.01(*) 0.8  5   0.01(*)  7(+) 30 1.5 

0220990 Andre (2) 0.05 1.5 0.02(*)  0.5   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker             

0231000 (a)  Solanaceae og Malvaceae             

0231010 Tomater 1 0.6 1.5 0.3 3 0.3 1.5 0.6 0.4 3(+) 4 0.3 

0231020 Paprika 1.5 0.01(*) 1.5 0.3(+) 1 0.01(*) 3 0.8 0.8 1 3 0.5 

0231030 Auberginer/eggplanter 1 0.3 1.5 0.3 0.4 0.01(*) 1.5 0.6 0.3 3 4 0.3 

0231040 Okra 1.5 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 3 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0231990 Andre (2) 1.5 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 3 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0232000 (b)  gresskarfamilien – spiselig skall 0.4 0.2 0.5 0.08 0.4  1 0.5   5 0.5 

0232010 Slangeagurker    (+)  0.5   0.15 0.2   

0232020 Sylteagurker    (+)  0.5   0.15 0.01(*)   

0232030 Mandelgresskar    (+)  0.1(+)   0.15 0.2(+)   

0232990 Andre (2)      0.01(*)   0.01(*) 0.01(*)   

0233000 (c)  gresskarfamilien – uspiselig skall 0.3 0.15 0.6 0.01(*) 0.3  0.01(*) 0.5   5 0.5 

0233010 Meloner      2(+)   0.4 0.5   

0233020 Kjempegresskar      0.01(*)   0.4 0.3   

0233030 Vannmeloner      0.01(*)   0.4 0.3   

0233990 Andre (2)      0.01(*)   0.01(*) 0.3   

0234000 (d)  sukkermais 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0239000 (e)  andre fruktbærende grønnsaker  0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

 0.01(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)    

0241000 (a)  blomsterkål 2  2         0.5 

0241010 Brokkoli     0.7     2 3  

0241020 Blomkål     0.01(*)     0.3 10(+)  

0241990 Andre (2)     0.01(*)     0.01(*) 0.01(*)  

0242000 (b)  hodekål 2            

0242010 Rosenkål   0.02(*)  0.01(*)     0.2 2 0.3 

0242020 Hodekål   0.7  2     3 1 0.4 

0242990 Andre (2)   0.02(*)  0.01(*)     0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0243000 (c)  bladkål 0.01(*)  0.02(*)       25  1.5 

0243010 Kinakål/pe-tsai     10      20  

0243020 Grønnkål     0.01(*)      20  

0243990 Andre (2)     0.01(*)      0.01(*)  

0244000 (d)  knutekål 2  0.02(*)  0.01(*)     0.01(*) 0.3 0.02(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

            

0251000 (a)  salat og salatplanter  0.01(*) 15 0.01(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 25   

0251010 Vårsalat 0.01(*)    20  0.01(*)    20(+) 10 

0251020 Salat 5    40  20    40 2 

0251030 Bredbladet endiv 0.01(*)    20  0.01(*)    20(+) 0.4 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0.01(*)    20  0.01(*)    20(+) 10 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0251050 Vårkarse 0.01(*)    20  0.01(*)    20(+) 10 

0251060 Salatsennep/rucola 0.01(*)    20  0.01(*)    30 10 

0251070 Sareptasennep 0.01(*)    20  0.01(*)    20(+) 10 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-

arter) 

0.01(*)    20  0.01(*)    20(+) 10 

0251990 Andre (2) 0.01(*)    20  0.01(*)    0.01(*) 10 

0252000 (b)  spinat og lignende blader 0.01(*) 0.01(*) 15 0.01(*)  0.01(*) 20 0.01(*) 0.01(*) 25 40  

0252010 Spinat     30       0.6 

0252020 Portulakk     20       0.02(*) 

0252030 Mangold/bladbete     20       1.5 

0252990 Andre (2)     20       0.02(*) 

0253000 (c)  vindrueblader og lignende arter 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 15 0.01(*) 25 0.01(*) 0.02(*) 

0254000 (d)  brønnkarse 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 10 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 25 0.01(*) 0.02(*) 

0255000 (e)  sikori/julesalat 0.01(*) 0.01(*) 0.06 0.01(*) 0.02 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.15 15 0.09 

0256000 (f)  urter og spiselige blomster 0.02(*) 0.02(*) 40 0.02(*) 20 0.02(*) 20 0.02(*) 0.02(*) 25 30(+) 2 

0256010 Kjørvel             

0256020 Gressløk             

0256030 Snittselleri             

0256040 Persille             

0256050 Salvie             

0256060 Rosmarin             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0256070 Timian             

0256080 Basilikum og spiselige blomster             

0256090 Laurbærblad             

0256100 Estragon             

0256990 Andre (2)             

0260000 Belgfrukter  0.01(*)    0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    

0260010 Bønner (med belg) 1.5  2 0.7(+) 1  0.6   1 0.1 0.6 

0260020 Bønner (uten belg) 0.3  0.08 0.01(*) 0.4  0.01(*)   0.01(*) 0.01(*) 0.3 

0260030 Erter (med belg) 2  2 0.01(*) 1  0.6   0.01(*) 0.01(*) 0.6 

0260040 Erter (uten belg) 0.3  0.08 0.01(*) 0.3  0.01(*)   0.3 0.01(*) 0.15 

0260050 Linser 0.01(*)  0.2 0.01(*) 0.05  0.01(*)   0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0260990 Andre (2) 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*)  0.01(*)   0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker  0.01(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)  0.01(*)    

0270010 Asparges 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)   0.05(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0270020 Kardon 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0270030 Stilkselleri 15  30  1.5   0.01(*)  20 0.01(*) 1.5 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0.01(*)  4  1.5   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 1.5 

0270050 Artisjokker 0.1  4  0.01(*)   0.01(*)  0.3 0.01(*) 3 

0270060 Purre 0.6(+)  0.02(*)  0.01(*)   10  0.01(*) 20 0.8 

0270070 Rabarbra 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0270080 Bambusskudd 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 



   

 

 

1
.1

2
.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. 8

1
/9

1
1
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0270090 Palmehjerter 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0270990 Andre (2) 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)   0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0280010 Dyrket sopp             

0280020 Viltvoksende sopp             

0280990 Mose og lav             

0290000 Alger og prokaryote organismer 0.01(*)  0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

0300000 BELGFRUKTER  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  

0300010 Bønner 0.3  0.2  0.5       0.3 

0300020 Linser 0.01(*)  0.02(*)  0.4       0.5 

0300030 Erter 0.01(*)  0.1  0.4       0.3 

0300040 Lupiner/lupinbønner 0.01(*)  0.1  0.4       0.05 

0300990 Andre (2) 0.01(*)  0.02(*)  0.4       0.3 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*)   0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  

0401000 Oljeholdige frø             

0401010 Linfrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.04 

0401030 Valmuefrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401040 Sesamfrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401050 Solsikkefrø 0.5  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.05(*)    0.3 

0401060 Rapsfrø 0.8  0.02  0.01(*)  0.015 0.01(*)    0.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0401070 Soyabønner 0.4  0.02(*)  0.2  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401080 Sennepsfrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401090 Bomullsfrø 1.5  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.3 

0401100 Gresskarfrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.02(*) 

0401110 Saflorfrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401120 Agurkurtfrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401130 Oljedodrefrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401140 Hampefrø 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.02(*) 

0401150 Ricinus 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.2 

0401990 Andre (2) 0.01(*)  0.02(*)  0.01(*)  0.01(*) 0.01(*)    0.02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter   0.02(*)  0.01(*)  0.01(*)     0.02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 1.5       0.2     

0402020 Oljepalmefrø 0.01(*)       0.01(*)     

0402030 Oljepalmefrukter 0.01(*)       0.01(*)     

0402040 Kapok 0.01(*)       0.01(*)     

0402990 Andre (2) 0.01(*)       0.01(*)     

0500000 KORN 0.01(*) 0.02(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  

0500010 Bygg   4     0.15    1 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   0.02(*)     0.15    0.02(*) 

0500030 Mais   0.02(*)     0.01(*)    0.02(*) 

0500040 Hirse   0.02(*)     0.01(*)    0.02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0500050 Havre   4     0.15    1 

0500060 Ris   0.02(*)     0.01(*)    0.09 

0500070 Rug   0.5     0.08    0.2 

0500080 Sorghum   0.02(*)     0.01(*)    0.5 

0500090 Hvete   0.5     0.08    0.2 

0500990 Andre (2)   0.02(*)     0.01(*)    0.02(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

 0.05(*)    0.05(*) 0.05(*) 0.05(*)   0.05(*)  

0610000 Te 0.05(*)  0.1(*) 8 0.05(*)    0.05(*) 0.05(*)  0.1(*) 

0620000 Kaffebønner 0.05  0.1(*) 0.05(*) 0.05(*)    0.07 0.05(*)  0.3 

0630000 Urtete fra    0.05(*)     0.05(*) 0.05(*)  0.1(*) 

0631000 (a)  blomster 0.05(*)  0.1(*)  0.05(*)        

0631010 Kamille             

0631020 Jamaicahibisk/roselle             

0631030 Rose             

0631040 Jasmin             

0631050 Lind             

0631990 Andre (2)             

0632000 (b)  blader og urter 0.05(*)  0.1(*)  0.05(*)        

0632010 Jordbær             

0632020 Rooibos             

0632030 Maté             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0632990 Andre (2)             

0633000 (c)  røtter 0.2  1.5(+)          

0633010 Vendelrot     1        

0633020 Ginseng     4        

0633990 Andre (2)     1        

0639000 (d)  andre deler av planten 0.05(*)  0.1(*)  0.05(*)        

0640000 Kakaobønner 0.05(*)  0.1(*) 0.05(*) 0.05(*)    0.05(*) 0.06  0.1(*) 

0650000 Johannesbrød 0.05(*)  0.1(*) 0.05(*) 0.05(*)    0.05(*) 0.05(*)  0.1(*) 

0700000 HUMLE 0.05(*) 20 0.1(*) 15(+) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 90 0.05(*) 15 

0800000 KRYDDER             

0810000 Frøkrydder 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

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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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0820000 Fruktkrydder 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

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(*) 0.1(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

0830010 Kanel             

0830990 Andre (2)             

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler             

0840010 Lakris 0.2 0.05(*) 1.5(+) 0.05(*) 1 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

0840020 Ingefær (10)             

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0.2 0.05(*) 1.5(+) 0.05(*) 1 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

0840040 Pepperrot (11)             

0840990 Andre (2) 0.2 0.05(*) 1.5(+) 0.05(*) 1 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

0850010 Kryddernellik             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0850020 Kapers             

0850990 Andre (2)             

0860000 Krydder i form av støvveier 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

0860010 Safran             

0860990 Andre (2)             

0870000 Krydder i form av frøkapper 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.1(*) 

0870010 Muskatblomme             

0870990 Andre (2)             

0900000 SUKKERPLANTER  0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter 0.05       0.05    0.2 

0900020 Sukkerrør 0.01(*)       0.01(*)    0.08 

0900030 Sikorirøtter 0.05       0.01(*)    0.08 

0900990 Andre (2) 0.01(*)       0.01(*)    0.02(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

  (+)          

1010000 Produkter av  0.01(*)     0.01(*)   0.01(*)  0.05(*) 

1011000 (a)  svin   0.02(*)          

1011010 Muskler 0.2   0.02 0.02 0.02  0.05(*) 0.08  0.01(+)  

1011020 Fett 0.5   0.1 0.05(*) 0.02  0.05(*) 2  0.01(+)  

1011030 Lever 1.5   0.5 0.1 0.02(*) 

(+) 

 0.05 0.15  0.1(+)  

1011040 Nyrer 1.5   0.5 0.1 0.02(*) 

(+) 

 0.05 0.15  0.02(+)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

1.5   0.5 0.1 0.02(*)  0.05 0.7  0.1  

1011990 Andre (2) 0.01   0.01(*) 0.05(*) 0.02(*)  0.05(*) 0.02(*)  0.01(*)  

1012000 (b)  storfe     (+)        

1012010 Muskler 0.2  0.02(*) 0.02 0.04 0.02  0.05(*) 0.08  0.01(+)  

1012020 Fett 0.5  0.02(*) 0.1 0.2 0.02  0.05(*) 2  0.01(+)  

1012030 Lever 1.5  0.05 0.5 0.2 0.03(+)  0.05 0.15  0.2(+)  

1012040 Nyrer 1.5  0.05 0.5 0.2 0.02(*) 

(+) 

 0.05 0.15  0.05(+)  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

1.5  0.02(*) 0.5 0.1 0.02(*)  0.05 0.7  0.2  

1012990 Andre (2) 0.01  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*)  0.05(*) 0.02(*)  0.01(*)  

1013000 (c)  sau     (+)        

1013010 Muskler 0.2  0.02(*) 0.02 0.04 0.02  0.05(*) 0.08  0.01(+)  

1013020 Fett 0.5  0.02(*) 0.1 0.2 0.02  0.05(*) 2  0.01(+)  

1013030 Lever 1.5  0.05 0.5 0.2 0.01(*)  0.05 0.15  0.2(+)  

1013040 Nyrer 1.5  0.05 0.5 0.2 0.01(*)  0.05 0.15  0.05(+)  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

1.5  0.02(*) 0.5 0.1 0.01(*)  0.05 0.7  0.2  

1013990 Andre (2) 0.01  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.01(*)  0.05(*) 0.02(*)  0.01(*)  

1014000 d)  geit     (+)        

1014010 Muskler 0.2  0.02(*) 0.02 0.04 0.02  0.05(*) 0.08  0.01(+)  

1014020 Fett 0.5  0.02(*) 0.1 0.2 0.02  0.05(*) 2  0.01(+)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1014030 Lever 1.5  0.05 0.5 0.2 0.01(*)  0.05 0.15  0.2(+)  

1014040 Nyrer 1.5  0.05 0.5 0.2 0.01(*)  0.05 0.15  0.05(+)  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

1.5  0.02(*) 0.5 0.1 0.01(*)  0.05 0.7  0.2  

1014990 Andre (2) 0.01  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.01(*)  0.05(*) 0.02(*)  0.01(*)  

1015000 (e)  dyr av hestefamilien             

1015010 Muskler 0.2  0.02(*) 0.02 0.02 0.02  0.05(*) 0.08  0.01  

1015020 Fett 0.5  0.02(*) 0.1 0.2 0.02  0.05(*) 2  0.01  

1015030 Lever 1.5  0.05 0.5 0.2 0.03(+)  0.05 0.15  0.2  

1015040 Nyrer 1.5  0.05 0.5 0.2 0.02(*) 

(+) 

 0.05 0.15  0.05  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

1.5  0.02(*) 0.5 0.1 0.02(*)  0.05 0.7  0.2  

1015990 Andre (2) 0.01  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*)  0.05(*) 0.02(*)  0.01(*)  

1016000 (f)  fjørfe   0.02(*) 0.01(*)  0.02  0.05(*)     

1016010 Muskler 0.02    0.01(*)    0.02(*)  0.02(+)  

1016020 Fett 0.04    0.05(*)    0.04  0.01(+)  

1016030 Lever 0.15    0.1    0.02(*) 

(+) 

 0.05(+)  

1016040 Nyrer 0.15    0.1    0.02(*) 

(+) 

 0.01(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0.15    0.1    0.04  0.05  

1016990 Andre (2) 0.01    0.05(*)    0.02(*)  0.01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1017000 (g) other farmed terrestrial animals             

1017010 Muskler 0.2  0.02(*) 0.02 0.02 0.02  0.05(*) 0.08  0.01  

1017020 Fett 0.5  0.02(*) 0.1 0.2 0.02  0.05(*) 2  0.01  

1017030 Lever 1.5  0.05 0.5 0.2 0.01(*)  0.05 0.15  0.2  

1017040 Nyrer 1.5  0.05 0.5 0.2 0.01(*)  0.05 0.15  0.05  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

1.5  0.02(*) 0.5 0.1 0.01(*)  0.05 0.7  0.2  

1017990 Andre (2) 0.01  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.01(*)  0.05(*) 0.02(*)  0.01(*)  

1020000 Melk 0.02 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.04 0.02 0.01(*) 0.02 0.15 0.01(*) 0.01(+) 0.01(*) 

1020010 Storfe             

1020020 Sau             

1020030 Geit             

1020040 Hest             

1020990 Andre (2)             

1030000 Fugleegg 0.15 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.05(+) 0.05(*) 

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(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0.01 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0.01 0.01(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0.01 0.01(*) 0.02(*) 0.02 0.02 0.02 0.01(*) 0.05(*) 0.08 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

FISK, FISKEVARER OG ANDRE NÆ-

RINGSMIDLER FRA SALTVANN OG 

FERSKVANN (8) 

            

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER 

SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔR-

PRODUKSJON (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 

Cyantraniliprol 

(+) Den øvre grenseverdien for restmengder er gyldig til 30. juni 2021, deretter vil grenseverdien være 0,01(*) mg/kg med mindre den blir endret ved en forordning. 

0153010  Bjørnebær 

0153030  Bringebær (røde og gule) 

0270060  Purre 

Cyprodinil (F) (R) 

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

Cyprodinil – kode 1000000 unntatt 1020000 og 1040000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri) uttrykt som cyprodinil) 

Cyprodinil – 1020000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri og konjugert) uttrykt som cyprodinil) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010  Mandler 

0633000  c) røtter 

0840010  Lakris 

0840030  Gurkemeie (kurkuma) 

0840990  Andre (2) 

1000000  PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

Fenpyroksimat (A) (F) (R) 

(A) Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for M-3-metabolitten ikke er kommersielt tilgjengelig. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 7. april 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at referansestandarden mangler. 

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

Fenpyroksimat – kode 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030 og 1017040: Fenpyroksimat (metabolitt M-3 uttrykt som fenpyroksimat (F)) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000  Sitrusfrukter 

0130010  Epler 

0130020  Pærer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130030  Kveder 

0130040  Mispel 

0130050  Japansk mispel 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010  Aprikoser 

0140020  Kirsebær (søte) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140030  Ferskener 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140040  Plommer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010  Borddruer 

0151020  Vindruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153010  Bjørnebær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0153020  Blåbringebær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153030  Bringebær (røde og gule) 

0154010  Blåbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0154020  Tranebær 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040  Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0154050  Nyper 

0154060  Morbær (svart og hvit) 

0154070  Azarolhagtorn 

0154080  Hyllebær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0231020  Paprika 

0232010  Slangeagurker 

0232020  Sylteagurker 

0232030  Mandelgresskar 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for 

restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260010  Bønner (med belg) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme, analysemetoder, metabolisme i rotasjonsvekster og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når 

den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 7. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0700000  HUMLE 

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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000  b) jordbær 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012000  b) storfe 

1013000  c) sau 

1014000  d) geit 

Imazalil (ethvert forhold av beslektede isomerer) (R) 

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

Imazalil – kodenummer 1000000 unntatt 1040000: summen av imazalil og metabolitten FK-772 (ethvert forhold av beslektede isomerer), uttrykt som imazalil 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010  Grapefrukt 

0110020  Appelsin 

0110030  Sitron 

0110040  Lime 

0110050  Mandarin 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0232030  Mandelgresskar 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0233010  Meloner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet og lagringsstabilitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030  Lever 

1011040  Nyre 
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1012030  Lever 

1012040  Nyrer 

1015030  Lever 

1015040  Nyrer 

Kresoksimmetyl (R) 

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

Kresoksimmetyl – kodenummer 1000000 unntatt 1040000: kresoksimmetyl (BF-490-9, uttrykt som kresoksimmetyl) 

Metabolitt BF 490-9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylfenoksymetyl)fenyl]-2-metoksy-iminoeddiksyre. 

Lufenuron (ethvert forhold av beslektede isomerer)(F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. mars 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010  Aprikoser 

0140030  Ferskener 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. mars 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016030  Lever 

1016040  Nyrer 

Mandipropamid (ethvert forhold av beslektede isomerer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 11. juli 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220020  Kepaløk 

0220040  Pipeløk/vårløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 11. juli 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010  Tomater 

0232030  Mandelgresskar 
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Propamokarb (summen av propamokarb og dets salter uttrykt som propamokarb) (R) 

(R) =  Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: kode 1000000 unntatt 1016000, 1030000 og 1040000: N-oksidpropamokarb – kode 1016000 og 1030000:  

N-desmetylpropamokarb 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241020  Blomkål 

0251010  Vårsalat 

0251030  Bredbladet endiv 

0251040  Karse og andre spirer og skudd 

0251050  Vårkarse 

0251070  Sareptasennep 

0251080  Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0256000  f) urter og spiselige blomster 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010  Muskler 

1011020  Fett 

1011030  Lever 

1011040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010  Muskler 

1012020  Fett 

1012030  Lever 

1012040  Nyrer 

1013010  Muskler 

1013020  Fett 
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1013030  Lever 

1013040  Nyrer 

1014010  Muskler 

1014020  Fett 

1014030  Lever 

1014040  Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse for verpehøner mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010  Muskler 

1016020  Fett 

1016030  Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000  Melk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse for verpehøner mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000  Fugleegg» 
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for fluksapyroksad, pyriofenon, pyriproksyfen og spinetoram lyde: 

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

Kodenum-

mer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene 

gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     

0110000 Sitrusfrukter   0.6 0.2 

0110010 Grapefrukt 0.3    

0110020 Appelsiner 0.3    

0110030 Sitroner 0.01(*)    

0110040 Lime 0.01(*)    

0110050 Mandariner 0.01(*)    

0110990 Andre (2) 0.01(*)    

0120000 Nøtter 0.04  0.05(*) 0.05(*) 

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 0.9  0.2 0.2 

0130010 Epler     

0130020 Pærer     

0130030 Kveder     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0130040 Mispel     

0130050 Japansk mispel     

0130990 Andre (2)     

0140000 Steinfrukter     

0140010 Aprikoser 1  0.05(*) 0.2 

0140020 Kirsebær (søte) 3  1 2 

0140030 Ferskener 1.5  0.5 0.3 

0140040 Plommer 1.5  0.3 0.05(*) 

0140990 Andre (2) 0.01(*)  0.05(*) 0.05(*) 

0150000 Bær og små frukter     

0151000 (a)  druer 3  0.05(*) 0.5 

0151010 Borddruer  0.9   

0151020 Vindruer  0.8   

0152000 (b)  jordbær 4 0.5 0.05(*) 0.2 

0153000 (c)  bær fra halvbusker 0.01(*) 0.9 0.05(*) 1 

0153010 Bjørnebær     

0153020 Blåbringebær     

0153030 Bringebær (røde og gule)     

0153990 Andre (2)     

0154000 (d)  andre små frukter og bær     

0154010 Blåbær 7 1.5 0.05(*) 0.4 

0154020 Tranebær 0.01(*) 0.5 1 0.4 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0.01(*) 1.5 0.05(*) 0.5 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0.01(*) 1.5 0.05(*) 0.4 

0154050 Nyper 0.01(*) 1.5 0.05(*) 0.4 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0.01(*)  0.05(*) 0.4 

0154070 Azarolhagtorn 0.01(*)  0.05(*) 0.4 

0154080 Hyllebær 0.01(*)  0.05(*) 0.4 

0154990 Andre (2) 0.01(*)  0.05(*) 0.4 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0160000 Diverse frukter med     

0161000 (a)  spiselig skall 0.01(*)  0.05(*)  

0161010 Dadler    0.05(*) 

0161020 Fikener    0.05(*) 

0161030 Bordoliven    0.07 

0161040 Kumquat    0.05(*) 

0161050 Stjernefrukt    0.05(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    0.05(*) 

0161070 Jambolan    0.05(*) 

0161990 Andre (2)    0.05(*) 

0162000 (b)  uspiselig skall, små 0.01(*)  0.05(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    0.05(*) 

0162020 Litchi/litchiplommer    0.05(*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    0.4 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    0.05(*) 

0162050 Stjerneepler    0.05(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    0.05(*) 

0162990 Andre (2)    0.05(*) 

0163000 (c)  uspiselig skall, store    0.05(*) 

0163010 Avokadoer 0.01(*)  0.05(*)  

0163020 Bananer 3  0.7  

0163030 Mango 0.6  0.05(*)  

0163040 Papaya 1  0.3  

0163050 Granatepler 0.01(*)  0.05(*)  

0163060 Cherimoya 0.01(*)  0.05(*)  

0163070 Guava 0.01(*)  0.05(*)  

0163080 Ananas 0.01(*)  0.05(*)  

0163090 Brødfrukter 0.01(*)  0.05(*)  

0163100 Durian 0.01(*)  0.05(*)  

0163110 Graviola/pigannona 0.01(*)  0.05(*)  
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0163990 Andre (2) 0.01(*)  0.05(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

0210000 Rot- og knollvekster   0.05(*) 0.05(*) 

0211000 (a)  poteter 0.1    

0212000 (b)  tropiske rot- og knollvekster 0.1    

0212010 Kassava     

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams     

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre (2)     

0213000 (c)  andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0.3    

0213010 Rødbeter     

0213020 Gulrøtter     

0213030 Knollselleri     

0213040 Pepperrot     

0213050 Jordskokk     

0213060 Pastinakk     

0213070 Rotpersille     

0213080 Reddiker     

0213090 Havrerot     

0213100 Kålrot     

0213110 Neper     

0213990 Andre (2)     

0220000 Løk   0.05(*)  

0220010 Hvitløk 0.1   0.05(*) 

0220020 Kepaløk 0.1   0.05(*) 

0220030 Sjalottløk 0.1   0.05(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 0.6   0.8 

0220990 Andre (2) 0.1   0.05(*) 
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0230000 Fruktbærende grønnsaker     

0231000 (a)  Solanaceae og Malvaceae 0.6  1 0.5 

0231010 Tomater     

0231020 Paprika     

0231030 Auberginer/eggplanter     

0231040 Okra     

0231990 Andre (2)     

0232000 (b)  gresskarfamilien – spiselig skall 0.2 0.2  0.2 

0232010 Slangeagurker   0.1  

0232020 Sylteagurker   0.1  

0232030 Mandelgresskar   0.05(*)  

0232990 Andre (2)   0.05(*)  

0233000 (c)  gresskarfamilien – uspiselig skall 0.15 0.2  0.05(*) 

0233010 Meloner   0.07  

0233020 Kjempegresskar   0.05(*)  

0233030 Vannmeloner   0.05(*)  

0233990 Andre (2)   0.05(*)  

0234000 (d)  sukkermais 0.15  0.05(*) 0.05(*) 

0239000 (e)  andre fruktbærende grønnsaker 0.01(*)  0.05(*) 0.05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   0.05(*) 0.05(*) 

0241000 (a)  blomsterkål     

0241010 Brokkoli 2    

0241020 Blomkål 0.15    

0241990 Andre (2) 0.15    

0242000 (b)  hodekål     

0242010 Rosenkål 0.3    

0242020 Hodekål 0.4    

0242990 Andre (2) 0.07    
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0243000 (c)  bladkål     

0243010 Kinakål/pe-tsai 4    

0243020 Grønnkål 0.07    

0243990 Andre (2) 0.07    

0244000 (d)  knutekål 0.07    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   0.05(*)  

0251000 (a)  salat og salatplanter 4    

0251010 Vårsalat    4 

0251020 Salat    10 

0251030 Bredbladet endiv    0.05(*) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd    4 

0251050 Vårkarse    4 

0251060 Salatsennep/rucola    4 

0251070 Sareptasennep    4 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)    4 

0251990 Andre (2)    4 

0252000 (b)  spinat og lignende blader 3   1.5 

0252010 Spinat     

0252020 Portulakk     

0252030 Mangold/bladbete     

0252990 Andre (2)     

0253000 (c)  vindrueblader og lignende arter 0.03   0.05(*) 

0254000 (d)  brønnkarse 0.03   0.05(*) 

0255000 (e)  sikori/julesalat 6   0.05(*) 

0256000 (f)  urter og spiselige blomster 3   4 

0256010 Kjørvel     

0256020 Gressløk     

0256030 Snittselleri     

0256040 Persille     

0256050 Salvie     
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0256060 Rosmarin     

0256070 Timian     

0256080 Basilikum og spiselige blomster     

0256090 Laurbærblad     

0256100 Estragon     

0256990 Andre (2)     

0260000 Belgfrukter   0.05(*)  

0260010 Bønner (med belg) 2   0.1 

0260020 Bønner (uten belg) 0.09   0.05(*) 

0260030 Erter (med belg) 2   0.1 

0260040 Erter (uten belg) 0.09   0.05(*) 

0260050 Linser 0.01(*)   0.05(*) 

0260990 Andre (2) 0.01(*)   0.05(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker   0.05(*)  

0270010 Asparges 0.01(*)   0.05(*) 

0270020 Kardon 9   0.05(*) 

0270030 Stilkselleri 9   0.05(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 9   0.05(*) 

0270050 Artisjokker 0.3   0.05(*) 

0270060 Purre 0.6   0.06 

0270070 Rabarbra 9   0.05(*) 

0270080 Bambusskudd 0.01(*)   0.05(*) 

0270090 Palmehjerter 0.01(*)   0.05(*) 

0270990 Andre (2) 0.01(*)   0.05(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0.01(*)  0.05(*) 0.05(*) 

0280010 Dyrket sopp     

0280020 Viltvoksende sopp     

0280990 Mose og lav     

0290000 Alger og prokaryote organismer 0.01(*)  0.05(*) 0.05(*) 
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0300000 BELGFRUKTER   0.05(*) 0.05(*) 

0300010 Bønner 0.3    

0300020 Linser 0.4    

0300030 Erter 0.4    

0300040 Lupiner/lupinbønner 0.3    

0300990 Andre (2) 0.3    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   0.05(*) 0.05(*) 

0401000 Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø 0.9    

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0.01(*)    

0401030 Valmuefrø 0.9    

0401040 Sesamfrø 0.9    

0401050 Solsikkefrø 0.8    

0401060 Rapsfrø 0.9    

0401070 Soyabønner 0.15    

0401080 Sennepsfrø 0.9    

0401090 Bomullsfrø 0.5    

0401100 Gresskarfrø 0.9    

0401110 Saflorfrø 0.9    

0401120 Agurkurtfrø 0.9    

0401130 Oljedodrefrø 0.9    

0401140 Hampefrø 0.9    

0401150 Ricinus 0.9    

0401990 Andre (2) 0.9    

0402000 Oljeholdige frukter     

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0.01(*)    

0402020 Oljepalmefrø 0.01(*)    

0402030 Oljepalmefrukter 0.8    

0402040 Kapok 0.8    

0402990 Andre (2) 0.01(*)    
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0500000 KORN   0.05(*) 0.05(*) 

0500010 Bygg 2 0.03   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0.01(*)    

0500030 Mais 0.01(*)    

0500040 Hirse 0.01(*)    

0500050 Havre 2 0.03   

0500060 Ris 5    

0500070 Rug 0.4 0.01(*)   

0500080 Sorghum 0.7    

0500090 Hvete 0.4 0.01(*)   

0500990 Andre (2) 0.01(*)    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD     

0610000 Te 0.01(*)  15 0.1(*) 

0620000 Kaffebønner 0.15  0.05(*) 0.1(*) 

0630000 Urtete fra   0.05(*)  

0631000 (a)  blomster 0.01(*)   0.1(*) 

0631010 Kamille     

0631020 Jamaicahibisk/roselle     

0631030 Rose     

0631040 Jasmin     

0631050 Lind     

0631990 Andre (2)     

0632000 (b)  blader og urter 0.01(*)   40 

0632010 Jordbær     

0632020 Rooibos     

0632030 Maté     

0632990 Andre (2)     

0633000 (c)  røtter 2   0.1(*) 

0633010 Vendelrot     
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0633020 Ginseng     

0633990 Andre (2)     

0639000 (d)  andre deler av planten 0.01(*)   0.1(*) 

0640000 Kakaobønner 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0650000 Johannesbrød 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0700000 HUMLE 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0800000 KRYDDER     

0810000 Frøkrydder 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0810010 Anis/anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Hageselleri     

0810040 Koriander     

0810050 Spisskummen     

0810060 Dill     

0810070 Fennikel     

0810080 Bukkhornkløver     

0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre (2)     

0820000 Fruktkrydder 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

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 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0830010 Kanel     
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0830990 Andre (2)     

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler     

0840010 Lakris 0.3  0.05(*) 0.1(*) 

0840020 Ingefær (10)     

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0.3  0.05(*) 0.1(*) 

0840040 Pepperrot (11)     

0840990 Andre (2) 0.3  0.05(*) 0.1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre (2)     

0860000 Krydder i form av støvveier 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0860010 Safran     

0860990 Andre (2)     

0870000 Krydder i form av frøkapper 0.01(*)  0.05(*) 0.1(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre (2)     

0900000 SUKKERPLANTER   0.05(*) 0.05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0.15    

0900020 Sukkerrør 3    

0900030 Sikorirøtter 0.3    

0900990 Andre (2) 0.01(*)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   0.05(*)  

1010000 Produkter av     

1011000 (a)  svin     

1011010 Muskler 0.02   0.01(*) 

1011020 Fett 0.2   0.2 

1011030 Lever 0.1   0.1 

1011040 Nyrer 0.1   0.1 
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1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0.1   0.1 

1011990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 

1012000 (b)  storfe     

1012010 Muskler 0.02   0.01(*) 

1012020 Fett 0.2   0.2 

1012030 Lever 0.1   0.1 

1012040 Nyrer 0.1   0.1 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0.1   0.1 

1012990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 

1013000 (c)  sau     

1013010 Muskler 0.02   0.01(*) 

1013020 Fett 0.2   0.2 

1013030 Lever 0.1   0.1 

1013040 Nyrer 0.1   0.1 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0.1   0.1 

1013990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 

1014000 (d)  geit     

1014010 Muskler 0.02   0.01(*) 

1014020 Fett 0.2   0.2 

1014030 Lever 0.1   0.1 

1014040 Nyrer 0.1   0.1 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0.1   0.1 

1014990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 

1015000 (e)  dyr av hestefamilien     

1015010 Muskler 0.02   0.01(*) 

1015020 Fett 0.2   0.2 

1015030 Lever 0.1   0.1 

1015040 Nyrer 0.1   0.1 
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1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0.1   0.1 

1015990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 

1016000 (f)  fjørfe     

1016010 Muskler 0.02   0.01 

1016020 Fett 0.05   0.01(*) 

1016030 Lever 0.02   0.01(*) 

1016040 Nyrer 0.02   0.01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0.02   0.01(*) 

1016990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 

1017000 (g)  andre oppdrettede landdyr     

1017010 Muskler 0.02   0.01(*) 

1017020 Fett 0.2   0.2 

1017030 Lever 0.1   0.1 

1017040 Nyrer 0.1   0.1 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0.1   0.1 

1017990 Andre (2) 0.01(*)   0.01(*) 

1020000 Melk 0.02   0.01(*) 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre (2)     

1030000 Fugleegg 0.02   0.01(*) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre (2)     



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/941 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0.05(*)   0.05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0.01(*)   0.01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0.01(*)   0.01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0.01(*)   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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1085 

av 23. juli 2020 

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

øvre grenseverdier for rester av klorpyrifos og klorpyrifosmetyl 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 fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av klorpyrifos og klorpyrifosmetyl er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene klorpyrifos og klorpyrifosmetyl ble ikke fornyet ved henholdsvis Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/18(2) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/17(3). 

3) Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klorpyrifos og klorpyrifosmetyl, er blitt tilbakekalt. 

De gjeldende øvre grenseverdiene for disse stoffene bør derfor utgå i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005, i sam-

svar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a). 

4) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om behovet for å endre visse bestemmelsesgrenser 

for disse to stoffene. Laboratoriene konkluderte med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette 

bestemmelsesgrensen til 0,01 mg/kg for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i alle produkter. Disse standardverdiene bør 

være oppført i vedlegg V til forordning (EF) nr. 396/2005 i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

5) I forbindelse med at godkjenningen av klorpyrifos og klorpyrifosmetyl ikke ble fornyet, offentliggjorde Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») uttalelser om vurderingen av menneskers helse når det gjelder 

disse aktive stoffene(4) (5). I disse uttalelsene bekreftet myndigheten utviklingsnevrotoksisitetsvirkninger av begge de 

aktive stoffene hos barn, og kunne ikke utelukke et genotoksisk potensial som følge av eksponering for rester av de to 

stoffene i næringsmidler. 

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

sasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 24.7.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2021 av  

5. februar 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. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/18 av 10. januar 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet 

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

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 7 av 13.1.2020, s. 14). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/17 av 10. januar 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 7 av 13.1.2020, s. 11). 

(4) «Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance 

chlorpyrifos.» EFSA Journal 2019;17(5):5809. 

(5) «Updated statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active 

substance chlorpyrifos-methyl.» EFSA Journal 2019;17(11):5908. 

2022/EØS/81/68 
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8) 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. 

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 

Vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 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. 

Den får anvendelse fra 13. november 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 23. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________   
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«VEDLEGG 

I vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II utgår kolonnene for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl. 

2) I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl: 

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

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

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)   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

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)   

0162000 b) Uspiselig skall, små   
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

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* 0,01* 

0210000 Rot- og knollvekster   

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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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre (2)   

0220000 Løk   

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre (2)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

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) 

  

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

0241020 Blomkål   

0241990 Andre (2)   

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   

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   

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre (2)   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter   

0254000 d) brønnkarse   

0255000 e) sikori/julesalat   

0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre (2)   

0260000 Belgfrukter   

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre (2)   

0270000 Stengelgrønnsaker   

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   

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer   

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* 
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

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)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

0,01* 0,01* 
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

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   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,01* 0,01* 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,01* 0,01* 

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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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

0820000 Fruktkrydder 0,01* 0,01* 

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 0,01* 0,01* 

0830010 Kanel   

0830990 Andre (2)   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,01* 0,01* 

0840020 Ingefær (10)   

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01* 0,01* 

0840040 Pepperrot (11)   

0840990 Andre (2) 0,01* 0,01* 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01* 0,01* 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre (2)   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,01* 0,01* 

0860010 Safran   

0860990 Andre (2)   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01* 0,01* 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre (2)   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01* 0,01* 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre (2)   
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

0,01* 0,01* 

1010000 Produkter av   

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   

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   
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

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)   

1020000 Melk   

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre (2)   

1030000 Fugleegg   

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre (2)   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7)   

1050000 Amfibier og krypdyr   

1060000 Virvelløse landdyr   

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr   

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

FISK, FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER 

FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/955 

 

 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de 

øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
Klorpyrifos (F) Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

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) = Løselig i fett. 

Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

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

500000: summen av klorpyrifosmetyl og desmetylklorpyrifosmetyl» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1871 

av 7. november 2019 

om referanseverdier for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse og om oppheving av vedtak 2005/34/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 18, artikkel 19 nr. 3 og artikkel 24 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Dersom det er nødvendig med henblikk på offentlig kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse, kan Kommisjo-

nen fastsette referanseverdier (heretter kalt «referanseverdier for tiltak») for restmengder av farmakologisk virksomme 

stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse som det ikke er fastsatt øvre grenseverdier for restmengder for. 

Referanseverdiene for tiltak bør få anvendelse på næringsmidler av animalsk opprinnelse som importeres fra tredjeland, 

og på næringsmidler av animalsk opprinnelse som produseres i Unionen. 

2) På anmodning fra Kommisjonen har EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden 

(CONTAM) vedtatt retningslinjer for metodologiske prinsipper og vitenskapelige metoder som skal tas i betraktning 

ved vurderingen av om referanseverdiene for tiltak er sikre (heretter kalt «EFSAs retningslinjer»)(2). EFSAs retnings-

linjer inneholder en beskrivelse av en prosess for å vurdere om den analytiske konsentrasjonen av et farmakologisk 

virksomt stoff, som kan bestemmes av offisielle kontrollaboratorier ved hjelp av en validert analysemetode, er lav nok 

til å sikre et tilstrekkelig vern av menneskers helse. 

3) I EFSAs retningslinjer angis det også i hvilke situasjoner EFSA skal foreta en stoffspesifikk risikovurdering i samsvar 

med forordning (EF) nr. 470/2009. For å sikre et tilstrekkelig helsevernnivå bør det foretas stoffspesifikke risikovurde-

ringer av farmakologisk virksomme stoffer som forårsaker bloddyskrasier (aplastisk anemi) eller allergi (bortsett fra 

hudsensibilisering), eller som er høypotente kreftframkallende stoffer eller uorganiske stoffer. 

4) Det bør derfor vedtas metodologiske prinsipper og vitenskapelige metoder for å vurdere om referanseverdiene for tiltak 

er sikre. 

5) Ved kommisjonsvedtak 2002/657/EF(3) ble det fastsatt minstekrav til yteevne for analysemetoder som brukes til 

påvisning av et begrenset antall stoffer som det ikke er tillatt å bruke, eller som er uttrykkelig forbudt i Unionen. Disse 

minstekravene til yteevne svarer til den gjennomsnittlige verdien over hvilken påvisning av et stoff eller restmengder av 

det kan anses som metodologisk signifikant. Minstekravene til yteevne får anvendelse på matrisene angitt i vedlegg II til 

nevnte vedtak.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2021 av  

5. februar 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 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) «Updated guidance on methodological principles and scientific methods to be taken into account when establishing Reference Points for 

Action (RPAs) for non-allowed pharmacologically active substances present in food of animal origin.» EFSA Journal 2018;16(7):5332. 

(3) Kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og 

tolking av resultater (EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8). 

2022/EØS/81/69 
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6) I henhold til kommisjonsvedtak 2005/34/EF(4) skal minstekravene til yteevne fastsatt i vedtak 2002/657/EF brukes som 

referanseverdier for tiltak, uansett hvilken næringsmiddelmatrise som testes for næringsmidler av animalsk opprinnelse 

som er importert fra tredjeland. Næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder restmengder av et farmakolo-

gisk virksomt stoff i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn referanseverdien for tiltak, skal anses for å ikke være i 

samsvar med Unionens regelverk, mens næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder konsentrasjoner som er 

lavere enn referanseverdiene for tiltak, ikke skal forbys å komme inn i næringsmiddelkjeden. Fastsettelsen av 

referanseverdier for tiltak bør imidlertid ikke under noen omstendigheter brukes som et påskudd for å tolerere ulovlig 

bruk av forbudte eller ikke-tillatte stoffer. Alle restmengder av slike stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse bør 

derfor anses som uønsket. Referanseverdiene for tiltak fastsatt i vedtak 2005/34/EF er utelukkende basert på analytiske 

overveielser der det tas hensyn til den laveste restmengdekonsentrasjonen som kan påvises og bekreftes ved hjelp av en 

validert analysemetode, uten hensyn til det aktuelle stoffets toksiske potensial. 

7) For kloramfenikol, malakittgrønt og nitrofuranmetabolitter er referanseverdier for tiltak fastsatt i vedtak 2005/34/EF. 

For disse stoffene har EFSA imidlertid fastslått at det i henhold til EFSAs retningslinjer er behov for en stoffspesifikk 

risikovurdering i stedet for standardmetoden for risikovurdering. På anmodning fra Kommisjonen har EFSAs 

vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden vedtatt vitenskapelige uttalelser om kloramfenikol i 

næringsmidler og fôr(5), om nitrofuraner og nitrofuranmetabolitter i næringsmidler(6) og om malakittgrønt i næ-

ringsmidler(7). 

8) For disse stoffene bør det derfor fastsettes referanseverdier for tiltak der det både tas hensyn til de analytiske overveiel-

sene som gjelder stoffene, og stoffenes toksiske potensial. Med tanke på de usikkerhetene som EFSA har identifisert i 

sine risikovurderinger av kloramfenikol og nitrofuranmetabolitter, bør analysemetodenes sensitivitet forbedres for å 

gjøre det mulig å håndheve lavest mulige konsentrasjoner. 

9) Dersom det påvises restmengder av forbudte eller ikke-tillatte stoffer, også under de fastsatte referanseverdiene for 

tiltak, kan det være et tegn på feilaktig bruk av disse stoffene. I henhold til forordning (EF) nr. 470/2009 skal 

medlemsstatene og Kommisjonen, alt etter hva som er relevant, treffe oppfølgingstiltak i slike tilfeller. For dette 

formålet bør medlemsstatene og Kommisjonen ha tilgang til informasjon via hurtigvarslingssystemet for næringsmidler 

og fôr(8). 

10) For å gi offisielle laboratorier mulighet til å tilpasse sine metoder til de oppdaterte referanseverdiene for tiltak for 

kloramfenikol, malakittgrønt og nitrofuranmetabolitter bør det kunne gå tre år før disse senkede referanseverdiene for 

tiltak får anvendelse. 

11) Ettersom denne forordningene tar over, oppdaterer og utvider bestemmelsene i vedtak 2005/34/EF, bør vedtak 

2005/34/EF oppheves av hensyn til rettssikkerheten. 

12) 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 

Ved denne forordningen fastsettes følgende: 

a) Regler for fastsettelse av referanseverdier for tiltak for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som det ikke er 

fastsatt øvre grenseverdier for restmengder for i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009.  

  

(4) Kommisjonsvedtak 2005/34/EF av 11. januar 2005 om fastsettelse av harmoniserte standarder for analyse av visse restmengder i produkter 

av animalsk opprinnelse importert fra tredjestater (EUT L 16 av 20.1.2005, s. 61). 

(5) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM), 2014. «Scientific Opinion on Chloramphenicol in 

food and feed.» EFSA Journal 2014;12(11):3907, 145 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3907. 

(6) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM), 2015. «Scientific Opinion on nitrofurans and their 

metabolites in food.» EFSA Journal 2015;13(6):4140, 217 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4140. 

(7) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM), 2016. «Scientific Opinion on malachite green in 

food.» EFSA Journal 2016;14(7):4530, 80 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4530. 

(8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011 av 10. januar 2011om fastsetjing av gjennomføringstiltak for snøggvarslingssystemet for 

næringsmiddel og fôr (EUT L 6 av 11.1.2011, s. 7). 



Nr. 81/958 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

b) Metodologiske prinsipper og vitenskapelige metoder for risikovurderingen av om referanseverdiene for tiltak er sikre. 

c) Referanseverdier for tiltak for restmengder av visse farmakologisk virksomme stoffer som det ikke er fastsatt øvre 

grenseverdier for restmengder for i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

d) Særlige regler for tiltak som skal treffes ved bekreftet forekomst av en restmengde av et forbudt eller ikke-tillatt stoff på 

nivåer som er høyere enn, lik eller lavere enn referanseverdien for tiltak. 

Artikkel 2 

Regler for fastsettelse av referanseverdier for tiltak 

Referanseverdiene for tiltak skal fastsettes på det laveste nivået som kan oppnås ved analyse på de offisielle kontrollabora-

toriene som er utpekt i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(9). 

Referanseverdiene for tiltak skal gjennomgås regelmessig for å sikre at de svarer til de laveste nivåene som kan oppnås, idet det 

tas hensyn til den seneste vitenskapelige utviklingen. 

Når Kommisjonen fastsetter eller gjennomgår referanseverdiene for tiltak, skal den rådføre seg med de relevante europeiske 

referanselaboratoriene om de nasjonale referanselaboratorienes og offisielle laboratorienes analysekapasitet med hensyn til den 

laveste restmengdekonsentrasjonen som kan identifiseres med en analysemetode som er validert i samsvar med kravene i 

vedtak 2002/657/EF. 

Artikkel 3 

Metodologiske prinsipper og vitenskapelige metoder for risikovurdering 

1. I risikovurderingen som brukes for å vurdere om referanseverdiene for tiltak er sikre, skal det tas hensyn til 

a) stoffets toksiske potensial og farmakologiske aktivitet, 

b) inntak av restmengden via næringsmidler. 

2. For å bestemme stoffets toksiske potensial og farmakologiske aktivitet gjelder følgende toksikologiske screeningverdier: 

a) For stoffer i gruppe I, som svarer til ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer som det finnes direkte dokumentasjon 

for genotoksisitet for, eller som det foreligger et varsel om genotoksisitet for (basert på forhold mellom struktur og aktivitet 

eller sammenligning med stoffer med samme struktur), eller som det mangler informasjon om genotoksisitet for, og der 

genotoksisitet derfor ikke kan utelukkes: 0,0025 μg/kg kroppsvekt per dag. 

b) For stoffer i gruppe II, som svarer til ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer med farmakologisk virkning på 

nervesystemet eller forplantningssystemet eller som er kortikoider: 0,0042 µg/kg kroppsvekt per dag. 

c) For stoffer i gruppe III, som svarer til ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer med antiinfeksiøs, antiinflammatorisk 

og antiparasittær virkning eller andre farmakologisk virksomme stoffer: 0,22 µg/kg kroppsvekt per dag. 

3. Det relevante næringsmiddelinntaket skal fastsettes ut fra næringsmiddelforbruk, næringsmiddelforbruksmønstre og 

forekomsten av stoffet i forskjellige næringsmidler.  

  

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

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

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 
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4. Vurderingen av om referanseverdiene for tiltak er sikre, skal skje ved å kontrollere om den toksikologiske screeningverdi-

en dividert med det relevante næringsmiddelinntaket er høyere enn eller lik verdien som de offisielle kontrollaboratoriene kan 

oppnå ved analyse, dersom dette er tilfellet, er det garantert at referanseverdien for tiltak er sikker. 

Artikkel 4 

Stoffspesifikk risikovurdering 

1. Det skal sendes en anmodning til EFSA om at det utføres en stoffspesifikk risikovurdering av om referanseverdiene for 

tiltak er tilstrekkelige til å verne menneskers helse, særlig for stoffer 

a) som forårsaker bloddyskrasier eller allergi (bortsett fra hudsensibilisering), 

b) som er høypotente kreftframkallende stoffer, 

c) der genotoksisitet ikke kan utelukkes, dersom det finnes eksperimentell eller annen dokumentasjon på at bruken av den 

toksikologiske screeningverdien på 0,0025 μg/kg kroppsvekt per dag muligens ikke er tilstrekkelig til å sikre vern av 

menneskers helse. 

2. Når det er relevant, skal Kommisjonen sende en anmodning til EFSA om at det utføres en stoffspesifikk risikovurdering 

av om en referanseverdi for tiltak er tilstrekkelig til å verne menneskers helse, når anvendelse av metoden angitt i artikkel 3 

nr. 4 tyder på at den toksikologiske screeningverdien dividert med det relevante næringsmiddelinntaket er lavere enn verdien 

som de offisielle kontrollaboratoriene kan oppnå ved analyse, og at det er liten eller ingen mulighet for en vesentlig forbedring 

av analysekapasiteten på kort eller mellomlang sikt. 

3. Dersom den stoffspesifikke risikovurderingen ikke gir et entydig resultat på grunn av usikkerhet med hensyn til visse 

aspekter av den toksikologiske vurderingen eller eksponeringsvurderingen, og det ikke foreligger garantier for at den laveste 

konsentrasjonen som kan analyseres, er tilstrekkelig sikker for forbrukerne, skal de europeiske og nasjonale referanselabora-

toriene bestrebe seg på å forbedre analysemetodenes sensitivitet for å kunne håndheve lavere konsentrasjoner, og 

referanseverdiene for tiltak skal fastsettes på nivåer som er tilstrekkelig lave til å stimulere til en forbedring av de laveste 

nivåene som kan oppnås. 

Artikkel 5 

Håndheving av referanseverdier for tiltak 

Med henblikk på kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse for visse restmengder av stoffer som det er forbudt eller 

ikke tillatt å bruke i Unionen, får referanseverdiene for tiltak fastsatt i vedlegget anvendelse uansett hvilken næringsmiddelma-

trise som testes. 

Næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder restmengder av et farmakologisk virksomt stoff i en konsentrasjon som 

er lik eller høyere enn referanseverdien for tiltak, skal anses for ikke å være i samsvar med Unionens regelverk, og skal ikke 

komme inn i næringsmiddelkjeden. Næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder restmengder av et farmakologisk 

virksomt stoff i en konsentrasjon som er lavere enn referanseverdien for tiltak, skal ikke forbys å komme inn i næringsmid-

delkjeden. 

Artikkel 6 

Informasjonsutveksling og undersøkelser ved bekreftet forekomst av et forbudt eller ikke-tillatt stoff 

Dersom resultatene av den offentlige kontrollen, herunder analytiske tester, påviser restmengder av forbudte eller ikke-tillatte 

stoffer på nivåer som er høyere enn, lik eller lavere enn referanseverdiene for tiltak, skal vedkommende myndighet utføre 

undersøkelsene nevnt i artikkel 137 nr. 2 eller 3 i forordning (EU) 2017/625 og i artikkel 13, artikkel 16 nr. 2, artikkel 17 og 

artikkel 22–24 i direktiv 96/23/EF(10) for å fastslå om det har forekommet ulovlig behandling med et forbudt eller ikke-tillatt 

farmakologisk virksomt stoff.  

  

(10) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT  

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 
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Dersom det fastslås manglende overholdelse, skal vedkommende myndighet treffe et eller flere av tiltakene nevnt i artikkel 138 

i forordning (EU) 2017/625 og i artikkel 15 nr. 3, artikkel 17 og artikkel 23–25 i direktiv 96/23/EF. 

Vedkommende myndighet skal føre et register over resultatene. Dersom resultatene av offentlig kontroll, herunder analyser av 

næringsmidler av animalsk opprinnelse fra samme aktør, viser et tilbakevendende mønster som gir mistanke om manglende 

overholdelse med hensyn til et eller flere forbudte eller ikke-tillatte stoffer av en bestemt opprinnelse, skal vedkommende 

myndighet underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

Dersom det tilbakevendende mønsteret gjelder importerte næringsmidler, skal Kommisjonen underrette vedkommende 

myndighet i opprinnelseslandet/-landene om dette. 

Medlemsstatene skal rapportere resultatene av offentlig kontroll, herunder analyser, som viser bekreftet forekomst av et forbudt 

eller ikke-tillatt stoff på nivåer som er høyere enn eller lik referanseverdiene for tiltak, via hurtigvarslingssystemet for 

næringsmidler og fôr. 

Artikkel 7 

Oppheving av vedtak 2005/34/EF 

Vedtak 2005/34/EF oppheves. 

Artikkel 8 

Anvendelse av referanseverdiene for tiltak 

Referanseverdiene for tiltak fastsatt i vedlegget til denne forordningen får anvendelse fra 28. november 2022. 

Fram til datoen angitt i første ledd skal minstekravene til yteevne for kloramfenikol, nitrofuranmetabolitter og summen av 

malakittgrønt og leukomalakittgrønt oppført i vedlegg II til vedtak 2002/657/EF anvendes som referanseverdier for tiltak for 

næringsmidler av animalsk opprinnelse som importeres fra tredjeland, og for næringsmidler av animalsk opprinnelse som 

produseres i Unionen. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Referanseverdier for tiltak (RPA) 

Stoff 
RPA 

(µg/kg) 
Andre bestemmelser 

Kloramfenikol 0,15  

Malakittgrønt 0,5 0,5 µg/kg for summen av malakittgrønt og leukomalakittgrønt 

Nitrofuraner og nitrofur-

anmetabolitter 

0,5(1) 0,5 µg/kg for hver av metabolittene av furazolidon (AOZ eller 3-amino-2-

oksazolidinon), furaltadon (AMOZ eller 3-amino-5-metylmorfolin-2-

oksazolidinon), nitrofurantoin (AHD eller 1-aminohydantoin), nitrofurazon (SEM 

eller semikarbazid) og nifursol (DNSH eller 3,5-dinitrosalisylsyrehydrazid) 

(1) På grunn av den naturlige forekomsten av SEM i kreps på et nivå som ligger over referanseverdien for tiltak, er bare nivåer av AOZ, 

AMOZ, AHD og DNSH over referanseverdien for tiltak en klar indikasjon på ulovlig bruk av nitrofuraner og nitrofuranmetabolitter. 

Referanseverdien for tiltak på 0,5 µg/kg for SEM i kreps får bare anvendelse når det er konstatert ulovlig bruk av nitrofurazon i kreps. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1892 

av 31. oktober 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 1230/2012 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse 

motorvogner utstyrt med forlenget førerhus og av aerodynamiske innretninger  

og utstyr til motorvogner og deres tilhengere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 

den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1230/2012(2) gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 ved å fastsatte krav til EF-

typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til masser og dimensjoner. 

2) Aerodynamiske innretninger og utstyr, for eksempel klaffer som kan trekkes inn eller slås sammen, og som monteres 

bak på lastebiler og deres tilhengere, samt aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus, representerer tilgjengelig 

teknologi som gir mulighet til å forbedre de aerodynamiske egenskapene til kjøretøyene. På grunn av sin konstruksjon 

kan imidlertid disse innretningene og dette utstyret stikke utenfor de ytre delene foran, bak eller på siden av kjøretøyene 

de er montert på. Derfor bør kjøretøyer som er utstyrt med slike innretninger og slikt utstyr, unntas fra kravene som 

gjelder for standarddimensjoner. 

3) Rådsdirektiv 96/53/EF(3) ble endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719(4) og ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2019/1242(5) for å fastsette et unntak fra begrensningene for største lengde og største vekt og 

dermed tillate bruk av henholdsvis motorvogner med bedre aerodynamiske egenskaper og motorvogner som bruker 

alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner i trafikk over landegrensene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 12.11.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2021 av  

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31). 

(3) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 av 29. april 2015 om endring av rådsdirektiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte 

dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i 

Fellesskapet (EUT L 115 av 6.5.2015, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer 

og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF (EUT L 198 av 

25.7.2019, s. 202). 
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4) Med sikte på å sikre sammenheng mellom EF-typegodkjenningsregelverket og de harmoniserte reglene for veigående 

kjøretøyer i Unionen er det nødvendig å fastsette krav til typegodkjenning av motorvogner med forlenget førerhus og av 

aerodynamisk utstyr eller innretninger for å sikre at de gir bedre energiytelse, bedre sikt for føreren, økt sikkerhet for 

andre trafikanter og sikkerhet og komfort for føreren. 

5) Det vil ikke være mulig for en godkjenningsmyndighet å attestere at en type aerodynamisk innretning og utstyr opp-

fyller de relevante tekniske kravene uavhengig av et kjøretøy. Slike aerodynamiske innretninger og slikt aerodynamisk 

utstyr bør derfor typegodkjennes for én eller flere bestemte kjøretøytyper, eller for generiske kjøretøyer der monterings-

stedets nøyaktige dimensjoner og materialspesifikasjoner er definert. De bør derfor typegodkjennes som separate 

tekniske enheter, og de særlige kravene til godkjenning bør fastsettes før de bringes i omsetning. Forlengede førerhus 

bør være underlagt typegodkjenning av kjøretøy i samsvar med direktiv 96/53/EF. 

6) Samsvar med de kommende CO2-utslippsstandardene for tunge kjøretøyer vil kreve anvendelse av forskjellige teknolo-

gier for å øke energieffektiviteten. Et av de mest effektive tiltakene for å øke energieffektiviteten er å redusere 

motorvogners luftmotstand. 

7) Aerodynamiske innretninger som kan trekkes inn eller slås sammen, og som monteres bak på lastebiler og deres til-

hengere, og aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus bør være konstruert på en måte som sikrer at de ikke 

reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. Den største tillatte bredden på 2,60 m bør derfor få anvendelse på 

alle kjøretøyer, herunder kjøle- og frysekjøretøyer. Dessuten bør de aerodynamiske innretningene kunne tåle den 

luftfortrengningen som oppstår som følge av driftsforholdene ved intermodal transport. 

8) Motorvogner som bruker alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner bør kunne dra nytte av økt tillatt vekt. Den 

ekstra vekten som teknologien med alternativt drivstoff eller nullutslippsteknologien krever, bør angis tydelig på det 

lovfestede produsentmerket. 

9) Forordning (EU) nr. 1230/2012 bør derfor endres. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1230/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nr. 1 lyde: 

«1. Ved denne forordningen fastsettes krav til EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til 

masser og dimensjoner samt til visse separate tekniske enheter beregnet på slike kjøretøyer.» 

2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 25) og 26) skal lyde: 

«25) «akselavstand» følgende: 

a) for motorvogner og slepvogner, den horisontale avstanden mellom den første og den siste akselens midt-

punkt, 

b) for påhengsvogner, semitrailere og tilhengere med stivt drag, avstanden mellom koplingens vertikalakse og 

den siste akselens midtpunkt, 

26) «akselavstand (dersom flerakslet)» avstanden mellom to etterfølgende aksler; for påhengsvogner, semitrailere og 

tilhengere med stivt drag er den første akselavstanden den horisontale avstanden mellom den framre koplingens 

vertikalakse og den første akselens midtpunkt,»  
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b) Nr. 33) skal lyde: 

«33) «svingradius bak» avstanden mellom utgangspunktet og det faktiske ytterste punktet som nås av kjøretøyets 

bakre ende når det manøvreres under de forholdene som er angitt i avsnitt 8 i del B eller i avsnitt 7 i del C i 

vedlegg I,» 

c) Nytt nr. 41 skal lyde: 

«41) «aerodynamiske innretninger og utstyr» innretninger eller utstyr som er utformet for å redusere luftmotstanden 

til veigående kjøretøyer, unntatt forlengede førerhus.» 

3) Nye artikler 4a og 4b skal lyde: 

«Artikkel 4a 

EF-typegodkjenning av aerodynamiske innretninger og utstyr som separate tekniske enheter 

1. Produsenten eller dennes representant skal inngi til typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegodkjenning 

av aerodynamisk innretning eller utstyr som separat teknisk enhet. 

Søknaden skal utarbeides i samsvar med den malen for opplysningsdokumentet som er gjengitt i del C i vedlegg V. 

2. Dersom de relevante kravene fastsatt i denne forordningen er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EF-

typegodkjenning som separat teknisk enhet og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummererings-

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

En medlemsstat skal ikke tildele samme nummer til en annen type separat teknisk enhet. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 skal typegodkjenningsmyndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar 

med malen angitt i del D i vedlegg V. 

Artikkel 4b 

EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet 

Alle separate tekniske enheter som er i samsvar med en type som det er utstedt en EF-typegodkjenning som separat teknisk 

enhet for i henhold til denne forordningen, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet som 

angitt i del E i vedlegg V.» 

4) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

5) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1230/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I del A skal nr. 1.3 lyde: 

«1.3. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde og 

høyde.» 

2) I del B gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde 

og høyde.» 

b) Nye nr. 1.3.1–1.3.1.3 skal lyde: 

«1.3.1. Tilleggskrav til aerodynamiske innretninger nevnt i tillegg 1 

1.3.1.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på høyst 500 mm i bruksstilling skal ikke øke det 

samlede nyttbare lasterommet. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger og utstyr skal dessuten være konstruert slik at 

de kan trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde nevnt 

i nr. 1.1.2 ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte 

lengde nevnt i nr. 1.1.1 ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken 

på minst 1 050 mm, slik at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene 

fastsatt i nr. 1.3.1.1.1 og 1.3.1.1.3 oppfylles. 

1.3.1.1.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.1.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk. 

1.3.1.1.3. Det kreves ikke at innretninger og utstyr skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til 

største tillatte dimensjoner er oppfylt fullt ut under alle forhold. 

1.3.1.2. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på over 500 mm i bruksstilling skal ikke øke det 

samlede nyttbare lasterommet. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i 

inntrukket eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger skal dessuten være konstruert slik 

at de kan trekkes inn eller slås sammen inn når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde 

nevnt i nr. 1.1.2 ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største 

tillatte lengde nevnt i nr. 1.1.1 ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over 

bakken på minst 1 050 mm, slik at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal 

kravene fastsatt i nr. 1.3.1.2.1–1.3.1.2.4 oppfylles. 

1.3.1.2.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.2.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk.  
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1.3.1.2.3. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal, når det er montert på kjøretøyet 

og er i bruksstilling, motstå vertikale og horisontale trekkrefter og skyvekrefter som påføres sekvensielt 

oppover, nedover, til venstre og til høyre, på 200 daN ± 10 % påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett 

utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli 

deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som følge av de påførte kreftene. Deformasjo-

nen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på 

hver side av kjøretøyet under og etter prøvingen. 

1.3.1.2.4. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal også, når de er i inntrukket eller 

sammenslått stilling, motstå en horisontal trekkraft som påføres bakover i lengderetningen, på 200 daN ± 10 % 

påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 

2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som 

følge av de påførte kreftene. Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde 

ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og at kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm. 

1.3.1.3. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at 

aerodynamiske innretninger og utstyr som er plassert i både bruksstilling og i inntrukket eller sammenslått 

stilling, ikke i vesentlig grad svekker framdriftssystemets, eksosanleggets og passasjerkupeens kjøling og 

ventilasjon. Alle andre gjeldende krav i forbindelse med kjøretøysystemene skal oppfylles fullt ut enten 

innretningene og utstyret er i bruksstilling eller i inntrukket eller sammenslått stilling. 

Som unntak fra gjeldende krav til underkjøringshinder bak kan de horisontale avstandene mellom bakerste 

punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske 

innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til innretningene og utstyret, forutsatt at de har en lengde på 

over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at de primære delene av elementene som er plassert ≤ 2,0 m over 

bakken, målt uten last, er framstilt av et materiale med en hardhet på < 60 shore (A). Smale ribber, rør og 

metalltråd som utgjør en ramme eller et underlag for å støtte de primære delene av elementene, skal ikke tas 

i betraktning når hardheten bestemmes. For å fjerne risikoen for skader og inntrenging i andre kjøretøyer i 

tilfelle kollisjon skal endene på slike ribber, rør og metalltråd ikke være rettet bakover enten innretningen og 

utstyret er i inntrukket eller sammenslått stilling eller i bruksstilling. 

Som alternativ til unntaket nevnt i forrige ledd kan de horisontale avstandene mellom bakerste punkt på 

underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske innretnin-

ger og utstyr, måles uten å ta hensyn til de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret, 

forutsatt at de har en lengde på over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at disse innretningene eller dette 

utstyret er i samsvar med prøvingsbestemmelsene fastsatt i tillegg 4. 

De horisontale avstandene mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på 

kjøretøyet skal imidlertid måles med de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret i 

inntrukket eller sammenslått stilling, eller ta hensyn til den resulterende utstikkende lengden i samsvar med 

nr. 1.6.1 i tillegg 4, dersom denne lengden er større enn lengden i inntrukket eller sammenslått stilling.» 

c) Nye nr. 2.1.3, 2.1.3.1 og 2.1.3.2 skal lyde: 

«2.1.3. For motorvogner som bruker alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner gjelder følgende: 

2.1.3.1. Den ekstra vekten som teknologi med alternativt drivstoff eller nullutslippsteknologi krever i samsvar med  

nr. 2.3 og 2.4 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF, skal defineres på grunnlag av dokumentasjonen framlagt av 

produsenten. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere 

at de framlagte opplysningene er korrekte.  
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2.1.3.2. Produsenten skal angi følgende tilleggssymbol samt verdien av den ekstra vekten under eller ved siden av den 

obligatoriske pregingen på det lovfestede produsentmerket, utenfor et tydelig avmerket rektangel som skal 

inneholde bare de obligatoriske opplysningene: 

«96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG» 

Høyden på tegnene i symbolet og den angitte verdien skal være minst 4 mm. 

Fram til det er innført en egen post i samsvarssertifikatet, skal verdien av den ekstra vekten angis under 

«Merknader» i samsvarssertifikatet for å gjøre det mulig å ta med disse opplysningene i registreringsdo-

kumentene i kjøretøyet.» 

d) Nytt nr. 2.2.5.1 skal lyde: 

«2.2.5.1. For et semitrailervogntog med minst fire aksler i klasse I med to styrende aksler skal massen som tilsvarer 

lasten på fremre styrende aksel/aksler, ikke under noen omstendighet være mindre enn 15 % av største 

teknisk tillatte totalmasse «M».» 

e) I nr. 6.1 skal nytt punktum lyde: 

«Kravene i dette nummeret får ikke anvendelse på kjøreinnstillingen med bare elektrisk drift hos 

hybridelektriske kjøretøyer.» 

f) Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2. Motoreffekten skal måles i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 85(*). 

  

(*) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55.» 

g) I nr. 7.1.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1 og 1.3.1.2, skal 

innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.» 

h) Nytt nr. 7.4 skal lyde: 

«7.4. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til manøvreringsevne 

dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvilstilfeller skal 

den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk fullskalaprøving.» 

i) I nr. 8.1.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1 og 1.3.1.2, skal 

innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.» 

j) Nytt nr. 8.3 skal lyde: 

«8.3. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til største svingradius 

bak dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvilstilfeller 

skal den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk fullskalaprøving.» 

3) I del C gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) 2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, med karosserikode 04 eller 

05 i tillegg 2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.» 

b) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde 

og høyde.»  
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c) Nye nr. 1.3.1–1.4.2 skal lyde: 

«1.3.1. Tilleggskrav til aerodynamiske innretninger nevnt i tillegg 1 

1.3.1.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på høyst 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger og slikt utstyr skal dessuten være konstruert 

slik at de/det kan trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte 

bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde 

ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik 

at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.3.1.1.1 og 

1.3.1.1.3 oppfylles. 

1.3.1.1.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.1.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk. 

1.3.1.1.3. Det kreves ikke at innretninger og utstyr skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til 

største tillatte dimensjoner er oppfylt fullt ut under alle forhold. 

1.3.1.2. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på over 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger skal dessuten være konstruert slik at de kan 

trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde ikke 

overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik at de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.3.1.2.1–

1.3.1.2.4 nedenfor oppfylles. 

1.3.1.2.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.2.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk. 

1.3.1.2.3. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal, når det er montert på kjøretøyet 

og er i bruksstilling, motstå vertikale og horisontale trekkrefter og skyvekrefter som påføres sekvensielt 

oppover, nedover, til venstre og til høyre, på 200 daN ± 10 % påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett 

utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli 

deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som følge av de påførte kreftene. 

Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde ikke overskrides med mer enn 

25 mm på hver side av kjøretøyet under og etter prøvingen. 

1.3.1.2.4. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal også, når de er i inntrukket eller 

sammenslått stilling, motstå en horisontal trekkraft som påføres bakover i lengderetningen, på 200 daN ± 10 % 

påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 

2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som 

følge av de påførte kreftene. Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde 

ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og at kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm.  
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1.3.1.3. Aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus, både i inntrukket eller sammenslått stilling og i bruks-

stilling, skal dersom det er relevant, være konstruert slik at kjøretøyets største tillatte bredde ikke 

overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og slik at de ikke reduserer kjøretøyets evne til 

intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.3.1.3.1–1.3.1.3.4 nedenfor oppfylles. 

1.3.1.3.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.3.2. Når innretningen eller utstyret er montert på et kjøretøy, skal ingen del av den/det, verken i inntrukket eller 

sammenslått stilling eller i bruksstilling, dersom det er relevant, befinne seg over den nedre kanten av 

frontruten, med mindre den/det ikke er direkte synlig for føreren på grunn av instrumentpanelet eller annen 

standard innvendig innredning. 

1.3.1.3.3. Innretningen og utstyret skal være dekket av energiabsorberende materiale. Alternativt skal utstyret og 

innretningen bestå av materiale med en hardhet på < 60 shore (A) i samsvar med nr. 1.3.1.4. 

1.3.1.3.4. Innretningen og utstyret skal ikke være laget av materiale som ved skade gir skarpe bruddstykker eller 

kanter. 

1.3.1.4. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at 

aerodynamiske innretninger og utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1, 1.3.1.2 og 1.3.1.3 når det er plassert i både 

bruksstilling og i inntrukket eller sammenslått stilling, ikke i vesentlig grad svekker førerens synsfelt 

forover eller funksjonen til vindusspylere og vindusviskere, samt at de ikke i vesentlig grad svekker fram-

driftssystemets, eksosanleggets, bremsesystemets, passasjerkupeens eller lasteflatens kjøling og ventilasjon. 

Alle andre gjeldende krav i forbindelse med kjøretøysystemene skal oppfylles fullt ut enten innretningene 

og utstyret er i bruksstilling eller i inntrukket eller sammenslått stilling. 

Som unntak fra gjeldende krav til underkjøringshinder foran kan de horisontale avstandene mellom kjø-

retøyets fremste del, når det er utstyrt med aerodynamiske innretninger og utstyr, og dets underkjørings-

hinder foran, samt mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når 

det er utstyrt med aerodynamiske innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til innretningene og utstyret, 

forutsatt at de har en lengde på over 200 mm bakerst og er i bruksstilling, og at de primære delene av 

elementene foran og bak som er plassert ≤ 2,0 m over bakken, målt uten last, er framstilt av et materiale 

med en hardhet på < 60 shore (A). Smale ribber, rør og metalltråd som utgjør en ramme eller et underlag for 

å støtte de primære delene av elementene, skal ikke tas i betraktning når hardheten bestemmes. For å fjerne 

risikoen for skader og inntrenging i andre kjøretøyer i tilfelle kollisjon skal endene på slike ribber, rør og 

metalltråd ikke være rettet forover foran på kjøretøyet og bakover bak på kjøretøyet enten innretningen og 

utstyret er i inntrukket eller sammenslått stilling eller i bruksstilling. 

Som alternativ til unntaket for underkjøringshinder bak nevnt i forrige ledd kan de horisontale avstandene 

mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med 

aerodynamiske innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til de aerodynamiske innretningene og det 

aerodynamiske utstyret, forutsatt at de har en lengde på over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at disse 

innretningene eller dette utstyret er i samsvar med prøvingsbestemmelsene fastsatt i tillegg 4. 

De horisontale avstandene mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på 

kjøretøyet skal imidlertid måles med de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret i 

inntrukket eller sammenslått stilling, eller ta hensyn til den resulterende utstikkende lengden i samsvar med 

nr. 1.6.1 i tillegg 4, dersom denne lengden er større enn lengden i inntrukket eller sammenslått stilling.  
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1.4. Forlenget førerhus 

1.4.1. Dersom frontpartiet på motorvognens førerhus, herunder alle utvendig utstikkende deler på for eksempel 

karosseriet, støtfangeren, hjulavskjermingene og hjulene, fullt ut er i samsvar med parametrene i det tre-

dimensjonale omrisset i tillegg 5, og lasteflatens lengde er høyst 10,5 m, kan kjøretøyets lengde overstige 

den største tillatte lengden fastsatt i nr. 1.1.1. 

1.4.2. I tilfellet nevnt i nr. 1.4.1 skal produsenten angi følgende tilleggssymbol under eller ved siden av den 

obligatoriske pregingen på det lovfestede produsentmerket, utenfor et tydelig avmerket rektangel som skal 

inneholde bare de obligatoriske opplysningene: 

«96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT» 

Høyden på tegnene i symbolet skal være minst 4 mm. Teksten «96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT» 

skal også tilføyes under «Merknader» i samsvarssertifikatet for å gjøre det mulig å ta med disse opplys-

ningene i registreringsdokumentene i kjøretøyet.» 

d) Nye nr. 2.1.4, 2.1.4.1 og 2.1.4.2 skal lyde: 

«2.1.4. For motorvogner som bruker alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner gjelder følgende: 

2.1.4.1. Den ekstra vekten som teknologi med alternativt drivstoff eller nullutslippsteknologi krever i samsvar med 

nr. 2.3 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF, skal defineres på grunnlag av dokumentasjonen framlagt av produ-

senten. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at de 

framlagte opplysningene er korrekte. 

2.1.4.2. Produsenten skal angi følgende tilleggssymbol samt verdien av den ekstra vekten under eller ved siden av 

den obligatoriske pregingen på det lovfestede produsentmerket, utenfor et tydelig avmerket rektangel som 

skal inneholde bare de obligatoriske opplysningene: 

«96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG» 

Høyden på tegnene i symbolet og den angitte verdien skal være minst 4 mm. 

Fram til det er innført en egen post i samsvarssertifikatet, skal verdien av den ekstra vekten angis under 

«Merknader» i samsvarssertifikatet for å gjøre det mulig å ta med disse opplysningene i registreringsdo-

kumentene i kjøretøyet.» 

e) Nytt nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2. «Kravene i nr. 5.1 og 5.1.1 får ikke anvendelse på kjøreinnstillingen med bare elektrisk drift hos 

hybridelektriske kjøretøyer.» 

f) Nr. 5.2 skal lyde: 

«5.2. Motoreffekten skal måles i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 85.» 

g) I nr. 6.1.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1, 1.3.1.2 og 

1.3.1.3, skal innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling eller i fastgjort bruksstilling dersom 

det er relevant for innretninger og utstyr som omfattes av nr. 1.3.1.3.» 

h) Nytt nr. 6.4 skal lyde: 

«6.4. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til manøvrerings-

evne dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvils-

tilfeller skal den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk 

fullskalaprøving.» 

i) I nr. 7.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1, 1.3.1.2 og 

1.3.1.3, skal innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.»  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/971 

 

 

j) Nytt nr. 7.3 skal lyde: 

«7.3. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til største svingradius 

bak dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvilstilfeller 

skal den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk fullskalaprøving.» 

4) I del D gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) 2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, med karosserikode 04 eller 

05 i tillegg 2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.» 

b) Nr. 1.4 skal lyde: 

«1.4. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde 

og høyde.» 

c) Nye nr. 1.4.1–1.4.1.3 skal lyde: 

«1.4.1. Tilleggskrav til aerodynamiske innretninger nevnt i tillegg 1 

1.4.1.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på høyst 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger og slikt utstyr skal dessuten være konstruert 

slik at de/det kan trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte 

bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde 

ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik 

at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.4.1.1.1–

1.4.1.1.3 oppfylles. 

1.4.1.1.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.4.1.1.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret, og å trekke inn og slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. Dessuten 

kan dette også gjøres automatisk. 

1.4.1.1.3. Det kreves ikke at innretninger og utstyr skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til 

største tillatte dimensjoner er oppfylt fullt ut under alle forhold. 

1.4.1.2. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på over 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger skal dessuten være konstruert slik at de kan 

trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde ikke 

overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik at de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.4.1.2.1–

1.4.1.2.4 oppfylles. 

1.4.1.2.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.4.1.2.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk.  
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1.4.1.2.3. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal, når det er montert på kjøretøyet 

og er i bruksstilling, motstå vertikale og horisontale trekkrefter og skyvekrefter som påføres sekvensielt 

oppover, nedover, til venstre og til høyre, på 200 daN ± 10 % påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett 

utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli 

deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som følge av de påførte kreftene. Deformasjo-

nen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på 

hver side av kjøretøyet under og etter prøvingen. 

1.4.1.2.4. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal også, når de er i inntrukket eller 

sammenslått stilling, motstå en horisontal trekkraft som påføres bakover i lengderetningen, på 200 daN ± 10 % 

påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 

2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som 

følge av de påførte kreftene. Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde 

ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og at kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm. 

1.4.1.3. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at 

aerodynamiske innretninger og utstyr som er plassert i både bruksstilling og i inntrukket eller sammenslått 

stilling, ikke blokkerer lasteflatens ventilasjon fullstendig. Alle andre gjeldende krav i forbindelse med 

kjøretøysystemene skal oppfylles fullt ut enten innretningene og utstyret er i bruksstilling eller i inntrukket 

eller sammenslått stilling. 

Som unntak fra gjeldende krav til underkjøringshinder bak kan de horisontale avstandene mellom bakerste 

punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske 

innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til innretningene og utstyret, forutsatt at de har en lengde på 

over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at de primære delene av elementene som er plassert ≤ 2,0 m over 

bakken, målt uten last, er framstilt av et materiale med en hardhet på < 60 shore (A). Smale ribber, rør og 

metalltråd som utgjør en ramme eller et underlag for å støtte de primære delene av elementene, skal ikke tas 

i betraktning når hardheten bestemmes. For å fjerne risikoen for skader og inntrenging i andre kjøretøyer i 

tilfelle kollisjon skal endene på slike ribber, rør og metalltråd ikke være rettet bakover bak på kjøretøyet 

enten innretningen og utstyret er i inntrukket eller sammenslått stilling eller i bruksstilling. 

Som alternativ til unntaket nevnt i forrige ledd kan de horisontale avstandene mellom bakerste punkt på 

underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske innretnin-

ger og utstyr, måles uten å ta hensyn til de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret, 

forutsatt at de har en lengde på over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at disse innretningene eller dette 

utstyret er i samsvar med prøvingsbestemmelsene fastsatt i tillegg 4. 

De horisontale avstandene mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på 

kjøretøyet skal imidlertid måles med de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret i 

inntrukket eller sammenslått stilling, eller ta hensyn til den resulterende utstikkende lengden i samsvar med 

nr. 1.6.1 i tillegg 4, dersom denne lengden er større enn lengden i inntrukket eller sammenslått stilling.» 

d) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Summen av største teknisk tillatte masse på framre koplingspunkt pluss største teknisk tillatte masse på 

enkeltakslene og/eller akselgruppen(e) pluss største teknisk tillatte masse på bakre koplingspunkt skal ikke 

være mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [m0 + mi + mc] eller M ≤ Σ [m0 + μj + mc]» 

e) I nr. 3.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom tilhengeren eller semitraileren er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i  

nr. 1.4.1.1 eller 1.4.1.2, skal innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.» 
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f) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. En semitrailer som ikke er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.4.1.1 eller 1.4.1.2, 

skal anses å oppfylle kravet fastsatt i nr. 3.1 dersom referanseakselavstanden «RWB» oppfyller følgende krav: 

RWB ≤ [(12,50 – 2,04)2 - (5,30 + ½ W)2]1/2 

der 

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

«W» er semitrailerens bredde. 

5) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 og 2 skal lyde: 

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

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

dimensjonene dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Dersom det er montert innretninger foran, unntatt aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus, skal det 

samlede framspringet til disse innretningene ikke overstige 250 mm. 

b) Samlet framspring av innretninger og utstyr som øker kjøretøyets lengde, skal, unntatt aerodynamiske inn-

retninger og utstyr, ikke overstige 750 mm. 

c) Samlet framspring av innretninger og utstyr som øker kjøretøyets bredde, skal ikke overstige 100 mm. 

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

b) I tabell I gjøres følgende endringer: 

i) Raden med nr. 6 skal lyde: 

«6. Mekaniske koplinger X X X X X X - - - -» 

ii) Raden med nr. 18 skal lyde: 

«18. Aerodynamiske innretninger og utstyr - X X - X X - - X X» 

iii) Ny rad med nr. 19 skal lyde: 

«19. Antenner som brukes til kommunikasjon mel-

lom kjøretøyer og mellom kjøretøyer og infra-

struktur 

X X X X X X X X X X» 
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c) I tabell II gjøres følgende endringer: 

i) Raden med nr. 11 skal lyde: 

«11. Aerodynamiske innretninger og utstyr 

Kjøretøyets bredde med karosseri med klima-

anlegg og isolerte vegger skal ikke overstige 

2 600 mm medregnet de målte utstikkende 

delene, med innretninger og utstyr fastgjort i 

både inntrukket eller sammenslått stilling og i 

bruksstilling. 

- X X - X X - - X X» 

ii) Ny rad med nr. 18 skal lyde: 

«18. Antenner som brukes til kommunikasjon mel-

lom kjøretøyer og mellom kjøretøyer og in-

frastruktur 

X X X X X X X X X X» 

iii) Ny rad med nr. 19 skal lyde: 

«19. Bøyelige slanger til systemer for overvåking 

av dekktrykk, forutsatt at de ikke stikker ut 

mer enn 70 mm på hver side av kjøretøyets 

ytterpunkt i bredden 

     X   X X» 

d) Tabell III skal lyde: 

«TABELL III 

Kjøretøyets høyde 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Antenner som brukes til radio, navigasjon og kom-

munikasjon mellom kjøretøyer og mellom 

kjøretøyer og infrastruktur 

X X X X X X X X X X 

2. Strømavtakere eller strømavtakerstenger i hevet 

stilling 

- - X - - X - - - -» 

6) Nye tillegg 4 og 5 skal lyde: 

«Tillegg 4 

Kollisjonsprøving av aerodynamiske innretninger og utstyr 

1. Prøvingsvilkår for aerodynamiske innretninger og utstyr 

1.1. På anmodning fra produsenten kan prøvingen foretas på en av følgende: 

1.1.1. På et kjøretøy av den typen som aerodynamisk innretninger og utstyr er beregnet på. 

1.1.2. På en del av karosseriet til kjøretøytypen som den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret er 

beregnet på; denne delen skal være representativ for den eller de aktuelle kjøretøytypene. 

1.1.3. På en fast vegg. 
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1.2. Dersom prøvingen foretas som nevnt i nr. 1.1.2 og 1.1.3, skal de delene som brukes til å kople de aerodynamiske 

innretningene og det aerodynamiske utstyret til en del av kjøretøyets karosseri eller til en fast vegg, tilsvare dem 

som brukes til å feste de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret når det monteres på 

kjøretøyet. Hver innretning skal følges av monterings- og bruksanvisninger som gir tilstrekkelige opplysninger til 

at en kompetent person kan montere den riktig. 

1.3. På anmodning fra produsenten kan prøvingsmetoden beskrevet i nr. 1.5 foretas ved numerisk simulering i sam-

svar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. 

Den matematiske modellen skal valideres bare dersom den kan sammenholdes med de fysiske prøvingsvilkårene. 

Med dette for øye skal det utføres en fysisk prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd ved bruk av 

den matematiske modellen, med resultatene fra en fysisk prøving. Det skal dokumenteres at prøvingsresultatene 

er sammenlignbare. En valideringsrapport skal utarbeides av produsenten. 

Enhver endring av den matematiske modellen eller programvaren som vil kunne gjøre valideringsrapporten 

ugyldig, krever en ny validering i samsvar med forrige ledd. 

1.4. Vilkår for gjennomføring av prøvinger eller simuleringer 

1.4.1. Kjøretøyet skal stå på en plan, flat, fast og jevn overflate. 

1.4.2. Forhjulene skal være rettet framover. 

1.4.3. Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten. 

1.4.4. Kjøretøyet skal være uten last. 

1.4.5. Kjøretøyet kan, dersom det er nødvendig for å oppnå den foreskrevne prøvingskraften i nr. 1.5.1.2, sikres ved en 

valgfri metode. Denne metoden skal angis av kjøretøyprodusenten. 

1.4.6. Kjøretøyer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal prøves med fjæringen eller innretningen i den normalstillingen 

som er angitt av produsenten. 

1.5. Prøvingsmetode 

1.5.1. Prøvingene skal utføres for å vurdere om den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret får den 

angitte deformasjonen av kreftene som påføres parallelt med kjøretøyets lengdeakse som nevnt i nr. 1.6.1. 

Alternativt kan innretningen kan også bli slått sammen eller trukket inn ved kraftpåvirkningen. Oppfyllelse av 

kravet nevnt i nr. 1.6.2 skal kontrolleres ved hjelp av egnede prøvestempler med henblikk på kollisjonsprøvingen. 

Innretningen som brukes til å fordele prøvingskraften over den angitte flate overflaten, skal koples til kraftutlø-

seren med et svingledd. Ved geometrisk uforenlighet kan det brukes en adapter i stedet for en innretning med en 

flat overflate. 

1.5.1.1. En kraft skal påføres parallelt med kjøretøyets lengdeakse gjennom en overflate eller adapter som er høyst  

250 mm høy og 200 mm bred, med en krumningsradius på 5 ± 1 mm i de vertikale kantene. Overflaten skal ikke 

være fastmontert i den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret, og skal være leddet i alle 

retninger. Når prøvingen utføres på et kjøretøy som nevnt i nr. 1.1.1, skal høyden for overflatens eller adapterens 

nedre kant angis av produsenten innenfor et område mellom den aerodynamiske innretningens eller det 

aerodynamiske utstyrets underkant og et punkt på overflatens eller adapterens overkant som er høyst 2,0 m over 

bakken montert på kjøretøyet (se figur 1). Dette punktet skal angis på et lastet kjøretøy med største teknisk tillatte 

totalmasse. 

Dersom prøvingen utføres på en del av karosseriet til kjøretøytypen nevnt i nr. 1.1.2 eller på en fast vegg nevnt i 

nr. 1.1.3, skal høyden for overflatens eller adapterens midtpunkt angis av produsenten innenfor et område mellom 

den aerodynamiske innretningens eller det aerodynamiske utstyrets underkant og punktet som representerer 

høyden høyst 2,0 m over bakken montert på et lastet kjøretøy med største teknisk tillatte totalmasse (se figur 2). 
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Den nøyaktige plasseringen av overflatens eller adapterens midtpunkt innenfor området der det påføres krefter, 

skal angis av produsenten. Dersom den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret har for-

skjellige grader av stivhet i området der det påføres krefter (for eksempel på grunn av forsterkninger, forskjellige 

materialer eller tykkelse osv.), skal plasseringen av overflatens eller adapterens midtpunkt ligge i området med 

størst motstandsevne mot ytre krefter i kjøretøyets lengderetning. 

Figur 1 

Prøvingspunktets høyde 

 

Figur 2 

Eksempel på prøvingsoppstilling 

 

1.5.1.2. En horisontal kraft på høyst 4 000 N ± 400 N skal fortløpende påføres to punkter som er plassert symmetrisk 

rundt kjøretøyets midtlinje eller midtlinjen til innretningen på den utvendige bakerste kanten av den aerodynamis-

ke innretningen og det aerodynamiske utstyret i helt utslått stilling eller i bruksstilling (se figur 3). Produsenten 

kan angi hvilken rekkefølge kreftene skal påføres i.  
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Figur 3 

Påføring av kraft 

 

 

1.6. Krav 

1.6.1. Den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret skal være montert slik at ved påføring av 

prøvingskreftene som angitt i nr. 1.5.1.2 blir innretningen og utstyret deformert, trukket inn eller slått sammen 

slik at det gir en utstikkende lengde på ≤ 200 mm målt vannrett i lengderetningen på de punktene der kreftene 

påføres. Den resulterende utstikkende lengden skal registreres. 

1.6.2. Den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret skal ikke utsette personer i andre kjøretøyer for 

fare ved kollisjon bakfra, og skal ikke påvirke funksjonen til underkjøringshinderet bak. 

Tillegg 5 

Tredimensjonalt omriss av førerhus 

1. Generell framgangsmåte for samsvarskontroll av motorvognen med parametrene for det tredimensjonale omrisset 

av førerhuset  
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1.1. Vertikale avgrensninger av vurderingssonen for motorvognens førerhus 

1.1.1. Kjøretøyets største bredde ved førerhusplassering Wc skal måles foran det vertikale tverrplanet som befinner seg 

ved motorvognens fremste aksel. Det skal ikke tas hensyn til punktene oppført i tillegg 1 ved denne målingen. 

1.1.2. Vurderingssonen for motorvognens førerhus skal anses slik å samsvare med største bredde Wc. Sonen avgrenses 

av vertikalplanene i lengderetningen som går parallelt med motorvognens midtplan i lengderetningen, og som er 

atskilt fra hverandre med avstanden Wc. 

1.1.3. Den horisontale avstanden i lengderetningen Lt skal bestemmes fra det fremste punktet for plasseringen av 

motorvognens førerhus i en høyde på ≤ 2 000 mm over bakken målt uten last. 

Avstanden Lt skal være 200 mm med henblikk på denne vurderingen (se figur 1). 

Baksiden av vurderingssonen avgrenses av et vertikalt tverrplan som er vinkelrett på motorvognens midtplan i 

lengderetningen, og som befinner seg bak det ovennevnte fremste punktet med avstanden Lt. 

Figur 1 

3D-omriss 

 

1.1.4. Skjæringspunktene til det bakre planet som utgjør siden av vurderingssonen, og de to vinklede ytre planene, 

linjene Tleft og Tright, skal anvendes til formålet i nr. 1.3.3.2 (se figur 2).  
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Figur 2 

3D-omriss 

 

1.2. Horisontale avgrensninger av vurderingssonen for motorvognens førerhus 

1.2.1. I vurderingssonen skal den nedre avgrensningslinjen for frontpartiet fastsettes til bakkenivå, og den øvre avgrens-

ningslinjen for frontpartiet skal fastsettes til 2 000 mm over bakken målt uten last. 

1.3. Særlige bestemmelser om vurderingssonen for motorvognens førerhus 

1.3.1. Ved anvendelsen av dette tillegget skal det tas hensyn til frontpartiet på motorvognens førerhus, uansett material-

type. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til punktene oppført i tillegg 1. 

1.3.2. Hellingsvinkelen til førerhusets front 

1.3.2.1. I dette tillegget menes med «hellingsvinkel» hellingen bakover til motorvognens frontparti ved førerhusets 

plassering i forhold til vertikalen, dersom noe punkt som befinner seg over et annet punkt, ligger bak dette andre 

punktet. 

1.3.2.2. For hellingsvinkelens vurderingssone skal det fremste punktet for plasseringen av motorvognens førerhus som 

nevnt i nr. 1.1.3 anvendes. 

Det vertikale tverrplanet gjennom førerhusets fremste punkt, målt i en høyde på ≤ 2 000 mm over bakken uten 

last, skal anvendes når det gjelder dets skjæringspunkt med horisontalplanet som befinner seg i en høyde på 

1 000 mm. Den kryssende linjen skal anvendes som omrissets grunnlinje for å beregne hellingsvinkelen til 

kjøretøyets førerhus i den gitte vurderingssonen. 

1.3.2.3. Et plan som roterer rundt omrissets grunnlinje nevnt i annet ledd i nr. 1.3.2.2 og heller bakover fra vertikalen med 

3°, skal måles (se figur 3).  
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Figur 3 

Hellingsvinkel 

 

1.3.2.4. Ikke noe punkt på den faktiske flaten til frontpartiet, som befinner seg i hellingsvinkelens vurderingssone, skal 

ligge foran det bakre skråplanet nevnt i nr. 1.3.2.3 når det fremste punktet for plasseringen til motorvognens 

førerhus berører det vertikale tverrplanet. 

1.3.3. Skrånende sider på motorvognens førerhus 

1.3.3.1. I vurderingssonen for plasseringen av motorvognens førerhus skal frontpartiet skråne på en slik måte at de 

relevante nominelle flatene generelt løper sammen mot et felles område som ligger foran førerhuset og i mo-

torvognens midtplan i lengderetningen. 

1.3.3.2. To symmetriske vertikalplan, ett på venstre side og ett på høyre side, skal tas i betraktning, begge under en 

horisontal vinkel på 20° i forhold til midtplanet i lengderetningen og dermed 40° fra hverandre. Disse planene er 

plassert på en slik måte at de også krysser henholdsvis linje Tleft og Tright nevnt i nr. 1.1.3. 

1.3.3.3. Ikke noe punkt på den faktiske flaten til frontpartiet, som befinner seg i venstre og høyre ytre sone, skal ligge 

utenfor det respektive vertikalplanet nevnt i nr. 1.3.3.2 når det fremste punktet for plasseringen til motorvognens 

førerhus berører det vertikale tverrplanet nevnt i nr. 1.3.2.4. 

2. Dersom noen av vilkårene fastsatt i dette tillegget ikke oppfylles, skal det anses at motorvognens førerhus ikke er 

i samsvar med parametrene i det tredimensjonale omrisset nevnt i nr. 1.4.1 i del C i dette vedlegget.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg V til forordning (EU) nr. 1230/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«DEL A 

EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til et kjøretøys masser og dimensjoner 

OPPLYSNINGSDOKUMENT 

MAL» 

b) Nytt nr. 2.4.2.1.3 skal lyde: 

«2.4.2.1.3. Forlenget førerhus i samsvar med artikkel 9a i direktiv 96/53/EF: ja/nei(1)» 

c) Nytt nr. 2.6.4 skal lyde: 

«2.6.4. Ekstra masse for alternativt framdriftssystem:  ..........................................................................................  kg» 

d) Nytt nr. 3.9 skal lyde: 

«3.9. Liste over utstyr til alternativt framdriftssystem (og angivelse av delenes masse):  ........................................ » 

e) Nye nr. 9.25–9.27.3 skal lyde: 

«9.25. Forlengede førerhus i samsvar med artikkel 9a i direktiv 96/53/EF 

9.25.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier og tegninger samt beskrivelse av materialer) av kjøretøydeler 

av betydning for del C nr. 1.4 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1230/2012: 

9.26. Aerodynamisk innretning eller utstyr foran på kjøretøyet 

9.26.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr foran: ja/nei(1) 

9.26.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret: 

… eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.26.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.26.3.1. Konstruksjon og materialer:  ...........................................................................................................................  

9.26.3.2. Låse- og justeringssystem: ..............................................................................................................................  

9.26.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ...............................................................................................................  

9.27. Aerodynamisk innretning eller utstyr bak på kjøretøyet 

9.27.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr bak: ja/nei(1) 

9.27.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret ... 

eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.27.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.27.3.1. Konstruksjon og materialer:  ...........................................................................................................................  

9.27.3.2. Låse- og justeringssystem: ..............................................................................................................................  

9.27.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ............................................................................................................... » 
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2) I del B gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«DEL B 

EF-typegodkjenningsdokument for motorvogner og deres tilhengere med hensyn til kjøretøyers masser og dimensjoner 

MAL 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT» 

b) Ordene «i henhold til forordning (EU) nr. …/…» erstattes med ordene «i henhold til forordning (EU) nr. 1230/2012, 

sist endret ved forordning (EU) 2019/1892». 

c) Tilføyelsen skal lyde: 

«Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... 

1. Unntak 

1.1. Kjøretøyet er typegodkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i denne forordningen (dvs. kjøretøyets ytre dimensjo-

ner overstiger de største dimensjonene nevnt i del A, B, C eller D i vedlegg I): ja/nei(1) 

1.2. Kjøretøyet er typegodkjent i henhold til artikkel 8b i direktiv 96/53/EF (dvs. aerodynamiske innretninger eller 

utstyr bak på kjøretøyet): ja/nei(1) 

1.3. Kjøretøyet er typegodkjent i henhold til artikkel 9a i direktiv 96/53/EF (dvs. forlenget førerhus eller førerhus 

utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr): ja/nei(1) 

1.4. Kjøretøyet er typegodkjent i henhold til artikkel 10b i direktiv 96/53/EF: 

1.4.1. Ekstra vekt for kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff: ja/nei(1) 

1.4.2. Ekstra vekt for nullutslippskjøretøyer: ja/nei(1) 

2. Kjøretøyet er utstyrt med luftfjæring: ja/nei(1) 

3. Kjøretøyet er utstyrt med fjæring som anses som likeverdig med luftfjæring: ja/nei(1) 

4. Kjøretøyet oppfyller kravene til terrenggående kjøretøyer: ja/nei(1) 

5. Merknader:  .......................................................................................................................................................... » 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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3) Nye deler C, D og E skal lyde: 

«DEL C 

EF-typegodkjenning av aerodynamisk innretning eller utstyr som separat teknisk enhet 

Opplysningsdokument 

MAL 

Opplysningsdokument nr. ... for EF-typegodkjenning av aerodynamisk innretning eller utstyr som separat teknisk enhet 

Opplysningene nedenfor skal framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til det formatet. 

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom den separate tekniske enheten nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk styrte funksjoner, skal det også 

gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Merke (produsentens firma):  .................................................................................................................................  

0.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

0.3. Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b):  ........................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .........................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..............................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................................  

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...................................................................................  

9.26. Aerodynamisk innretning eller utstyr foran på kjøretøyet 

9.26.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr foran: ja/nei(1) 

9.26.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret: … 

eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.26.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.26.3.1. Konstruksjon og materialer:  ..................................................................................................................................  

9.26.3.2. Låse- og justeringssystem:  ....................................................................................................................................  

9.26.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ......................................................................................................................  

9.27. Aerodynamisk innretning eller utstyr bak på kjøretøyet 

9.27.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr bak: ja/nei(1) 

9.27.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret ... 

eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.27.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.27.3.1. Konstruksjon og materialer:  ..................................................................................................................................  
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9.27.3.2. Låse- og justeringssystem:  ....................................................................................................................................  

9.27.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ......................................................................................................................  

Forklarende merknader 

(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen separat teknisk enhet 

som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. 

ABC??123??). 

(1) Stryk det som ikke passer. 

DEL D 

EF-typegodkjenningsdokument for aerodynamiske innretninger eller utstyr som separate tekniske enheter 

MAL 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens 

stempel 

Melding om 

- EF-typegodkjenning(1) 

- utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

- avslag på EF-typegodkjenning(1) 

- tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1) 

 

av en type aerodynamisk innretning eller utstyr 

som separat teknisk enhet 

i henhold til forordning (EU) nr. 1230/2012, sist endret ved forordning (EU) 2019/1892(1) 

EF-typegodkjenningsnummer: ................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ......................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  .....................................................................................................................................  

0.2. Type:  .........................................................................................................................................................................  

0.3. Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2):  .............................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  ..............................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..................................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ....................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..............................................................................................  

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ........................................................................................   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen separat teknisk enhet som omfattes av dette 

opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 
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AVSNITT II 

1. Ytterligere opplysninger (ev.): Se tilføyelse. 

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  ..........................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  ...............................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  .........................................................................................................................................  

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse. 

6. Sted:  ...............................................................................................................................................................................  

7. Dato:  ..............................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Vedlegg: Opplysningspakke 

Prøvingsrapport 

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... 

1. Kort beskrivelse av typen separat teknisk enhet:  ...........................................................................................................  

2. Detaljert beskrivelse av den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret: 

2.1. Antall separate elementer: ..............................................................................................................................................  

2.2. Beskrivelse av konstruksjon og materialer:  ...................................................................................................................  

2.3. Beskrivelse av låse- og justeringssystem:  ......................................................................................................................  

2.4. Beskrivelse av festing og montering på kjøretøyet:  .......................................................................................................  

2.5. Separat teknisk enhet: Semiuniversell/kjøretøyspesifikk(1) 

3. Liste over spesifikke kjøretøytyper som den separate tekniske enheten er blitt godkjent for (dersom relevant):  ..........  

4. Detaljert beskrivelse av spesifikasjonene for det spesifikke monteringsområdet på kjøretøyet for en semiuniversell 

aerodynamisk innretning eller semiuniverselt aerodynamisk utstyr (dersom relevant):  ................................................  

5. Merknader: .....................................................................................................................................................................  

6. Typegodkjenningsmerke og dets plassering:  .................................................................................................................  

DEL E 

EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet 

1. EF-typegodkjenningsmerket for separat teknisk enhet skal bestå av følgende: 

1.1. Et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt EF-

typegodkjenningen for den separate teknisk enheten: 

1 for Tyskland 19 for Romania 

2 for Frankrike 20 for Polen 

3 for Italia 21 for Portugal 

4 for Nederland 23 for Hellas 

5 for Sverige 24 for Irland 
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6 for Belgia 25 for Kroatia 

7 for Ungarn 26 for Slovenia 

8 for Den tsjekkiske republikk 27 for Slovakia 

9 for Spania 29 for Estland 

11 for Det forente kongerike 32 for Latvia 

12 for Østerrike 34 for Bulgaria 

13 for Luxembourg 36 for Litauen 

17 for Finland 49 for Kypros 

18 for Danmark 50 for Malta 

1.2. I nærheten av rektangelet, «basisgodkjenningsnummeret» i del 4 av typegodkjenningsnummeret med to foranstilte 

sifre som angir løpenummeret tildelt til denne forordningen eller siste vesentlige tekniske endring av denne 

forordningen. Løpenummeret er for tiden «00». 

1.3. Dersom det dreier seg om aerodynamiske innretninger eller utstyr til førerhus, skal symbolet «96/53/EC ARTICLE 

9A COMPLIANT» settes foran løpenummeret. 

1.4. Dersom det dreier seg om aerodynamiske innretninger eller utstyr som skal plasseres bak på et kjøretøy, skal symbolet 

«96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT» settes foran løpenummeret. 

2. EF-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet skal være påført på en hoveddel til den aerodynamiske 

innretningen eller det aerodynamiske utstyret på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes, selv når 

innretningen er montert på kjøretøyet. 

3. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for en separat teknisk enhet er vist i figur 1. 

Figur 1 

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet 

 

Forklarende merknad 

EF-typegodkjenning av en aerodynamisk innretning eller aerodynamisk utstyr som separat teknisk enhet som skal 

monteres bak på et kjøretøy (for å sikre samsvar med artikkel 8b i direktiv 96/53/EF), er utstedt av Romania under 

nummer 0046. De to første sifrene «00» angir at den separate tekniske enheten er godkjent i samsvar med denne 

forordningen.» 

  

96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1939 

av 7. november 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES), 

tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

måling av utslipp i motorens kaldstartperioder og bruk av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS) 

ved måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 

80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Reglene for å angi og vurdere hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES) ble for lette person- og nyttekjøretøyer nylig 

endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2). Bestemmelsene som allerede er fastsatt for tunge kjøretøyer i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(3), bør av konsekvenshensyn tilpasses. 

2) Samsvarsprøving i bruk er en av byggeklossene i framgangsmåten for typegodkjenning av kjøretøyer og gjør det mulig 

å kontrollere ytelsen til utslippskontrollsystemene i hele kjøretøyets levetid. I henhold til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 582/2011 skal prøvingene foretas ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS), som analyserer utslipp 

ved normale bruksforhold. PEMS-metoden brukes også til å kontrollere utslipp utenom syklusene ved typegodkjenning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 25.11.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2021 av  

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

(1) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

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

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

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

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 595/2009 med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 

2022/EØS/81/71 
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3) For øyeblikket blir utslipp fra tunge kjøretøyer i perioden etter kaldstart av motoren ikke vurdert som en del av 

demonstrasjonsprøvingen ved typegodkjenning eller samsvarsprøvingen av kjøretøyer i bruk. Etter en overvåking der 

data fra typegodkjenningsprøvinger og samsvarsprøvinger av kjøretøyer i bruk ble samlet inn og analysert, ble det 

fastslått at betydelige mengder av det samlede NOx-utslippet ikke var tatt med i analysen som følge av at motorens 

kaldstartperiode ikke var vurdert. For å kunne gi et bedre bilde av de virkelige utslippene bør målemetoden derfor 

revideres slik at den også omfatter måling av utslipp av forurensende stoffer i kaldstartperioden. 

4) Måling av partikkelantall ved hjelp av PEMS er gjennomført med godt resultat i henhold til typegodkjenningsreglene for 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer(4). Etter en forundersøkelse utført av Kommisjonens felles forskningssenter 

der det ble foretatt en analyse av det bærbare utstyret for måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer, anses det som 

hensiktsmessig å innføre et tilsvarende krav i typegodkjenningsreglene for utslipp fra tunge kjøretøyer. Kommisjonen 

vil i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 være forpliktet til å føre tilsyn med nivået for den endelige 

samsvarsfaktoren for partikkelantall i utslippene, idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen. 

5) Kommisjonen erkjenner at kjøretøyer utstyrt med forbrenningsmotor med gnisttenning eller dobbeltdrivstoffmotor som 

bruker gass fra komprimert naturgass (CNG), flytende naturgass (LNG) eller flytende petroleumsgass (LPG), kan kreve 

tekniske tilpasninger for å kunne overholde samsvarsfaktoren for partikkelantall. For å gi produsentene av gassmotorer 

tilstrekkelig tid til å endre sine produkter i samsvar med kravene som er fastsatt ved denne forordningen, bør det tillates 

en overgangsperiode, slik at største tillatte samsvarsfaktor for kjøretøyer utstyrt med slike motorer kan overholdes. 

6) Kravene som innføres ved denne forordningen med hensyn til samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk, bør ikke få 

anvendelse med tilbakevirkende kraft på motorer og kjøretøyer som ble typegodkjent før disse kravene ble innført. 

Endringene fastsatt i vedlegg I, II og III til denne forordningen bør derfor få anvendelse bare på samsvarsprøving i bruk 

av nye typer motorer eller kjøretøyer, det vil si motorer eller kjøretøyer som typegodkjennes i samsvar med endringene 

som innføres ved denne forordningen. 

7) Reglene for tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer er 

innarbeidet i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858(5), som får anvendelse fra 1. september 2020. 

Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 582/2011 som gjelder tilgang til slike opplysninger, bør utelates med virkning fra 

nevnte dato. 

8) Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 5 utgår ordene «og opplysninger om reparasjon og vedlikehold».  

  

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 av 30. mai 2018 om godkjenning av og markedstilsyn med motorvogner og deres 

tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og 

(EF) nr. 595/2009 og om oppheving av direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 av 14.6.2018, s. 1). 
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b) Nr. 43 utgår. 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«57) «partikkelantall» (PM-antall) det samlede antallet faste partikler som slippes ut fra eksosen, kvantifisert i 

samsvar med fortynnings-, prøvetakings- og målemetodene angitt i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 49(*). 

  

(*) Reglement nr. 49 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) — Ensartede 

bestemmelser om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning og 

motorer med elektrisk tenning til bruk i kjøretøyer (EUT L 171 av 24.6.2013, s. 1.» 

2) Artikkel 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g og 2h utgår. 

3) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. For å få EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhet,  

EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp eller EU-typegodkjenning av 

et kjøretøy med hensyn til utslipp skal produsenten i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I godtgjøre at 

kjøretøyene, motorsystemene eller motorfamiliene har gjennomgått prøvingene og oppfyller kravene fastsatt i artikkel 

4 og 14 og i vedlegg III–VIII, X, XIII og XIV. Produsenten skal også sikre at kjøretøyene er i samsvar med 

spesifikasjonene for de referansedrivstoffene som er angitt i vedlegg IX. For dobbeltdrivstoffmotorer og dobbelt-

drivstoffkjøretøyer skal produsenten også oppfylle kravene fastsatt i vedlegg XVIII. 

For å få EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp, eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp, skal produsenten også godtgjøre at kravene fastsatt i artikkel 6 

i og vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) 2017/2400(*) er oppfylt med hensyn til den aktuelle kjøretøygruppen. 

Dette kravet får imidlertid ikke anvendelse dersom produsenten angir at nye kjøretøyer av den typen som skal 

godkjennes, ikke vil bli registrert, brakt i omsetning eller tatt i bruk i Unionen på eller etter datoene fastsatt i 

artikkel 24 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/2400 for den respektive kjøretøygruppen. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 av 12. desember 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge 

kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EU)  

nr. 582/2011 (EUT L 349 av 29.12.2017, s. 1).» 

b) Nr. 1a, 1b og 1c utgår. 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2. For å få EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp, eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp, skal produsenten sikre samsvar med kravene til montering i 

avsnitt 4 i vedlegg I og, for dobbeltdrivstoffkjøretøyer, med tilleggskravene til montering fastsatt i avsnitt 6 i 

vedlegg XVIII.» 

d) Nr. 3 skal lyde: 

«3. For å få en utvidelse av EU-typegodkjenningen med hensyn til utslipp av et kjøretøy som er typegodkjent i 

henhold til denne forordningen, med en referansemasse på over 2 380 kg, men høyst 2 610 kg, skal produsenten 

oppfylle kravene fastsatt i avsnitt 5 i vedlegg VIII.» 

e) Nr. 6 skal lyde: 

«6. For å få EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhet eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp med henblikk på å oppnå en drivstoffuavhengig, drivstoff-

begrenset eller drivstoffspesifikk typegodkjenning skal produsenten sikre samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 1 i 

vedlegg I.»  
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4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Søknad om EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhet med 

hensyn til utslipp» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Produsenten skal sammen med søknaden levere en dokumentasjonspakke som gir en fullstendig forklaring på 

alle konstruksjonselementer som påvirker utslipp, motorsystemets utslippskontrollstrategi, de metodene motor-

systemet bruker til å styre utgangsvariablene som påvirker utslippene, uansett om denne styringen er direkte eller 

indirekte, tiltak mot ulovlige inngrep samt en fullstendig forklaring på varslings- og motiveringssystemet som kreves i 

avsnitt 4 og 5 i vedlegg XIII. Dokumentasjonspakken skal identifiseres og dateres av typegodkjenningsmyndigheten 

og oppbevares av vedkommende myndighet i minst ti år etter at godkjenningen er gitt. 

Dokumentasjonspakken skal bestå av følgende deler: 

Opplysningene angitt i avsnitt 8 i vedlegg I. 

En AES-dokumentasjonspakke som beskrevet i tillegg 11 til vedlegg I til denne forordningen for å gjøre det mulig for 

typegodkjenningsmyndighetene å vurdere om AES brukes riktig. 

På anmodning fra produsenten skal godkjenningsmyndigheten foreta en foreløpig vurdering av AES for nye 

kjøretøytyper. I så fall skal produsenten framlegge utkastet til AES-dokumentasjonspakken for typegodkjennings-

myndigheten mellom to og tolv måneder før starten av typegodkjenningsprosessen. 

Godkjenningsmyndigheten skal foreta en foreløpig vurdering på grunnlag av utkastet til AES-dokumentasjonspakken 

framlagt av produsenten. Godkjenningsmyndigheten skal foreta den foreløpige vurderingen i samsvar med metoden 

beskrevet i tillegg 2 til vedlegg VI. Godkjenningsmyndigheten kan fravike denne metoden unntaksvis og i behørig 

begrunnede tilfeller. 

Den foreløpige vurderingen av AES for nye kjøretøytyper er gyldig for typegodkjenningen i et tidsrom på  

18 måneder. Denne fristen kan forlenges med ytterligere tolv måneder dersom produsenten gir godkjennings-

myndigheten dokumentasjon på at ingen nye teknologier som vil endre den foreløpige vurderingen av AES, er blitt 

tilgjengelige på markedet. 

Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring skal hvert år utarbeide en liste over AES som typegod-

kjenningsmyndighetene anser som ikke akseptable, og Kommisjonen skal gjøre den tilgjengelig for offentligheten.» 

c) I nr. 4 utgår bokstav d) og g). 

5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat 

teknisk enhet med hensyn til utslipp» 

b) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende: 

«Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et motor-

system eller en motorfamilie som separat teknisk enhet og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det 

nummereringssystemet som er angitt i gjennomføringsrettsakten som er vedtatt i henhold til artikkel 28 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858(*).  
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Med forbehold for bestemmelsene i nevnte gjennomføringsrettsakt skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 av 30. mai 2018 om godkjenning av og markedstilsyn med 

motorvogner og deres tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på slike 

kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om oppheving av direktiv 

2007/46/EF (EUT L 151 av 14.6.2018, s. 1).» 

c) I nr. 1a utgår bokstav b). 

6) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp» 

b) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten en søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et 

godkjent motorsystem med hensyn til utslipp.» 

c) I nr. 4 utgår bokstav c) og d). 

7) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med 

hensyn til utslipp» 

b) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende: 

«Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et kjøretøy 

med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det 

nummereringssystemet som er angitt i gjeldende gjennomføringsrettsakt som er vedtatt i henhold til artikkel 28 nr. 3 i 

forordning (EU) 2018/858. 

Med forbehold for bestemmelsene i nevnte gjennomføringsrettsakt skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen.» 

c) I nr. 1a gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«Som alternativ til framgangsmåten fastsatt i nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et 

kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp dersom alle følgende vilkår er oppfylt:» 

ii) Bokstav b) utgår. 

8) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp» 

b) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten en søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med 

hensyn til utslipp.» 

9) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp» 

b) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende: 

«Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et kjøretøy 

med hensyn til utslipp og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt 

i gjeldende gjennomføringsrettsakt som er vedtatt i henhold til artikkel 28 nr. 3 i forordning (EU) 2018/858.  
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Med forbehold for bestemmelsene i nevnte gjennomføringsrettsakt skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen.» 

c) I nr. 1a gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«Som alternativ til framgangsmåten fastsatt i nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et 

kjøretøy med hensyn til utslipp dersom alle følgende vilkår er oppfylt:» 

ii) Bokstav b) utgår. 

10) I artikkel 16 utgår nr. 3. 

11) I artikkel 17a skal nye numre lyde: 

«3. Med virkning fra 1. januar 2021 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp nekte å gi EU-typegod-

kjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøy- eller motortyper som ikke oppfyller kravene i denne for-

ordningen, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2019/1939(*). 

Som unntak fra første ledd skal nye typer motorer med elektrisk tenning, dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og 

dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B (i dobbeltdrivstofftilstand) samt kjøretøyer utstyrt med slike motorer overholde den 

største tillatte samsvarsfaktoren for PM-antall i samsvar med nr. 6.3 i vedlegg II med virkning fra 1. januar 2023. 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for partikkelantall og CO2-massevinduets samsvarsfaktor for partikkelantall skal 

imidlertid fra 1. januar 2021 av overvåkingshensyn angis i resultatene fra PEMS-demonstrasjonsprøvingen i typegod-

kjenningsdokumentet. 

4. Med virkning fra 1. januar 2022 skal nasjonale myndigheter når det gjelder nye kjøretøyer som ikke oppfyller 

kravene i denne forordningen, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2019/1939, anse at samsvarssertifikater som er 

utstedt for disse kjøretøyene, ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 48 i forordning (EU) 2018/858, og skal med 

begrunnelse i utslipp forby registrering, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

Som unntak fra første ledd og med virkning fra 1. januar 2024 skal nasjonale myndigheter når det gjelder nye kjøretøyer 

utstyrt med motorer med elektrisk tenning, dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B (i 

dobbeltdrivstofftilstand) som ikke overholder den største tillatte samsvarsfaktoren for PM-antall i samsvar med nr. 6.3 i 

vedlegg II og ikke oppfyller kravene i denne forordningen, endret ved forordning (EU) 2019/1939, anse at samsvars-

sertifikater som er utstedt for disse kjøretøyene, ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 48 i forordning (EU) 

2018/858, og skal med begrunnelse i utslipp forby registrering, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av slike 

kjøretøyer. Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for partikkelantall og CO2-massevinduets samsvarsfaktor for partikkelantall 

skal imidlertid fra lørdag 1. januar 2022 av overvåkingshensyn angis i resultatene fra PEMS-demonstrasjonsprøvingen i 

typegodkjenningsdokumentet. 

Med virkning fra 1. januar 2022 og med unntak for reservemotorer til kjøretøyer i bruk skal nasjonale myndigheter med 

begrunnelse i utslipp forby tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av nye motorer som ikke oppfyller kravene i 

denne forordningen, endret ved forordning (EU) 2019/1939. 

Som unntak fra tredje ledd, med virkning fra 1. januar 2024 og med unntak for reservemotorer til kjøretøyer i bruk, skal 

nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp forby tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av nye motorer 

med elektrisk tenning, nye dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og nye dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B (i dobbelt-

drivstofftilstand) som ikke oppfyller kravene i denne forordningen, endret ved forordning (EU) 2019/1939. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn 

til hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES), tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, måling av utslipp i motorens kaldstartperioder og bruk av bærbare systemer for 

utslippsmåling (PEMS) ved måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer (EUT L 303 av 25.11.2019, s. 1).» 

12) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

13) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 
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14) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

15) I vedlegg VIII skal nr. 5.1.2 lyde: 

«5.1.2. Nr. A.1.2.1 i tillegg 1 til vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik: 

«A.1.2.1. For å få en utvidelse av en EU-typegodkjenning for et kjøretøy med hensyn til dets motor som er 

typegodkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordningen, med en referanse-

masse på over 2 380 kg, men høyst 2 610 kg, skal produsenten oppfylle kravene med hensyn til 

måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk fastsatt ved prøvingsprosedyren for type 1-utslippsprøving 

definert i delvedlegg 6 til vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151, bare korrigert for 

hastighetskurve og RCB. CO2-utslippene skal bestemmes i samsvar med tabell A6/2 og ikke ta 

hensyn til prøvingsresultatene for utslippskriterier der kjøretøyet under prøving ikke anvender noen 

AES og betraktes som VH. Prøvingsrapportene som er angitt i tillegg 8a del I fram til og med nr. 2.1 

og i tillegg 8b til vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151, skal framlegges for 

typegodkjenningsmyndighetene med resultatene for utslipp av forurensende stoffer. 

Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndigheten en undertegnet erklæring om at alle varianter og 

versjoner som det er anmodet om denne utvidelsen for, er i samsvar med typegodkjenningskravene 

for utslipp i forordning (EF) nr. 595/2009, og at type 1-prøvingen er utført i samsvar med forrige 

ledd. 

Eksisterende EU-typegodkjenninger for et kjøretøy med en referansemasse på over 2 380 kg, men 

høyst 2 610 kg, med hensyn til dets motor som er typegodkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 595/2009, kan utvides senest innen denne forordningens anvendelsesdato. 

For særskilte motorer med kompresjonstenning som drives med etanol (ED95), skal det brukes et fast 

forhold mellom karbon, hydrogen og oksygen til å beregne verdiene for drivstofforbruk, som skal 

være C1H2,92O0,46.»» 

16) I vedlegg X innsettes følgende nummer etter nr. 2.4.1.3: 

«2.4.1.4. OBD-standarden Euro 6–2 i tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 skal anses 

som likeverdig med bokstav E i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen.» 

17) I malen for opplysningsdokumentet i tillegg 1 til vedlegg XI utgår nr. 2–2.3. 

18) Vedlegg XIII nr. 12 skal annet ledd skal lyde: 

«Dette vedlegget får anvendelse når kjøretøyprodusenten anmoder om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en 

godkjent motor med hensyn til utslipp i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordningen.» 

19) Vedlegg XVII utgår. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Artikkel 1 nr. 15 får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen. 

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

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 3.1 skal innledningen lyde: 

«En motor som er typegodkjent som separat teknisk enhet, eller et kjøretøy som er typegodkjent med hensyn til utslipp, 

skal ha følgende merking:» 

2) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Ved søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp skal merkingen angitt i nr. 3.3 også være plassert nær 

påfyllingsåpningen for drivstoff.» 

3) Avsnitt 8 skal lyde: 

«8. DOKUMENTASJON 

8.1. Dokumentasjonspakken som kreves i henhold til artikkel 5, 7 og 9, og som gjør det mulig for godkjennings-

myndigheten å vurdere utslippskontrollstrategiene og systemene i kjøretøyet og i motoren for å sikre at NOx-

kontrolltiltakene fungerer som de skal, samt dokumentasjonspakkene som kreves i henhold til vedlegg VI (utslipp 

utenom syklusene), vedlegg X (OBD) og vedlegg XVIII (dobbeltdrivstoffmotorer), skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En fullstendig beskrivelse av motiveringssystemet som kreves i henhold til vedlegg XIII, herunder de 

tilhørende overvåkingsstrategiene. 

b) En beskrivelse av tiltakene mot ulovlige inngrep som er nevnt i artikkel 5 nr. 4 bokstav b) og i artikkel 7 nr. 4 

bokstav a).» 

4) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«i forbindelse med 

EU-typegodkjenning av en motor eller en motorfamilie som separat teknisk enhet, 

EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp, 

EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp.» 

b) Under overskriften «Forklarende merknader (om utfylling av tabellen)» skal fjerde, femte og sjette ledd lyde: 

«Dersom det søkes om EU-typegodkjenning av en motor eller en motorfamilie som separat teknisk enhet, skal den 

generelle delen og del 1 fylles ut. 

Dersom det søkes om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp, skal den 

generelle delen og del 2 fylles ut. 

Dersom det søkes om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp, skal den generelle delen og del 1 og 

2 fylles ut.» 

c) I delen «GENERELT» i tabellen skal femte rad lyde: 

«0.2.0.3. Motortype som separat teknisk enhet / motorfamilie som separat teknisk enhet / 

kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp / kjøretøy med hensyn 

til utslipp(1)» 

 

d) Under delen «GENERELT» i tabellen utgår ordene «Del 3: TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON 

OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER». 

e) Del 3 i tabellen utgår.  
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5) I tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet i tillegg 5, i nr. 1.4.4 i tabell 6a (PEMS-demonstrasjonsprøving), skal 

radene i forbindelse med «Resultat godkjent / ikke godkjent» for «Arbeidsvinduets samsvarsfaktor» og «CO2-masse-

vinduets samsvarsfaktor» lyde: 

«Resultat godkjent / ikke godkjent(7) CO THC NMHC CH4 NOx PM-antall 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor(11)       

CO2-massevinduets samsvarsfaktor(11)»       

6) I tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet i tillegg 7, i nr. 1.4.4 i tabell 6a (PEMS-demonstrasjonsprøving), skal 

radene i forbindelse med «Resultat godkjent / ikke godkjent» for «Arbeidsvinduets samsvarsfaktor» og «CO2-masse-

vinduets samsvarsfaktor» lyde: 

«Resultat godkjent / ikke godkjent(7) CO THC NMHC CH4 NOx PM-antall 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor(11)       

CO2-massevinduets samsvarsfaktor(11)»       
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7) I tillegg 9 skal tabell 1 og tilhørende forklaringer lyde: 

«Tabell 1 

Bokstav OBD-

grenseverdier 

for NOx(1) 

OBD-

grenseverdier 

for PM(2) 

OBD-

grenseverdier 

for CO(3) 

Ytelsesfaktor 

under drift(4) 

Reagenskvalitet Ytterligere 

OBD-

overvåkings-

enheter(5) 

Krav til 

effektgrense(6) 

Kaldstart og 

PM-antall 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Nye typer 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Alle kjøretøyer 

Siste 

registreringsdato 

A(7)(8) 

B(8) 

Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 1 eller 

2 

Ytelsesover-

våking(9) 

(Ikke relevant) Innfasing(10) Innfasing(11) (Ikke relevant) 20 % (Ikke relevant) 31.12.2012 31.12.2013 31.8.2015(7) 

30.12.2016(8) 

B(12) Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 1 og 2 

(Ikke relevant) Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 2 

(Ikke relevant) Innfasing(11) (Ikke relevant) 20 % (Ikke relevant) 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016 

C Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 eller 2 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

2 

Generelt(13) Generelt(14) Ja 20 % (Ikke relevant) 31.12.2015 31.12.2016 31.8.2019 

D Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 eller 2 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

2 

Generelt(13) Generelt(14) Ja 10 % (Ikke relevant) 1.9.2018 1.9.2019 31.12.2021 

E Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 eller 2 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

2 

Generelt(13) Generelt(14) Ja 10 % Ja 1.1.2021(15) 1.1.2022(15)  
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Bokstav OBD-

grenseverdier 

for NOx(1) 

OBD-

grenseverdier 

for PM(2) 

OBD-

grenseverdier 

for CO(3) 

Ytelsesfaktor 

under drift(4) 

Reagenskvalitet Ytterligere 

OBD-

overvåkings-

enheter(5) 

Krav til 

effektgrense(6) 

Kaldstart og 

PM-antall 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Nye typer 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Alle kjøretøyer 

Siste 

registreringsdato 

Forklaring: 

(1) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for NOx fastsatt i tabell 1 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff, og i tabell 2 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med 

elektrisk tenning. 

(2) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for PM fastsatt i tabell 1 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff. 

(3) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for CO fastsatt i tabell 2 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med elektrisk tenning. 

(4) Spesifikasjoner for ytelsesfaktor under drift er fastsatt i vedlegg X. Motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer omfattes ikke av ytelsesfaktor under drift. 

(5) Tilleggsbestemmelser om krav til overvåking fastsatt i nr. 2.3.1.2 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49. 

(6) Krav til samsvar i bruk fastsatt i tillegg 1 til vedlegg II. 

(7) For motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(8) For motorer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(9) Krav til ytelsesovervåking fastsatt i nr. 2.1.1 i vedlegg X. 

(10) Innfasingskrav til ytelsesfaktor under drift fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg X. 

(11) Innfasingskrav til reagenskvalitet fastsatt i nr. 7.1 i vedlegg XIII. 

(12) Gjelder bare motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(13) Generelle krav til ytelsesfaktor under drift fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg X. 

(14) Generelle krav til reagenskvalitet fastsatt i nr. 7.1.1 i vedlegg XIII. 

(15) Med forbehold for overgangstiltak fastsatt i artikkel 17a.» 
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8) I tillegg 10 skal ny forklarende merknad lyde: 

«(11) CFfinal må angis, dersom det er relevant.» 

9) Nytt tillegg skal lyde: 

«Tillegg 11 

AES-dokumentasjonspakke 

AES-dokumentasjonspakken skal inneholde følgende opplysninger: 

A) Opplysninger om alle hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES): 

a) En erklæring fra produsenten om at motorsystemet eller motorfamilien som er typegodkjent som separat teknisk enhet, 

eller kjøretøyet med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp, eller en kjøretøytype som er godkjent med hensyn 

til utslipp, ikke bruker noen alternativ kontrollstrategi. 

b) En beskrivelse av motoren og utslippskontrollstrategiene og innretningene som benyttes, det være seg programvare 

eller maskinvare, og eventuelle forhold der strategiene og innretningene ikke vil fungere slik de gjør ved typegod-

kjenningsprøving. 

c) En erklæring om programvareversjonene som brukes til å kontrollere AES/BES, herunder relevante kontrollsummer for 

disse programvareversjonene og anvisninger til myndigheten om hvordan kontrollsummene skal leses; erklæringen skal 

ajourføres og sendes til den godkjenningsmyndigheten som oppbevarer denne dokumentasjonspakken, hver gang det 

kommer en ny programvareversjon som har innvirkning på AES/BES. 

d) Detaljert teknisk begrunnelse for enhver AES, herunder en risikovurdering som beregner risikoen med og uten AES, 

herunder 

i) opplysninger om de maskinvaredelene som må beskyttes av AES, dersom det er relevant, 

ii) bevis på plutselige og uopprettelige motorskader som ikke kan forebygges ved regelmessig vedlikehold, og som 

vil kunne forekomme uten bruk av AES, dersom det er relevant, 

iii) en begrunnet forklaring om hvorfor det er nødvendig å bruke en AES ved start av motoren, dersom det er relevant. 

e) En beskrivelse av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftstilstander. 

f) En beskrivelse av det hierarkiske forholdet mellom flere AES (dvs. når mer enn én AES kan være aktiv samtidig, en 

angivelse av hvilken AES som er primær, metoden for samvirking mellom strategiene, herunder datastrømdiagrammer 

og beslutningsdiagrammer, og hvordan hierarkiet sikrer at utslipp fra alle AES begrenses til lavest mulig nivå). 

g) En liste over parametrer som måles og/eller beregnes av AES, samt formålet med hver enkelt parameter som måles 

og/eller beregnes, og hvordan hver av disse parametrene er knyttet til motorskader; herunder beregningsmetoden og 

hvor godt disse beregnede parametrene samsvarer med den faktiske tilstanden for parameteren som kontrolleres, og 

eventuelle påfølgende toleranser eller sikkerhetsfaktorer som inngår i analysen. 

h) En liste over parametrer for kontroll av motor eller utslipp som modelleres som funksjon av den eller de målte eller 

beregnede parametrene, og modelleringsområdet for hver parameter for kontroll av motor eller utslipp samt forholdet 

mellom parametrer for kontroll av motor eller utslipp og målte eller beregnede parametrer. 

i) En evaluering av hvordan AES vil begrense reelle utslipp under kjøring til lavest mulig nivå, herunder en detaljert 

analyse av den forventede økningen av utslipp av samlede regulerte forurensende stoffer og CO2 ved bruk av AES 

sammenlignet med BES. 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/999 

 

 

AES-dokumentasjonspakken skal være på høyst 100 sider og skal inneholde alle de viktigste elementene som gjør det 

mulig for godkjenningsmyndigheten å vurdere AES (i samsvar med kravene i vedlegg VI tillegg 2), effektiviteten av 

motiveringssystemet og tiltakene mot ulovlige inngrep. Pakken kan om nødvendig suppleres med vedlegg og andre 

vedlagte dokumenter som inneholder ytterligere og utfyllende elementer. Produsenten skal sende en ny versjon av AES-

dokumentasjonspakken til godkjenningsmyndigheten hver gang det gjøres endringer i AES. Den nye versjonen skal være 

begrenset til endringene og deres virkning. Den nye versjonen av AES skal evalueres og godkjennes av godkjennings-

myndigheten. 

AES-dokumentasjonspakken skal ha følgende struktur: 

AES-dokumentasjonspakke nr. YYY/OEM 

Deler Nummer Punkt Forklaring 

Introduksjons-

dokumenter 

 Introduksjonsbrev til 

typegodkjenningsmyndigheten 

Henvisning til dokumentet med versjon, dokumentets 

utstedelsesdato, underskriften til den berørte personen i 

produsentens organisasjon 

 Versjonstabell Innholdet i endringene i hver versjon, og hvilken del som 

er endret 

 Beskrivelse av de aktuelle typene 

(utslipp) 

 

 Tabell over vedlagte dokumenter Liste over alle vedlagte dokumenter 

 Krysshenvisninger Lenke til bokstav a)–i) i tillegg 11 (hvor man finner de 

enkelte kravene i forordningen) 

 Erklæring om fravær av manipula-

sjonsinnretning 

+ underskrift 

Hoved-

dokument 

0 Akronymer/forkortelser  

1 GENERELL BESKRIVELSE  

1.1 Generell presentasjon av motoren Beskrivelse av de viktigste egenskapene: Slagvolum, 

etterbehandling osv. 

1.2 Generell systemarkitektur Blokkdiagram over systemet: Liste over følere og 

aktuatorer, beskrivelse av motorens alminnelige 

funksjoner 

1.3 Avlesning av programvare- og 

kalibreringsversjon 

F.eks. forklaring av skanneverktøy 

2 Grunnleggende strategier for 

utslippsreduksjon (BES) 

 

2.x BES x Beskrivelse av strategi x 

2.y BES y Beskrivelse av strategi y 

3 Hjelpestrategier for utslipps-

reduksjon (AES) 

 

3.0 Presentasjon av AES-strategiene Hierarkisk forbindelsene mellom AES-strategiene: 

Beskrivelse og begrunnelse (f.eks. sikkerhet, pålitelighet 

osv.) 

3.x AES x 3.x.1 Begrunnelse for AES 

3.x.2 Målte og/eller modellerte parametrer for karakteri-

sering av AES 

3.x.3 Virkemåte for AES – anvendte parametrer 

3.x.4 Virkningen av AES på utslipp av forurensende 

stoffer og CO2 
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Deler Nummer Punkt Forklaring 

 3.y AES y 3.y.1 

3.y.2 

osv. 

4. Beskrivelse av motiveringssystemet, 

herunder de tilhørende overvåkings-

strategiene 

 

5. Beskrivelse av tiltak mot ulovlige 

inngrep 

 

Begrensningen på 100 sider slutter her 

Vedlegg  Liste over typer som omfattes av denne BES-AES-

strategien, herunder henvisning til typegodkjenningen, 

henvisning til programvaren, kalibreringsnummer, 

kontrollsummer for hver versjon og hver elektroniske 

styreenhet (eventuelt motor og/eller etterbehandling) 

Vedlagte 

dokumenter 

 Teknisk merknad til AES-

begrunnelse nr. xxx 

Risikovurdering eller begrunnelse ved prøving eller 

eksempel på eventuell plutselig skade 

 Teknisk merknad til AES-

begrunnelse nr. yyy 

 

 Prøvingsrapport for spesifikk 

kvantifisering av virkningen av AES 

Prøvingsrapport for alle spesifikke prøvinger som er gjort 

med hensyn til begrunnelse for AES, opplysninger om 

prøvingsforhold, beskrivelse av kjøretøy/prøvingsdato, 

virkning på utslipp/CO2 med/uten aktivering av AES» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.1 innsettes følgende mellom annet og tredje ledd: 

«Dersom kjøretøyets største tillatte totalvekt i henhold til lovgivningen er lavere enn kjøretøyets største teknisk tillatte 

totalmasse, er det tillatt å bruke kjøretøyets største tillatte totalvekt i henhold til lovgivningen til å bestemme kjøretøyets 

nyttelast for prøvingskjøringen.» 

2) Nr. 4.6.2 skal lyde: 

«4.6.2. Prøvetaking av utslipp og andre data skal påbegynnes før motoren startes. Kaldstartutslipp skal tas med i 

utslippsvurderingen i samsvar med nr. 2.6.1 i tillegg 1.» 

3) Nr. 6.3 (inkludert tabell 2) skal lyde: 

«6.3. Den endelige samsvarsfaktoren for prøvingen (CFfinal) for hvert forurensende stoff beregnet i samsvar med tillegg 1 

skal ikke overstige største tillatte samsvarsfaktor for det aktuelle forurensende stoffet angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

Største tillatte samsvarsfaktorer for samsvarsprøving av utslipp i bruk 

Forurensende stoff Største tillatte samsvarsfaktor 

CO 1,50 

THC(1) 1,50 

NMHC(2) 1,50 

CH4(2) 1,50 

NOx 1,50 

PM-antall 1,63(3) 

(1) For motorer med kompresjonstenning. 

(2) For motorer med elektrisk tenning. 

(3) Med forbehold for overgangstiltakene fastsatt i artikkel 17a.» 

4) Etter nr. 10.1.8.5 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.8.5a. PM-antallskonsentrasjon [#/cm3].» 

5) Etter nr. 10.1.9.5 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.5a. PM-antallstrøm [#/s].» 

6) Etter nr. 10.1.9.10 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.10a. PM-antall [#].» 

7) Etter nr. 10.1.9.19 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.19a. Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].» 

8) Etter nr. 10.1.9.24 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.24a. CO2-massevinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].» 

9) Etter nr. 10.1.10.12 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.10.12a. PM-antall [#].» 

10) Etter nr. 10.1.11.5 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.11.5a. Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].»  
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11) Etter nr. 10.1.11.19 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.11.9a. CO2-massevinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].» 

12) Etter nr. 10.1.12.4 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.12.4a. PM-antallsanalysator, nullstilling, før og etter prøving.» 

13) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal første ledd lyde: 

«Dette tillegget beskriver metoden for å bestemme utslipp av forurensende stoffer fra målinger i kjøretøyer på vei 

ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (heretter kalt «PEMS»). Utslippene av forurensende stoffer som 

skal måles i motorens eksos, omfatter følgende bestanddeler: karbonmonoksid, samlet mengde hydrokarboner, 

nitrogenoksider og PM-antall for motorer med kompresjonstenning og karbonmonoksid, ikke-metanholdige 

hydrokarboner, metan, nitrogenoksider og PM-antall for motorer med elektrisk tenning. I tillegg skal karbondioksid 

måles for å gjøre det mulig å utføre beregningsmetodene beskrevet i avsnitt 4.» 

b) Nr. 2.1.1 skal lyde: 

«2.1.1. Gassanalysatorer og PM-antallsanalysatorer for måling av konsentrasjonene av regulerte forurensende stoffer 

i eksosen.» 

c) I nr. 2.2 skal tabell 1 lyde: 

«Tabell 1 

Prøvingsparametrer 

Parameter Enhet Kilde 

THC-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

NOx-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO2-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CH4-konsentrasjon(1)(2) ppm Gassanalysator 

PM-antallskonsentrasjon #/cm3 PM-antallsanalysator 

Fortynningsinnstilling (eventuelt) - PM-antallsanalysator 

Eksosstrøm kg/h Eksosstrømningsmåler (heretter kalt 

«EFM») 

Eksostemperatur K EFM 

Omgivelsestemperatur(3) K Føler 

Omgivelsestrykk kPa Føler 

Motorens dreiemoment(4) Nm ECU eller føler 

Motorturtall o/min ECU eller føler 

Motorens drivstoffstrøm g/s ECU eller føler 

Kjølevannstemperatur i motor K ECU eller føler 

Innsugingsluftens temperatur i motoren(2) K Føler 

Kjøretøyets bakkehastighet km/t ECU og GPS 

Kjøretøyets breddegrad grad GPS 

Kjøretøyets lengdegrad grad GPS 

(1) Målt eller korrigert (våte forhold). 

(2) Bare gassmotorer. 

(3) Bruk føleren for omgivelsestemperatur eller en føler for innsugingsluftens temperatur. 

(4) Den registrerte verdien skal være enten a) motorens netto bremsende dreiemoment i samsvar med nr. 2.4.4 i dette tillegget, eller 

b) motorens netto bremsende dreiemoment beregnet ut fra dreiemomentverdiene i samsvar med nr. 2.4.4 i dette tillegget.» 
  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1003 

 

 

d) I nr. 2.4 skal nye numre lyde: 

«2.4.6. Installering av PM-antallsanalysator 

PEMS skal installeres og drives slik at den er tett og varmetapet blir minst mulig. For å unngå at det 

genereres partikler, skal koplinger være termisk stabile ved de eksostemperaturene som kan forventes under 

prøvingen. Dersom det benyttes elastomertilkoplinger for å kople eksosutløpet til tilkoplingsrøret, skal disse 

koplingene ikke være i kontakt med eksosen for å unngå kategorier av feil ved høy motorbelastning. 

2.4.7. Prøvetaking for bestemmelse av partikkelantall i utslippene 

Prøvetakingen av utslipp skal være representativ og utføres på steder der eksosen er godt blandet og 

innvirkningen av omgivelsesluften nedstrøms på prøvetakingsstedet er minst mulig. Prøvetakingen av utslipp 

skal eventuelt skje nedstrøms fra strømningsmåleren for eksosmasse, i minst 150 mm avstand fra 

strømningsfølerelementet. Prøvetakingssonden skal plasseres minst tre ganger eksosrørets innvendige 

diameter oppstrøms fra punktet der eksosen går ut i omgivelsene. Eksosprøven skal tas ut midt i 

eksosstrømmen. Dersom det benyttes flere sonder til prøvetaking av utslipp, skal prøvetakingssonden for 

partikler plasseres oppstrøms fra de øvrige prøvetakingssondene. Partikkelprøvetakingssonden skal ikke 

gripe forstyrrende inn i prøvetakingen av forurensende gasser. Sondens type og spesifikasjoner og dens 

montering skal dokumenteres i detalj, enten i den tekniske instansens prøvingsrapport (ved prøving ved 

typegodkjenningen) eller i kjøretøyprodusentens egen dokumentasjon (ved samsvarsprøving i bruk). 

Dersom det tas ut partikler som ikke fortynnes ved eksosrøret, skal prøvetakingsledningen fra prøveta-

kingspunktet for råeksos til fortynningspunktet eller partikkeldetektoren varmes opp til minst 373 K  

(100 °C). 

Alle deler av prøvetakingssystemet fra eksosrøret til partikkeldetektoren som er i kontakt med råeksos eller 

fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger av partiklene begrenses til et minimum. Alle deler 

skal være laget av antistatisk materiale for å hindre elektrostatiske virkninger.» 

e) I nr. 2.5 skal nytt nummer lyde: 

«2.5.5. Kontroll av PM-antallsanalysator 

PEMS skal fungere uten feil og kritiske varsler. PM-antallsanalysatorens nullpunkt skal registreres ved 

prøvetaking av omgivelsesluft som er filtrert med et HEPA-filter (høyeffektivt partikkelfilter) ved 

prøvetakingsledningens inntak i løpet av de siste tolv timene før prøvingsstart. Signalet skal registreres med 

en konstant frekvens på minst 1,0 Hz beregnet som et gjennomsnitt over et tidsrom på 2 minutter. Den 

endelige absolutte konsentrasjonen skal ligge innenfor produsentens spesifikasjoner og skal dessuten ikke 

overstige 5 000 partikler per kubikkcentimeter.» 

f) Nr. 2.6.1 skal lyde: 

«2.6.1. Prøvingsstart 

I forbindelse med prøvingsprosedyren menes med «prøvingsstart» første tenning av forbrenningsmotoren. 

Prøvetaking av utslipp, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata skal begynne 

før prøvingsstart. Kunstig oppvarming av kjøretøyets utslippskontrollsystemer før prøvingsstart er forbudt. 

Ved prøvingsstart skal temperaturen i kjølevæsken ikke overstige omgivelsestemperaturen med mer enn 

5 °C, og skal ikke overstige 303 K (30 °C). Evalueringen av data skal starte når kjølevæsketemperaturen har 

nådd 303 K (30 °C) for første gang, eller når kjølevæsketemperaturen har stabilisert seg innenfor +/–2 K 

over et tidsrom på 5 minutter, alt etter hva som inntreffer først, men ikke i noe tilfelle senere enn 10 minutter 

etter prøvingsstart.»  
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g) Nr. 2.6.3 skal lyde: 

«2.6.3 Avslutning av prøvingen 

Prøvingen er slutt når kjøretøyet har fullført kjøresyklusen og forbrenningsmotoren er slått av. 

Forbrenningsmotoren skal slås av så snart som praktisk mulig når kjøresyklusen er avsluttet. Data-

registreringen skal fortsette til prøvetakingssystemets responstid er over.» 

h) I nr. 2.7.4 skal bokstav a) lyde: 

«a) Dersom differansen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % som angitt i nr. 2.7.2 og 2.7.3, 

kan de målte konsentrasjonene brukes ukorrigert, eller de skal på anmodning fra produsenten korrigeres for 

forskyvning i samsvar med nr. 2.7.5.» 

i) I nr. 2.7 skal nytt nummer lyde: 

«2.7.6 Kontroll av PM-antallsanalysator 

PM-antallsanalysatorens nullpunkt skal kontrolleres før prøvingsstart og etter avslutning av prøvingen og 

registreres i samsvar med kravene i nr. 2.5.5.» 

j) Nr. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 skal lyde: 

«3.1.1. Analysatordata 

Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt etter framgangsmåten fastsatt i nr. 9.3.5 i vedlegg 4 til 

UN-ECE-reglement nr. 49. Dataene fra PM-antallsanalysatoren skal tidsjusteres med sin egen omdanningstid 

i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. 

3.1.2. Analysatordata og data fra eksosstrømningsmåleren (EFM) 

Dataene fra gassanalysatorene og PM-antallsanalysatorene skal justeres korrekt med dataene fra EFM etter 

framgangsmåten i nr. 3.1.4. 

3.1.3. PEMS- og motordata 

Dataene fra PEMS (gassanalysatorene, PM-antallsanalysatorene og EFM) skal justeres korrekt med dataene 

fra motorens ECU etter framgangsmåten i nr. 3.1.4.» 

k) I nr. 3.1.4 skal «1: Gassanalysatorer (THC-, CO-, CO2-, NOx-konsentrasjoner)» erstattes med følgende: 

«1: Gassanalysatorer (HC-, CO-, CO2-, NOx-konsentrasjoner) og PM-antallsanalysatorer.» 

l) I avsnitt 3 skal nytt nummer lyde: 

«3.6. Beregning av momentane PM-antallsutslipp 

De momentane PM-antallsutslippene [#/s] skal bestemmes ved å multiplisere den momentane konsentrasjonen 

av PM-antallet [#/cm3] med eksosmassens momentane strømningshastighet [kg/s], begge korrigert og justert 

for omdanningstid, i samsvar med nr. 1.4.3 i tillegg 3. Alle negative momentane utslippsverdier skal tas med i 

senere dataevalueringer som null. Alle signifikante sifre i foreløpige resultater skal tas med i beregningen av 

momentane utslipp. Følgende formel skal brukes til å beregne momentane PM-antallsutslipp: 

 

der 

PNi er verdien for momentane PM-antallsutslipp [#/s], 

cPNi er den målte PM-antallskonsentrasjonen [#/m3] normalisert ved 273 K (0 °C), med intern 

fortynning og tap av partikler, 

qmewi er den målte strømningshastigheten for eksosmassen [kg/s], 

ρe er eksosens densitet [kg/m3] ved 273 K (0 °C).» 
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m) Nr. 4.2.1 og 4.2.1.1 skal lyde: 

«4.2.1. Beregning av spesifikke utslipp 

De spesifikke utslippene e ([mg/kWh] eller [#/kWh]) skal beregnes for hvert vindu og hvert forurensende 

stoff på følgende måte: 

 

der 

m er masseutslippet av det forurensende stoffet [mg/vindu] eller PM-antallet 

[#/vindu], 

W(t2,i) – W(t1,i) er motorens arbeid i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning [kWh]. 

4.2.1.1. Beregning  av spesi f ikke u t s l ipp  for  e t  ang i t t  ko mmersie l t  d r ivs to ff  

Dersom en prøving i henhold til dette vedlegget ble foretatt med et kommersielt drivstoff angitt i  

nr. 3.2.2.2.1 i del 1 i tillegg 4 til vedlegg I, skal de spesifikke utslippene e ([mg/kWh] eller [#/kWh]) 

beregnes for hvert vindu og hvert forurensende stoff ved å multiplisere de spesifikke utslippene som er 

bestemt i samsvar med nr. 4.2.1, med en korreksjonsfaktor for effekt bestemt i samsvar med vedlegg I  

nr. 1.1.2 bokstav a1).» 

n) Nr. 4.2.3 skal lyde: 

«4.2.3. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu og hvert forurensende stoff på følgende 

måte: 

 

der 

e er det bremsespesifikke utslippet av den forurensende gassen [mg/kWh] eller [#/kWh], 

L er den gjeldende grensen [mg/kWh] eller [#/kWh].» 

o) Nr. 4.3.2 skal lyde: 

«4.3.2. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu og hvert forurensende stoff på følgende 

måte: 

 

der 

  

(koeffisient ved drift) og 

(sertifiseringskoeffisient) 
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der 

m er masseutslippet av den forurensende gassen [mg/vindu] eller PM-antallet 

[#/vindu], 

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) er CO2-massen i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning [kg], 

mCO2,ref er motorens CO2-masse bestemt for WHTC-syklusen [kg], 

mL er masseutslippet av den forurensende gassen eller PM-antallet tilsvarende 

den gjeldende grensen for WHTC-syklusen (henholdsvis [mg] eller [#]).» 

p) I avsnitt 4 skal nye numre lyde: 

«4.4. Beregning av den endelige samsvarsfaktoren for prøvingen 

4.4.1. Den endelige samsvarsfaktoren for prøvingen (CFfinal) for hvert forurensende stoff skal beregnes som følger: 

 

der 

CFcold er samsvarsfaktoren for perioden med kald drift i prøvingen, som skal være lik høyeste 

samsvarsfaktor i vinduene for beregning av glidende gjennomsnittsverdi, som starter med en 

kjølevæsketemperatur på under 343 K (70 °C), bestemt for det aktuelle forurensende stoffet i 

samsvar med beregningsmetodene angitt i nr. 4.1 og enten nr. 4.2 eller eventuelt nr. 4.3, 

CFwarm er samsvarsfaktoren for perioden med varm drift i prøvingen, som skal være lik den 

kumulative 90. prosentilen for samsvarsfaktorene, bestemt for det aktuelle forurensende 

stoffet i samsvar med beregningsmetodene angitt i nr. 4.1 og enten nr. 4.2 eller eventuelt  

nr. 4.3, dersom dataevalueringen startes etter at kjølevæsketemperaturen har nådd 343 K 

(70 °C) for første gang.» 

14) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. GENERELT 

Gassutslippene og PM-antallet skal måles etter framgangsmåten angitt i tillegg 1. I dette tillegget beskrives 

egenskapene til det bærbare måleutstyret som skal brukes til å utføre slike prøvinger.» 

b) I avsnitt 2 skal nye numre lyde: 

«2.5. PM-antallsanalysator 

2.5.1. Generelt 

2.5.1.1. PM-antallsanalysatoren skal bestå av en forkondisjoneringsenhet og en partikkeldetektor (se figur 1). 

Partikkeldetektoren kan også forkondisjonere aerosolen. Analysatorens følsomhet for støt, vibrasjoner, 

aldring, variasjoner i temperatur og lufttrykk, og for elektromagnetiske interferenser og annet som kan 

påvirke driften av kjøretøyet eller analysatoren, skal i størst mulig grad begrenses til et minimum, og skal 

være tydelig angitt i underlagsdokumentasjonen fra instrumentprodusenten. PM-antallsanalysatoren skal 

oppfylle kravene i denne forordningen og instrumentprodusentens spesifikasjoner.  
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Figur 1 

Eksempel på en PM-antallsanalysator 

(Stiplede linjer viser valgfrie deler) 

EFM: Strømningsmåler for eksosmasse 

d: Innvendig diameter 

PND: PM-antallsfortynner 

 

2.5.1.2. PM-antallsanalysatoren skal koples til prøvetakingspunktet via en prøvetakingssonde som trekker ut en 

prøve fra eksosrørets senterlinje. Dersom partikler ikke fortynnes ved eksosrøret, skal prøvetakingsled-

ningen varmes opp til en temperatur på minst 373 K (100 °C) fram til PM-antallsanalysatorens første 

fortynningspunkt eller analysatorens partikkeldetektor. Prøvens oppholdstid i prøvetakingsledningen for 

partikler skal være under 3 sekunder til den når første fortynningspunkt eller partikkeldetektoren. 

2.5.1.3. Alle deler som er i kontakt med eksosen det tas prøve av, skal alltid holdes på en temperatur som hindrer 

kondens i alle forbindelser i innretningen. Dette kan oppnås ved for eksempel oppvarming til en høyere 

temperatur og fortynning av prøven eller oksidering av (delvis) flyktige stoffer. 

2.5.1.4. PM-antallsanalysatoren skal ha en oppvarmet seksjon med en veggtemperatur ≥ 573K (300 °C). Forkon-

disjoneringsenheten skal regulere de oppvarmede trinnene slik at de har en konstant nominell driftstem-

peratur innenfor en toleranse på ± 10 K, og skal angi om de oppvarmede trinnene har riktig driftstemperatur. 

Lavere temperatur er akseptabelt så lenge effektiviteten ved utskillingen av flyktige partikler er i samsvar 

med spesifikasjonene fastsatt i nr. 2.5.4. 

2.5.1.5. Trykk, temperatur og andre følere skal overvåke instrumentets funksjon under drift og skal utløse et varsel 

eller en melding ved funksjonssvikt. 

2.5.1.6. Forsinkelsen i PM-antallsanalysatoren skal være < 5 s. Med forsinkelse menes tidsforskjellen mellom en 

endring av konsentrasjonen på referansepunktet og en responstid for systemet på 10 % av endelig avlest 

verdi. 

2.5.1.7. PM-antallsanalysatoren (og/eller partikkeldetektoren) skal ha en stigningstid på < 3,5 s. 

2.5.1.8. Målingene av partikkelkonsentrasjon skal rapporteres normalisert til 273 K (0 °C) og 101,3 kPa. Dersom det 

anses nødvendig etter beste tekniske skjønn, skal trykket og/eller temperaturen ved innløpet til detektoren 

måles og rapporteres med sikte på å normalisere partikkelkonsentrasjonen.  

Strømnings-
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2.5.1.9. PM-antallsanalysatorene som oppfyller kalibreringskravene i UN-ECE-reglement nr. 83 eller 49 eller GTR 

15, skal anses å oppfylle kalibreringskravene i dette vedlegget. 

2.5.2. Effektivitetskrav 

2.5.2.1. Det fullstendige PM-antallsanalysatorsystemet og prøvetakingsledningen skal oppfylle effektivitetskravene i 

tabell 1: 

Tabell 1 

Effektivitetskrav til PM-antallsanalysatorsystemet (og prøvetakingsledningen) 

dp [nm] under 23 23 30 50 70 100 200 

E(dp) -- (*) 0,2–0,6 0,3–1,2 0,6–1,3 0,7–1,3 0,7–1,3 0,5–2,0 

(*) Vil bli definert senere. 

2.5.2.2. Effektivitet E(dp) defineres som forholdet mellom PM-antallsanalysatorsystemets avlesninger og en 

referanseteller for kondenspartikler (CPC) (d50 = 10 nm eller lavere, kontrollert med hensyn til linearitet og 

kalibrert med et elektrometer) eller antallskonsentrasjonen for et elektrometer som parallelt måler 

monodispers aerosol med mobilitetsdiameter dp, og normalisert ved samme temperatur- og trykkforhold. 

Materialet skal være termisk stabilt og sotlignende (f.eks. gnistutladet grafitt eller sot fra diffusjonsflamme 

med termisk forbehandling). Dersom effektivitetskurven måles med en annen aerosol (f.eks. NaCl), skal 

korrelasjonen til den sotlignende kurven angis i form av et diagram der effektiviteten som oppnås med 

begge prøvingsaerosolene, sammenlignes. Det tas hensyn til forskjellene i telleeffektivitet ved å justere den 

målte effektiviteten på bakgrunn av dette sammenligningsdiagrammet for å oppnå den sotlignende 

aerosoleffektiviteten. En eventuell korreksjon for flerladede partikler skal anvendes og dokumenteres, men 

skal ikke overstige 10 %. Den endelige effektiviteten (f.eks. justert for de forskjellige typene materialer og 

flerladede partikler) skal omfatte PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen. PM-antallsanalysatoren 

kan alternativt kalibreres i flere deler (dvs. forkondisjoneringsenheten og partikkeldetektoren hver for seg), 

forutsatt at PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen sammen oppfyller kravene i tabell 1. Signalet 

målt fra detektoren skal være > 2 ganger påvisningsgrensen (her definert som nullpunktet pluss tre 

standardavvik). 

2.5.3. Linearitetskrav 

2.5.3.1. Linearitetskravene skal verifiseres når det konstateres skade som fastsatt i prosedyrene for internkontroll 

eller av instrumentprodusenten, og minst én gang i løpet av de siste tolv månedene før prøving. 

2.5.3.2. PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

Linearitetskrav til PM-antallsanalysatoren (og prøvetakingsledningen) 

Måleparameter/-

instrument 
|χmin× (a1 - 1)+ a0| Helling a1 Standardavvik SEE 

Bestemmelses-

koeffisient, r2 

PM-

antallsanalysator 

≤ 5 % maks 0,85–1,15 ≤ 10 % maks ≥ 0 950 

2.5.3.3. PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen skal oppfylle linearitetskravene i tabell 2 ved hjelp 

monodisperse eller polydisperse sotlignende partikler. Partikkelstørrelsen (mobilitetsdiameter eller beregnet 

mediandiameter) skal være større enn 45 nm. Referanseinstrumentet skal være et elektrometer eller en 

kondenspartikkelteller (CPC) med d50 = 10 nm eller lavere som er verifisert med hensyn til linearitet. 

Alternativt kan referanseinstrumentet være et system for måling av partikkelantall som oppfyller kravene i 

UN-ECE-reglement nr. 49.  
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2.5.3.4. I tillegg skal forskjellene mellom PM-antallsanalysatoren og referanseinstrumentet på hvert av punktene 

som kontrolleres (unntatt nullpunktet), ligge innenfor 15 % av deres gjennomsnittsverdi. Minst fem jevnt 

fordelte punkter (pluss nullpunktet) skal kontrolleres. Den høyeste kontrollerte konsentrasjonen skal være 

den høyeste tillatte konsentrasjonen for PM-antallsanalysatoren. 

Dersom PM-antallsanalysatoren kalibreres i flere deler, kan lineariteten kontrolleres bare for detektoren, 

men det skal tas hensyn til effektiviteten til de andre delene og prøvetakingsledningen ved beregning av 

hellingen. 

2.5.4. Effektivitet ved utskilling av flyktige partikler 

2.5.4.1. PM-antallsanalysatorsystemet skal oppnå > 99 % utskilling av ≥ 30 nm-partikler av tetrakontan 

(CH3(CH2)38CH3) med en innløpskonsentrasjon på ≥ 10 000 partikler per kubikkcentimeter ved laveste 

fortynning. 

2.5.4.2. I tillegg skal PM-antallsanalysatorsystemet også oppnå en effektivitet på > 99 % for utskilling av 

polydispers alkan (dekan eller høyere) eller «emery oil» med beregnet mediandiameter > 50 nm og en 

innløpskonsentrasjon på ≥ 5 × 106 partikler per kubikkcentimeter ved laveste fortynning (tilsvarende masse 

> 1 mg/m3). 

2.5.4.3. Effektiviteten ved utskilling av flyktige partikler med tetrakontan og/eller polydispers alkan eller olje skal 

dokumenteres bare én gang for PEMS-familien. En PEMS-familie anses å være en gruppe instrumenter med 

de samme analysatorene, de samme innretningene for prøvetaking og termisk kondisjonering og de samme 

algoritmene for programvarekompensasjon. Instrumentprodusenten skal angi det intervallet for vedlikehold 

eller utskifting som sikrer at effektiviteten ved utskilling oppfyller de tekniske kravene. Dersom instrument-

produsenten ikke gir slike opplysninger, skal effektiviteten ved utskilling av flyktige partikler kontrolleres 

årlig for hvert instrument.» 

15) I tillegg 3 skal nye numre lyde: 

«1.4. Kalibrering og verifisering av PM-antallsanalysatoren 

1.4.1. Tetthetsprøvinger av PEMS-systemet skal utføres enten i samsvar med kravene fastsatt i nr. 9.3.4 i vedlegg 4 til 

UN-ECE-reglement nr. 49 eller i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. 

1.4.2. Kontroll av PM-antallsanalysatorens reaksjonstid skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 9.3.5 i vedlegg 4 

til UN-ECE-reglement nr. 49 med bruk av partikler dersom bruk av gasser ikke er mulig.» 

1.4.3. Omdanningstiden for PM-antallsanalysatorsystemet og dets prøvetakingsledning skal bestemmes i samsvar med 

nr. A.8.1.3.7 i tillegg 8 til vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. Med «omdanningstid» menes tidsforskjellen 

mellom en endring av konsentrasjonen på referansepunktet og en responstid for systemet på 50 % av endelig 

avlest verdi.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 8 skal nytt ledd lyde: 

«Metoden for vurdering av AES er beskrevet i tillegg 2 til dette vedlegget.» 

2) I tillegg 1 nr. 3.1 skal annet ledd lyde: 

«Kjøretøyets nyttelast skal være 50–60 % av kjøretøyets største nyttelast. Et avvik fra dette intervallet kan avtales med 

godkjenningsmyndigheten. Begrunnelsen for et slikt avvik skal angis i prøvingsrapporten. Tilleggskravene fastsatt i 

vedlegg II får anvendelse.» 

3) Nytt tillegg skal lyde: 

«Tillegg 2 

Metode for vurdering av AES 

I forbindelse med vurderingen av AES skal godkjenningsmyndigheten minst kontrollere om kravet fastsatt i dette tillegget 

er oppfylt. 

1) Økningen av utslipp som skyldes AES, skal holdes på et lavest mulig nivå: 

a) Økningen av de samlede utslippene ved bruk av en AES, skal holdes på et lavest mulig nivå i kjøretøyenes 

normale bruk og i hele deres levetid. 

b) Når en teknologi eller konstruksjon som vil muliggjøre bedre utslippskontroll, er tilgjengelig på markedet på det 

tidspunktet det foretas en foreløpig vurdering av AES, skal den brukes uten ubegrunnet tilpasning. 

2) Når en AES begrunnes med risikoen for plutselig og uopprettelig motorskade, skal denne risikoen være behørig påvist 

og dokumentert, herunder med følgende opplysninger: 

a) Bevis på motorskade med store følger (dvs. plutselig og uopprettelig skade) skal framlegges av produsenten 

sammen med en risikovurdering som omfatter en vurdering av sannsynligheten for at risikoen oppstår og 

alvorlighetsgraden av de mulige konsekvensene, herunder resultater av undersøkelser som er foretatt for dette 

formålet. 

b) Dersom en teknologi eller konstruksjon som fjerner eller reduserer denne risikoen, er tilgjengelig på markedet på 

det tidspunktet det søkes om AES, skal den brukes så langt det er teknisk mulig (dvs. uten ubegrunnet tilpasning). 

c) Holdbarhet og langsiktig beskyttelse av motoren eller komponentene i utslippskontrollsystemet mot slitasje eller 

funksjonssvikt skal ikke anses som en akseptabel grunn til å godta en AES. 

3) En hensiktsmessig teknisk beskrivelse skal dokumentere hvorfor det er nødvendig å bruke en AES for sikker drift av 

kjøretøyet: 

a) Bevis for økt risiko mot sikker drift av kjøretøyet bør framlegges av produsenten sammen med en risikovurdering 

som omfatter en vurdering av sannsynligheten for at risikoen oppstår, og alvorlighetsgraden av de mulige 

konsekvensene, herunder resultater av undersøkelser som er foretatt for dette formålet. 

b) Dersom en annen teknologi eller konstruksjon som vil gjøre det mulig å redusere sikkerhetsrisikoen, er 

tilgjengelig på markedet på det tidspunktet det søkes om AES, skal den brukes så langt det er teknisk mulig (dvs. 

uten ubegrunnet tilpasning). 

4) En hensiktsmessig teknisk beskrivelse skal dokumentere hvorfor det er nødvendig å bruke en AES under motorstart 

eller oppvarming av motoren: 

a) Bevis på behovet for å bruke en AES under motorstart skal framlegges av produsenten sammen med en 

risikovurdering som omfatter en vurdering av sannsynligheten for at risikoen oppstår, og alvorlighetsgraden av de 

mulige konsekvensene, herunder resultater av undersøkelser som er foretatt for dette formålet. 

b) Dersom en annen teknologi eller konstruksjon som vil muliggjøre bedre utslippskontroll ved motorstart, er 

tilgjengelig på markedet på det tidspunktet det søkes om AES, skal den brukes så langt det er teknisk mulig.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/540 

av 21. januar 2020 

om retting av den polske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/208 om utfylling av 

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

funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

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 mar-

kedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5 og artikkel 49 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den polske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208(2) inneholder en feil i nr. 6.19.7.1 annet 

ledd i vedlegg XII med hensyn til situasjoner der lyktene for kjørelys skal slås av automatisk, hvilket påvirker omfanget 

av adressatenes forpliktelser for den feilaktige bestemmelsen. 

2) Den polske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/208 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres 

ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 121 av 20.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2021 av  

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

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

(EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/479 

av 1. april 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for  

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for  

import av økologiske produkter fra tredjeland(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produkter importert fra et tredjeland kan bringes i omsetning i Unionen som økologiske dersom de omfattes av et 

kontrollsertifikat som er utstedt av vedkommende myndigheter, kontrollmyndigheter eller kontrollorganer i et anerkjent 

tredjeland eller av en anerkjent kontrollmyndighet eller et anerkjent kontrollorgan. 

2) For å sikre overholdelse av artikkel 33 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 og at de importerte produktene kan spores 

under distribusjonen, også under transport fra tredjeland, er det i kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2), endret 

ved gjennomføringsforordning (EU) 2020/25(3), fastsatt at kontrollsertifikatet skal utstedes av relevant kontroll-

myndighet eller kontrollorgan før sendingen forlater eksport- eller opprinnelsestredjelandet. Kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet skal undertegne erklæringen i sertifikatets rubrikk 18 etter å ha utført en dokumentkontroll på grunnlag 

av alle relevante kontrolldokumenter, inkludert blant annet transportdokumenter. 

3) I noen tilfeller blir ikke fullstendige transportdokumenter tilgjengelige for kontrollorganet tidsnok til at kontrollsertifika-

tet blir påført alle transportopplysningene før sendingen forlater tredjelandet. Det bør derfor presiseres at relevant 

kontrollmyndighet eller kontrollorgan skal kontrollere opplysningene i transportdokumentene og angi opplysningene i 

kontrollsertifikatet senest ti dager etter utstedelsen av sertifikatet, og i alle tilfeller før sertifikatet påtegnes av medlems-

statens myndigheter. 

4) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

5) Ettersom disse endringene er nødvendige for anvendelse av artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/25, bør denne forordningen gjelde med tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesda-

toen for gjennomføringsforordning (EU) 2020/25. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 2.4.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2021 av 5. februar 2021 

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

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

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

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25 av 13. januar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjeland (EUT L 8 av 14.1.2020, s. 18). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

I artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2 tredje ledd tilføyes følgende punktum: 

«Dersom transportdokumentopplysningene i rubrikk 16 og 17 og i de relevante feltene i rubrikk 13 ikke foreligger i det 

trykte, undertegnede eksemplaret av kontrollsertifikatet, eller dersom disse opplysningene avviker fra opplysningene som er 

tilgjengelige i TRACES, skal den relevante medlemsstatens vedkommende myndigheter og første mottaker kun bruke de 

opplysningene som er tilgjengelige i TRACES, til å kontrollere og påtegne kontrollsertifikatet.» 

2) I nr. 4 skal første ledd lyde: 

«Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som utsteder kontrollsertifikatet, skal utstede kontrollsertifikatet og undertegne 

erklæringen i sertifikatets rubrikk 18 først etter å ha utført en dokumentkontroll på grunnlag av alle relevante kontrolldo-

kumenter, særlig produksjonsplanen for det aktuelle produktet samt handelsdokumenter, og eventuelt etter å ha utført en 

fysisk kontroll av sendingen dersom risikovurderingen tilsier det. Transportdokumentopplysningene i rubrikk 13, særlig 

antall forsendelser og nettovekt, og opplysningene om transportmiddel og transportdokumenter i kontrollsertifikatets 

rubrikk 16 og 17 skal angis i kontrollsertifikatet senest ti dager etter utstedelsen av sertifikatet, og i alle tilfeller før kontroll-

sertifikatet påtegnes av den relevante medlemsstatens vedkommende myndigheter.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. februar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 1. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/786 

av 15. juni 2020 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler  

for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene  

for import av økologiske produkter fra tredjeland(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjeland som har produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter som er anerkjent som likeverdige med dem 

som er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) I henhold til opplysninger framlagt av India har Indias vedkommende myndighet suspendert anerkjennelsen av «Indian 

Society for Certification of Organic Products (ISCOP)». Dette kontrollorganet bør derfor ikke lenger være oppført i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

3) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 er Japan oppført med produktkategori F (vegetativt formeringsmateriale 

og frø til dyrking). Japan har imidlertid ingen regler for økologisk produksjon av vegetativt formeringsmateriale og frø 

til dyrking. Henvisninger til denne produktkategorien bør derfor utgå fra posten for Japan i det nevnte vedlegget. Ved 

denne endringen vil kontrollorganer kunne anerkjennes for denne produktkategorien for Japan i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 1235/2008. Japan er informert om disse endringene. 

4) I henhold til opplysninger framlagt av Republikken Korea er navnet på kontrollorganet «Konkuk University industrial 

cooperation corps» endret til «KAFCC», og «Woorinong Certification» og «Neo environmentally-friendly Certification 

Center» har fått nye internettadresser. Dessuten er anerkjennelsen av kontrollorganet «Ecolivestock Association» 

trukket tilbake. Koreas vedkommende myndighet har anerkjent følgende seks kontrollorganer, som bør føres opp på 

listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008: «Korea Crops Research Institute (co.ltd)», «Korea organic 

certification», «Jayeondeul agri-food certification institute», «Institute of Organic food Evaluation», «EverGreen 

Nongouhwi» og «ONNURI ORGANIC Co., Ltd.» 

5) I henhold til opplysninger framlagt av De forente stater er navnet på kontrollorganet «Primuslabs» endret til «Primus 

Auditing Operations», og kontrollorganet har fått ny internettadresse. Navnet på to kontrollorganer som ble tilføyd ved 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25(3), var feilstavet. Disse navnene bør rettes med virkning fra 

ikrafttredelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2020/25. 

6) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjeland med henblikk på likeverdighet. 

7) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon 

Hizmetleri Tic. Ltd» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen 

konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde til å omfatte Kirgisistan for produktkategori A 

og D.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 16.6.2020, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2021 av  

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

(1) EUT L 189 av 20.7. 2007, s. 1. 

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

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25 av 13. januar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjeland (EUT L 8 av 14.1.2020, s. 18). 
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8) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd» om å 

bli oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har 

Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å anerkjenne dette kontrollorganet for Kina for produktkategori  

A og D. 

9) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Biocert International Pvt Ltd» om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennel-

sens virkeområde for Georgia til å omfatte produktkategori A. 

10) «BioGro New Zealand Limited» har informert Kommisjonen om adresseendring. 

11) På grunnlag av dokumentasjonen framlagt av «Bio.inspecta AG» ble anerkjennelsens virkeområde utvidet til å omfatte 

Tunisia for produktkategori A og D ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/39(4). Ettersom Tunisia er 

oppført for produktkategori A og D i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen i henhold til 

artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i den nevnte forordningen ikke føre opp Bio.inspecta AG i vedlegg IV for dette landet og 

disse produktkategoriene. Av hensyn til rettssikkerheten bør de nødvendige tilpasningene i posten for Bio.inspecta AG i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 betraktes som en endring, og ikke en rettelse med tilbakevirkende kraft fra 

ikrafttredelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2019/39. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CCPB SrL» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av 

de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde 

til å omfatte Tanzania og Mosambik for produktkategori C og D. 

13) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» 

om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde til å omfatte Cuba, Sudan og Kosovo(5) for produktkategori A, B og D 

og til å omfatte Algerie, Bangladesh, Burundi, Kongo-Brazzaville, Tsjad, Gambia, Guinea og Niger for produktkategori 

A og D samt å utvide anerkjennelsens virkeområde for Hviterussland til å omfatte produktkategori B, for Ghana til å 

omfatte produktkategori D, for Kasakhstan til å omfatte produktkategori B og F og for Moldova til å omfatte 

produktkategori F. 

14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av 

de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde 

til å omfatte Dominica for produktkategori A og å utvide anerkjennelsens virkeområde for Japan til å omfatte 

produktkategori F. 

15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» om å bli oppført på listen i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert 

med at det er berettiget å anerkjenne «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» for Serbia for produktkategori A og D. 

16) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ekoagros» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde for 

Hviterussland til å omfatte produktkategori D og F, for Kasakhstan til å omfatte produktkategori B og D, for Russland 

til å omfatte produktkategori F og for Tadsjikistan til å omfatte produktkategori B og F. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Japan Organic and Natural Foods Association» om endring 

av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å 

utvide anerkjennelsens virkeområde for Japan til å omfatte produktkategori C. 

18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «ORSER» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde for 

Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kirgisistan, Kasakhstan og Tyrkia til å omfatte produktkategori B og 

E. 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/39 av 10. januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater (EUT L 9 av 11.1.2019, s. 106). 

(5) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 
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19) «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» har informert Kommisjonen om adresseendring. 

20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde til å omfatte Turkmenistan for produktkategori A. 

21) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «TÜV Nord Integra» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

virkeområde til å omfatte Algerie for produktkategori A og D. 

22) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 rettes i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 2 får anvendelse fra 3. februar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 15. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 5 i posten for India utgår raden for kodenummer IN-ORG-009. 

2) I posten for Japan gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår raden for kategori F (vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking). 

b) I nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2. Opprinnelse: produkter i kategori A som er dyrket i Japan, og produkter i kategori D som er foredlet i Japan med 

økologisk dyrkede ingredienser som er dyrket i Japan eller er importert til Japan» 

3) I nr. 5 i posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer KR-ORG-006, KR-ORG-009 og KR-ORG-019 skal lyde: 

«KR-ORG-006 KAFCC http://eco.konkuk.ac.kr 

KR-ORG-009 Woorinong Certification https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715 

KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly 

Certification Center 

https://neoefcc.modoo.at/» 

b) Raden for kodenummer KR-ORG-025 utgår. 

c) Følgende rader tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«KR-ORG-030 Korea Crops Research Institute (co.ltd) https://blog.naver.com/kor034 

KR-ORG-031 Korea organic certification http://blog.daum.net/koafc2019 

KR-ORG-032 Jayeondeul agri-food certification 

institute 

www.jaci.kr 

KR-ORG-033 Institute of Organic food Evaluation www.ioe42.com 

KR-ORG-034 EverGreen Nongouhwi http://blog.naver.com/evergreen8374 

KR-ORG-035 ONNURI ORGANIC Co., Ltd. https://blog.naver.com/onr77830» 

4) I nr. 5 i posten for De forente stater skal raden for kodenummer US-ORG-048 lyde: 

«US-ORG-048 Primus Auditing Operations http://www.primusauditingops.com» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 3 i posten for «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» innsettes følgende rad i 

kodenummerrekkefølge: 

«KG-BIO-175 Kirgisistan X - - x - -» 

2) Etter posten for «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» innsettes følgende post: 

«"Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd" 

1. Adresse: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068 

2. Internettadresse: www.bjchtc.com 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 

Produktkategori 

A B C D E F 

«CN-BIO-182 Kina X - - x - -» 

4. Unntak: Omleggingsprodukter og vin 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

3) I nr. 3 i posten for «Biocert International Pvt Ltd» skal raden for Georgia lyde: 

«GE-BIO-177 Georgia X - - x x -» 

4) I posten for «BioGro New Zealand Limited» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, New Zealand» 

5) I nr. 3 i posten for «Bio.inspecta AG» utgår raden for Tunisia. 

6) I nr. 3 i posten for «CCPB Srl» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«MZ-BIO-102 Mosambik - - x x - - 

TZ-BIO-102 Tanzania - - x x - -» 

7) I nr. 3 i posten for «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«BD-BIO-140 Bangladesh X — — x — — 

BI-BIO-140 Burundi X — — x — — 

CB-BIO-140 Cuba X x — x — — 

CG-BIO-140 Kongo-Brazzaville X — — x — — 

DZ-BIO-140 Algerie X — — x — — 
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GN-BIO-140 Guinea X — — x — — 

GM-BIO-140 Gambia X — — x — — 

NE-BIO-140 Niger X — — x — — 

SD-BIO-140 Sudan X x — x — — 

TD-BIO-140 Tsjad X — — x — — 

XK-BIO-140 Kosovo(*) X x — x — — 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 

og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring.» 

b) Radene for Hviterussland, Ghana, Kasakhstan og Moldova skal lyde: 

«BY-BIO-140 Hviterussland X x — x — — 

GH-BIO-140 Ghana X — — x — — 

KZ-BIO-140 Kasakhstan X x — x — x 

MD-BIO-140 Moldova X x — x — x» 

8) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«DM-BIO-154 Dominica X — — — — —» 

b) Raden for Japan skal lyde: 

«JP-BIO-154 Japan — x — x — x» 

9) Etter posten for «Ecoglobe» innsettes følgende post: 

«"Ecovivendi d.o.o. Belgrade" 

1. Adresse: Voje Veljkovica no.5, Beograd 11000 

2. Internettadresse: www.ecovivendi.rs 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 

Produktkategori 

A B C D E F 

«RS-BIO-183 Serbia X - - x - -» 

4. Unntak: Omleggingsprodukter og vin 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

10) I nr. 3 i posten for «Ekoagros» skal radene for Hviterussland, Kasakhstan, Russland og Tadsjikistan lyde: 

«BY-BIO-170 Hviterussland X x — x — x 

KZ-BIO-170 Kasakhstan X x — x — x 

RU-BIO-170 Russland X x — x — x 

TJ-BIO-170 Tadsjikistan X x — x — x» 
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11) I nr. 3 i posten for «Japan Organic and Natural Foods Association» skal raden for Japan lyde: 

«JP-BIO-145 Japan — — x x — —» 

12) I nr. 3 i posten for «ORSER» skal radene for Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kirgisistan, Kasakhstan og 

Tyrkia lyde: 

«AZ-BIO-166 Aserbajdsjan x x - x x - 

BA-BIO-166 Bosnia-Hercegovina x x - x x - 

GE-BIO-166 Georgia x x - x x - 

IR-BIO-166 Iran x x - x x - 

KG-BIO-166 Kirgisistan x x - x x - 

KZ-BIO-166 Kasakhstan x x - x x - 

TR-BIO-166 Tyrkia x x - x x -» 

13) I posten for «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Avenida Diego Martínez Barrio n° 10 3rd floor module 12, 41013 Sevilla, Spania» 

14) I nr. 3 i posten for «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» innsettes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«TM-BIO-173 Turkmenistan x - - - - -» 

15) I nr. 3 i posten for «TÜV Nord Integra» innsettes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«DZ-BIO-160 Algerie x - - x - -» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 i nr. 5 i posten for De forente stater skal radene for kodenummer US-ORG-063 

og US-ORG-067 lyde: 

«US-ORG-063 Eco-Logica S.A http://www.eco-logica.com/ 

US-ORG-067 OnMark Certification Services http://onmarkcertification.com/» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/763 

av 9. juni 2020 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for  

trikalsiumfosfat (E 341 (iii))(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 28. september 2018 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet trikalsiumfosfat 

(E 341(iii)). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) I de gjeldende EU-spesifikasjonene er det fastsatt at trikalsiumfosfat (E 341(iii)) framstilles ved nøytralisering av 

fosforsyre med kalsiumhydroksid. Søkeren anmoder om at nøytralisering med kalsiumkarbonat innføres som et 

alternativ. 

5) Kalsiumhydroksid framstilles ifølge søkeren ved å kalsinere kalsiumkarbonat, noe som kunne unngås dersom kalsium-

karbonat ble brukt direkte som utgangsmateriale. Søkeren hevder at den største fordelen med å bruke kalsiumkarbonat 

direkte, er redusert energibehov under framstillingen og dermed en mer bærekraftig produksjonsprosess. Ifølge søkeren 

vil begge produksjonsprosessene gi samme sluttprodukt, trikalsiumfosfat (E 341(iii)), det vil si at det ikke inneholder 

andre urenheter enn dem som er angitt i forordning (EU) nr. 231/2012. 

6) Søknaden ble drøftet av arbeidsgruppen av regjeringseksperter på tilsetningsstoffer. Basert på opplysningene framlagt 

av søkeren og tilbakemeldingen fra den nevnte arbeidsgruppen har Kommisjonen kommet fram til at den foreslåtte 

endringen av spesifikasjonene for trikalsiumfosfat (E 341(iii)) ikke kan antas å påvirke menneskers helse. 

7) Ettersom bruk av kalsiumkarbonat som et alternativ til kalsiumhydroksid ved framstillingen av trikalsiumfosfat  

(E 341(iii)) innebærer en ajourføring av EU-listen som ikke antas å påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

innhente en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forord-

ning (EF) nr. 1331/2008, og spesifikasjonene bør endres. 

8) Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 10.6.2020, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2021 av  

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

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 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 9. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal definisjonen i posten for «E 341 (iii) trikalsiumfosfat» lyde: 

«Definisjon Trikalsiumfosfat består av en variabel blanding av kalsiumfosfater som framstilles ved 

nøytralisering av fosforsyre med kalsiumhydroksid eller kalsiumkarbonat og har den 

omtrentlige sammensetningen 10CaΟ·3P2O5·Η2O» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/566 

av 17. februar 2020 

om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/128 om 

utfylling av (EU) europaparlaments- og rådsforordning nr. 609/2013 med hensyn til særlige 

sammensetnings- og informasjonskrav til næringsmidler til spesielle medisinske formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av råds-

direktiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009(1), særlig artikkel 11 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den estiske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/128(2) inneholder feil i artikkel 8 nr. 5 med 

hensyn til særlige krav til næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæ-

ringsbehov, og i artikkel 11 andre ledd med hensyn til anvendelsen av rettsakten. 

2) Den bulgarske, estiske, finske, tyske og rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2016/128 inneholder feil 

i vedlegg I del A tabell 1 med hensyn til innhold av vitaminer og mineraler i næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov. 

3) Den bulgarske, kroatiske, finske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2016/128 inneholder feil i 

vedlegg I del B tabell 2 med hensyn til innhold av vitaminer og mineraler i andre næringsmidler til spesielle medisinske 

formål enn de som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov. 

4) Den bulgarske, kroatiske, estiske, finske, tyske, rumenske og svenske språkversjonen av delegert forordning  

(EU) 2016/128 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 24.4.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2021 av  

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

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2106/128 av 25. september 2015 om utfylling av (EU) europaparlaments- og rådsforordning  

nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til næringsmidler til spesielle medisinske formål (EUT L 25 av 

2.2.2016, s. 30). 
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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 17. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1163 

av 6. august 2020 

om tillatelse til å bringe soppulver med vitamin D2 i omsetning som et nytt næringsmiddel i  

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av  

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Den 17. juli 2018 innga selskapet Oakshire Naturals, LP. («søkeren») en søknad til Kommisjonen om tillatelse til å 

bringe soppulver med vitamin D2 i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjelder bruk av soppulver med vitamin D2 i en rekke næringsmidler og drikker 

beregnet på befolkningen generelt, i næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 609/2013(3), unntatt næringsmidler til spedbarn, og i kosttilskudd som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4) beregnet på personer over sju måneder.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 7.8.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF)  

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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5) Søkeren ba også Kommisjonen om vern av eiendomsrettsbelagte vitenskapelige data framlagt til støtte for søknaden, 

nærmere bestemt spesifikasjonene for råstoffene og de tekniske hjelpestoffene(5), analysesertifikatene og opplysninger 

om partiet av soppulver med vitamin D2(6) samt rapportene om stabiliteten til soppulver med vitamin D2(7). 

6) Den 18. oktober rådførte Kommisjonen seg med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndighe-

ten») og ba den om å foreta en vurdering av soppulver med vitamin D2 som et nytt næringsmiddel i samsvar med 

artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Den 28. november 2019 vedtok myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of vitamin D2 mushroom powder as 

a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(8). Den vitenskapelig uttalelsen er i samsvar med kravene i 

artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283. 

8) I sin vitenskapelige uttalelse konkluderte myndigheten med at soppulver med vitamin D2 er trygt med de bruksområdene 

og det innholdet som foreslås, når det brukes i en rekke næringsmidler og drikker, i næringsmidler til spesielle 

medisinske formål, unntatt næringsmidler til spedbarn, og når det brukes i kosttilskudd beregnet på den generelle 

befolkningen over ett år. Myndigheten bemerket også at ved høyt inntak av andre næringsmidler som inneholder eller er 

tilsatt vitamin D, kan inntak av kosttilskudd som inneholder vitamin D2-soppulver i mengder som tilsvarer 10 μg 

vitamin D hos spedbarn i alderen sju til tolv måneder, resultere i et samlet inntak av vitamin D som overskrider høyeste 

tolerable inntak av vitamin D(9). Det bør derfor konkluderes med at inntak av vitamin D gjennom kosttilskudd som 

inneholder vitamin D2-soppulver i mengder som tilsvarer 10 μg vitamin D hos spedbarn i alderen sju til tolv måneder, 

kan være i strid med vilkårene i artikkel 7 i forordning (EU) 2015/2283, og at slik bruk derfor ikke bør godkjennes for 

dette nye næringsmiddelet. 

9) Den vitenskapelige uttalelsen gir derfor tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at vitamin D2-soppulver med de bruks-

områdene og det innholdet som foreslås, når det brukes i kosttilskudd beregnet på den generelle befolkningen over ett 

år, er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

10) I sin vitenskapelige uttalelse anså myndigheten at opplysningene om spesifikasjonene for råstoffene og de tekniske 

hjelpestoffene, analysesertifikatene og opplysningene om partiene av soppulver med vitamin D2 samt rapportene om 

stabiliteten til soppulver med vitamin D2 dannet grunnlaget for å fastslå om det nye næringsmiddelet er trygt. 

Kommisjonen anser derfor at det ikke ville vært mulig å trekke konklusjoner om hvorvidt soppulver med vitamin D2 er 

trygt, uten opplysningene i rapporten fra disse studiene. 

11) Etter å ha mottatt den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten ba Kommisjonen søkeren om å presisere begrunnelsen 

for påberopelse av eiendomsrett til dataene i vedlegg I (råstoffer og tekniske hjelpestoffer), vedlegg II (analysesertifi-

kater og opplysninger om partier) og vedlegg III (stabilitetsrapporter) med hensyn til soppulver med vitamin D2, samt å 

begrunne sitt krav om enerett til å kunne vise til disse rapportene og studiene i samsvar med artikkel 26 nr. 2 bokstav a) 

og b) i forordning (EU) 2015/2283. 

12) Søkeren forklarte at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å kunne vise 

til studiene i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller anledning til å 

bruke disse studiene. 

13) Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren, og anså at oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26 

nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. Derfor bør opplysningene fra disse studiene 

som inngår i søkerens dokumentasjon, som dannet grunnlaget for myndighetens konklusjon om tryggheten ved det nye 

næringsmiddelet, og som var en forutsetning for myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet, ikke brukes av 

myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne 

forordningen. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye næringsmiddelet som godkjennes ved denne 

forordningen, være forbeholdt søkeren i et tidsrom på fem år. 

  

(5) Oakshire Naturals 2017 (ikke offentliggjort). 

(6) Oakshire Naturals 2016 (ikke offentliggjort). 

(7) Oakshire Naturals 2018 (ikke offentliggjort). 

(8) EFSA Journal 2020; 18(1): 5948. 

(9) EFSA Journal 2018; 16(8): 5365. 
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14) At godkjenningen av soppulver med vitamin D2 og retten til å vise til de vitenskapelige dataene i søkerens dokumenta-

sjon forbeholdes søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme 

nye næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for 

godkjenningen i henhold til denne forordningen. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Soppulver med vitamin D2 som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare søkeren 

— Selskap: Oakshire Naturals, LP. 

— Adresse: PO Box 388, Kennett Square, Pennsylvania 19348, USA 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2, eller etter avtale 

med Oakshire Naturals, LP. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordningen. 

Artikkel 2 

Studiene og rapportene som inngår i søkerens dokumentasjon, som ligger til grunn for myndighetens vurdering av det nye 

næringsmiddelet nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 

2015/2283, skal ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne 

forordningen uten samtykke fra Oakshire Naturals, LP. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 6. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») på riktig sted i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«Soppulver med 

vitamin D2 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold av vitamin D2(a) Betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler 

som inneholder det, skal være 

«UV-behandlet soppulver 

som inneholder vitamin D» 

eller «UV-behandlet 

soppulver som inneholder 

vitamin D2». 

Det skal framgå av merkingen 

av kosttilskudd som 

inneholder vitamin D2-

soppulver, at det ikke skal 

inntas av spedbarn. 

 Godkjent 27. august 2020. Denne 

oppføringen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet 

av eiendomsrett og vern i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283. 

Søker: Oakshire Naturals, LP., PO 

Box 388 Kennett Square, Pennsyl-

vania 19348, USA. I tidsrommet som 

opplysningsvernet gjelder for, er det 

nye næringsmiddelet soppulver med 

vitamin D2 godkjent for å bringes i 

omsetning i Unionen bare av Oakshi-

re Naturals, LP., med mindre en 

etterfølgende søker får godkjent det 

nye næringsmiddelet uten henvisning 

til den vitenskapelige dokumenta-

sjonen underlagt eiendomsrett eller de 

vitenskapelige dataene som er vernet i 

samsvar med artikkel 26 i forordning 

(EU) 2015/2283, eller etter avtale 

med Oakshire Naturals, LP. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 

27. august 2025. 

Frokostkorn 2,25 μg vitamin D2/100 g 

Brød og konditorvarer hevet med gjær 2,25 μg vitamin D2/100 g 

Kornprodukter og pasta 2,25 μg vitamin D2/100 g 

Fruktjuice og blandingsdrikker av 

frukt/grønnsaker 

1,125 μg vitamin D2/100 ml 

Melk og melkeprodukter (unntatt melk i 

flytende form) 

2,25 μg vitamin D2/100 g / 1,125 μg 

vitamin D2/100 ml (drikker) 

Ost (unntatt cottage cheese, ricotta og 

faste rivoster) 

2,25 μg vitamin D2/100 g 

Måltidserstatning i form av stenger og 

drikker 

2,25 μg vitamin D2/100 g / 1,125 μg 

vitamin D2/100 ml (drikker) 

Melkeprodukterstatninger 2,25 μg vitamin D2/100 g / 1,125 μg 

vitamin D2/100 ml (drikker) 

Kjøtterstatninger 2,25 μg vitamin D2/100 g 

Supper og buljonger 2,25 μg vitamin D2/100 g 

Ekstruderte grønnsakssnacks 2,25 μg vitamin D2/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013, unntatt næringsmidler til 

spedbarn 

15 μg/dag 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF beregnet på befolkningen 

generelt, unntatt spedbarn 

15 μg/dag 

(a) Det brukes en minimumsspesifikasjon for innholdet av vitamin D i vitamin D2-soppulver på 1 000 μg vitamin D2/gram soppulver.» 
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2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») på riktig sted i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Soppulver med vitamin D2 Beskrivelse/definisjon 

Vitamin D2-soppulver er et kornet pulver framstilt av homogenisert Agaricus bisporus-sopp som er bestrålt med UV-lys. 

Soppen vaskes, homogeniseres og suspenderes i vann til en tyntflytende soppmasse. Den tyntflytende soppmassen føres inn under en UV-lampe. Massen blir 

deretter filtrert, tørket og malt for å framstille vitamin D2-soppulveret. 

UV-stråling: En prosess som innebærer bestråling med ultrafiolett lys innenfor et bølgelengdeområde som tilsvarer det som brukes til UV-behandling av godkjente 

nye næringsmidler i henhold til forordningen om nye næringsmidler. 

Egenskaper/sammensetning 

Innhold av vitamin D2: 1 000–1 300 μg/g soppulver(*) 

Vanninnhold: ≤ 10,0 % 

Aske: ≤ 13,5 % 

Tungmetaller 

Bly (Pb) ≤ 0,5 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Arsen: ≤ 0,3 mg/kg 

Mykotoksiner 

Aflatoksiner (summen av B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 5 000 KDE(**)/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Staphylococcus aureus: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: ≤ 10 KDE/g 

Koliforme bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

(*) Omregnet fra internasjonal enheter (IE) med en omregningsfaktor på 0,025 μg = 1 IE. 

(**) KDE: kolonidannende enheter.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/480 

av 22. mars 2019 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter  

inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2019(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for 

legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12 femte ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelbyrå bestå av et bidrag fra Unionen og gebyrer som foretak betaler til byrået. Ved forordning (EF) 

nr. 297/95 fastsettes ulike gebyrkategorier og gebyrstørrelser. 

2) Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 2018. Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den europeiske 

unions statistikkontor(3), var på 1,7 % i 2018. 

3) For enkelhets skyld bør de justerte gebyrene avrundes til nærmeste 100 euro. 

4) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordningen ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig 

behandlet per 1. april 2019. 

6) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2019. Denne 

forordningen bør derfor tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «286 900 euro» til «291 800 euro». 

— I annet ledd endres «28 800 euro» til «29 300 euro». 

— I tredje ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «111 400 euro» til «113 300 euro». 

— I annet ledd endres «185 500 euro» til «188 700 euro». 

— I tredje ledd endres «11 100 euro» til «11 300 euro». 

— I fjerde ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 25.3.2019, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2021 av  

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

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for god-

kjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT  

L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4 

2022/EØS/81/78 
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iii) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «86 100 euro» til «87 600 euro». 

— I annet ledd endres «21 600–64 600 euro» til «22 000–65 700 euro». 

— I tredje ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer: 

— «3 100 euro» endres til «3 200 euro». 

— «7 200 euro» endres til «7 300 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «86 100 euro» til «87 600 euro». 

— I annet ledd endres «21 600–64 600 euro» til «22 000–65 700 euro». 

c) I nr. 3 endres «14 200 euro» til «14 400 euro». 

d) I nr. 4 første ledd endres «21 600 euro» til «22 000 euro». 

e) I nr. 5 endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd endres «102 900 euro» til «104 600 euro». 

ii) I annet ledd endres «25 600–77 100 euro» til «26 000–78 400 euro». 

2) I artikkel 4 første ledd endres «71 400 euro» til «72 600 euro». 

3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «143 700 euro» til «146 100 euro». 

— I annet ledd endres «14 200 euro» til «14 400 euro». 

— I tredje ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

— I fjerde ledd gjøres følgende endringer: 

— «71 400 euro» endres til «72 600 euro». 

— «7 200 euro» endres til «7 300 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «71 400 euro» til «72 600 euro». 

— I annet ledd endres «121 200 euro» til «123 300 euro». 

— I tredje ledd endres «14 200 euro» til «14 400 euro». 

— I fjerde ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

— I femte ledd gjøres følgende endringer: 

— «35 900 euro» endres til «36 500 euro». 

— «7 200 euro» endres til «7 300 euro».  
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iii) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «35 900 euro» til «36 500 euro». 

— I annet ledd endres «8 900–27 000 euro» til «9 100–27 500 euro». 

— I tredje ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer: 

— «3 100 euro» endres til «3 200 euro». 

— «7 200 euro» endres til «7 300 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «43 000 euro» til «43 700 euro». 

— I annet ledd endres «10 800–32 400 euro» til «11 000–33 000 euro». 

— I tredje ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

c) I nr. 3 endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

d) I nr. 4 første ledd endres «21 600 euro» til «22 000 euro». 

e) I nr. 5 endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd endres «34 400 euro» til «35 000 euro». 

ii) I annet ledd endres «8 500–25 600 euro» til «8 600–26 000 euro». 

4) I artikkel 6 første ledd endres «43 000 euro» til «43 700 euro». 

5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd endres «71 400 euro» til «72 600 euro». 

b) I annet ledd endres «21 600 euro» til «22 000 euro». 

6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I annet ledd endres «86 100 euro» til «87 600 euro». 

ii) I tredje ledd endres «43 000 euro» til «43 700 euro». 

iii) I fjerde ledd endres «21 600–64 600 euro» til «22 000–65 700 euro». 

iv) I femte ledd endres «10 800–32 400 euro» til «11 000–33 000 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I annet ledd endres «286 900 euro» til «291 800 euro». 

ii) I tredje ledd endres «143 700 euro» til «146 100 euro». 

iii) I femte ledd endres «3 100–247 300 euro» til «3 200–251 500 euro». 

iv) I sjette ledd endres «3 100–123 800 euro» til «3 200–125 900 euro». 

c) I nr. 3 første ledd endres «7 200 euro» til «7 300 euro». 
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Artikkel 2 

Denne forordningen får ikke anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig behandlet per 1. april 2019. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 22. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/422 

av 19. mars 2020 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten  

av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2020(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for 

legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12 femte ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelbyrå bestå av et bidrag fra Unionen og gebyrer som foretak betaler til byrået. Ved forordning (EF) 

nr. 297/95 fastsettes ulike gebyrkategorier og gebyrstørrelser. 

2) Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 2019. Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den europeiske 

unions statistikkontor(3), var på 1,6 % i 2019. 

3) For enkelhets skyld bør de justerte gebyrene avrundes til nærmeste 100 euro. 

4) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordningen ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig 

behandlet per 1. april 2020. 

6) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2020. Denne 

forordningen bør derfor tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «291 800 euro» til «296 500 euro». 

— I annet ledd endres «29 300 euro» til «29 800 euro». 

— I tredje ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «113 300 euro» til «115 100 euro». 

— I annet ledd endres «188 700 euro» til «191 700 euro». 

— I tredje ledd endres «11 300 euro» til «11 500 euro». 

— I fjerde ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 20.3.2020, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2021 av  

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

(1) EFT L 35 av 15.2. 1995, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.04.2004, s. 1). 

(3) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159211/2-17012020-AP-EN.pdf 

2022/EØS/81/79 
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iii) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «87 600 euro» til «89 000 euro». 

— I annet ledd endres «22 000–65 700 euro» til «22 400–66 800 euro». 

— I tredje ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer: 

— «3 200 euro» endres til «3 300 euro». 

— «7 300 euro» endres til «7 400 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «87 600 euro» til «89 000 euro». 

— I annet ledd endres «22 000–65 700 euro» til «22 400–66 800 euro». 

c) I nr. 3 endres «14 400 euro» til «14 600 euro». 

d) I nr. 4 første ledd endres «22 000 euro» til «22 400 euro». 

e) I nr. 5 endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd endres «104 600 euro» til «106 300 euro». 

ii) I annet ledd endres «26 000–78 400 euro» til «26 400–79 700 euro». 

2) I artikkel 4 første ledd endres «72 600 euro» til «73 800 euro». 

3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «146 100 euro» til «148 400 euro». 

— I annet ledd endres «14 400 euro» til «14 600 euro». 

— I tredje ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

— i fjerde ledd gjøres følgende endringer: 

— «72 600 euro» endres til «73 800 euro». 

— «7 300 euro» endres til «7 400 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «72 600 euro» til «73 800 euro». 

— I annet ledd endres «123 300 euro» til «125 300 euro». 

— I tredje ledd endres «14 400 euro» til «14 600 euro». 

— I fjerde ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

— I femte ledd gjøres følgende endringer: 

— «36 500 euro» endres til «37 100 euro». 

— «7 300 euro» endres til «7 400 euro». 

iii) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «36 500 euro» til «37 100 euro». 

— I annet ledd endres «9 100–27 500 euro» til «9 200–27 900 euro». 

— I tredje ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro».  
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b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer: 

— «3 200 euro» endres til «3 300 euro». 

— «7 300 euro» endres til «7 400 euro». 

ii) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— I første ledd endres «43 700 euro» til «44 400 euro». 

— I annet ledd endres «11 100–33 000 euro» til «11 200–33 500 euro». 

— I tredje ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

c) I nr. 3 endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

d) I nr. 4 første ledd endres «22 000 euro» til «22 400 euro». 

e) I nr. 5 endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd endres «35 000 euro» til «35 600 euro». 

ii) I annet ledd endres «8 600–26 000 euro» til «8 700–26 400 euro». 

4) I artikkel 6 første ledd endres «43 700 euro» til «44 400 euro». 

5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd endres «72 600 euro» til «73 800 euro». 

b) I annet ledd endres «22 000 euro» til «22 400 euro». 

6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I annet ledd endres «87 600 euro» til «89 000 euro». 

ii) I tredje ledd endres «43 700 euro» til «44 400 euro». 

iii) I fjerde ledd endres «22 000–65 700 euro» til «22 400–66 800 euro». 

iv) I femte ledd endres «11 000–33 000 euro» til «11 200–33 500 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I annet ledd endres «291 800 euro» til «296 500 euro». 

ii) I tredje ledd endres «146 100 euro» til «148 400 euro». 

iii) I femte ledd endres «3 200–251 500 euro» til «3 300–255 500 euro». 

iv) I sjette ledd endres «3 200–125 900 euro» til «3 300–127 900 euro». 

c) I nr. 3 første ledd endres «7 300 euro» til «7 400 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordningen får ikke anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig behandlet per 1. april 2020. 
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Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 19. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/171 

av 6. februar 2020 

om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 58 og 

131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffene 1,2-benzendikarboksylsyre, diheksylester, forgrenet og rettkjedet, og diheksylftalat samt stoffgruppen 1,2-

benzendikarboksylsyre, di-C6-10-alkylestere, 1,2-benzendikarboksylsyre og blandede dekyl-, heksyl- og oktylestere 

med ≥ 0,3 % diheksylftalat oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksiske (kategori 1B) i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg 

XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav c) i nevnte forordning. 

2) Stoffet trixylylfosfat oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav c) i nevnte forordning. 

3) Stoffene natriumperborat, perborsyre, natriumsalt og natriumperoksometaborat oppfyller kriteriene for klassifisering 

som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og oppfyller derfor kriteriene for 

oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav c) i nevnte forordning. 

4) Stoffene 5-sec-butyl-2-(2,4-dimetylsykloheks-3-en-1-yl)-5-metyl-1,3-dioksan [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimetylsykloheks-

3-en-1-yl)-5-metyl-1,3-dioksan [2] (som omfatter enhver stereoisomer av [1] og [2] eller enhver kombinasjon av disse) 

er svært persistente og svært bioakkumulerende i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til nevnte forordning i henhold til artikkel 57 

bokstav c) i nevnte forordning. 

5) Stoffene 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (UV-328), 2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl)fenol 

(UV-327), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sek-butyl)fenol (UV-350) og 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butyl-

fenol (UV-320) er persistente, bioakkumulerende og giftige og/eller svært persistente og svært bioakkumulerende i 

samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, og oppfyller derfor kriteriene for 

oppføring i vedlegg XIV til nevnte forordning i henhold til artikkel 57 bokstav d) og/eller e) i nevnte forordning. 

6) Alle de ovennevnte stoffene er blitt identifisert og oppført på kandidatlisten i samsvar med artikkel 59 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») har dessuten i sine anbefalinger av 10. november 2016(3) og  

5. februar 2018(4) prioritert ovennevnte stoffer for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i samsvar 

med artikkel 58 nr. 3 og 4 i nevnte forordning. I tillegg har Kommisjonen mottatt henvendelser fra berørte parter som 

svar på anmodninger om opplysninger om mulige økonomiske, sosiale, helsemessige og miljømessige innvirkninger 

(kostnader og nytte) ved oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 av de stoffene byrået har foreslått i 

sine utkast til anbefalinger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 7.2.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2021 av 5. februar 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/7th_axiv_recommendation_november2016_en.pdf 

(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/8th_axiv_recommendation_february2018_en.pdf 

2022/EØS/81/80 
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7) For hvert stoff som ved denne forordningen oppføres i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, bør det fastsettes 

en dato fra hvilken omsetning og bruk av stoffet er forbudt, med mindre det gis godkjenning som fastsatt i artikkel 58 

nr. 1 bokstav c) i) i forordning (EF) nr. 1907/2006, idet det tas hensyn til byråets kapasitet til å håndtere søknader om 

godkjenning. For hvert av disse stoffene er det ingen grunn til at datoen nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes til tidligere enn 18 måneder før datoen nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i 

nevnte forordning. 

8) I henhold til artikkel 58 nr. 1 bokstav e) sammenholdt med artikkel 58 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 kan det gis 

unntak for visse bruksområder eller brukskategorier dersom det ved særskilt unionsregelverk er fastsatt minstekrav til 

vern av menneskers helse eller miljøet som sikrer at risikoene er under tilfredsstillende kontroll. Ut fra de opplysningene 

som for tiden er tilgjengelige, bør det ikke fastsettes unntak på grunnlag av disse bestemmelsene. 

9) Ettersom det ikke foreligger opplysninger som begrunner behov for unntak for produkt- og prosessorientert forskning og 

utvikling, bør et slikt unntak ikke overveies. 

10) Ettersom tilgjengelige opplysninger om bruksområder for de foreslåtte stoffene er begrenset, bør det ikke på det 

nåværende tidspunkt fastsettes perioder for ny vurdering i henhold til artikkel 58 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

11) Stoffene tetrablytrioksidsulfat, pentablytetraoksidsulfat, oransje bly (blytetraoksid) og blymonoksid (blyoksid) oppfyller 

kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1A) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og 

de oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 

bokstav c) i nevnte forordning. De er også blitt identifisert i samsvar med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og 

oppført på listen nevnt i samme artikkel, og ved byråets anbefaling av 10. november 2016 ble de prioritert for oppføring 

i vedlegg XIV til nevnte forordning i samsvar med artikkel 58 nr. 3 og 4 i nevnte forordning. Bruken av bly og 

blyforbindelser omfattes av rådsdirektiv 98/24/EF(5) og til en viss grad av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU(6) og deres gjennomføringstiltak for fastsettelse av BAT-konklusjoner (Best Available Techniques, beste 

tilgjengelige teknikker). Videre vil Unionens nåværende bindende grenseverdier for eksponering for blyforbindelser på 

arbeidsplassen og bindende biologiske grenseverdier for blyforbindelser i henhold til direktiv 98/24/EF bli vurdert på 

nytt. Med henblikk på eventuell vedtakelse av strengere tiltak på arbeidsplassen bør derfor en beslutning om oppføring 

av disse stoffene i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 utsettes. Ved gjennomføringen av direktiv 

2010/75/EU og dets forgjengere har dessuten utslippene av bly og blyforbindelser til miljøet avtatt og fortsetter å avta, 

som det framgår av E-PRTR-rapporteringen (European Pollutant Release and Transfer Register, europeisk register over 

utslipp og transport av forurensende stoffer), og ytterligere reduksjoner forventes idet nye BAT-konklusjoner vedtas og 

tillatelser oppdateres for å gjenspeile disse. 

12) Det er begrensninger for alle bruksområder for 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i henhold til vedlegg XVII til forordning 

(EF) nr. 1907/2006. NMP har lignende iboende egenskaper som N,N-dimetylacetamid (DMAC) og N,N-dimetyl-

formamid (DMF), og de tre stoffene har lignende industrielle bruksområder og kan anses å kunne erstatte hverandre, i 

det minste for enkelte bruksområder, selv om de ikke på generelt grunnlag kan anses som erstatningsalternativer. Tatt i 

betraktning likheten mellom de tre stoffene og for å sikre en konsekvent framgangsmåte for regulering(7) bør beslutnin-

gen om oppføring av NMP i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 utsettes, slik det ble gjort for DMAC og 

DMF da Kommisjonen vurderte byråets anbefalinger av henholdsvis 17. januar 2013(8) og 6. februar 2014(9). 

13) For å unngå for tidlig foreldelse av produkter eller sammensatte produkter som ikke lenger produseres etter utløpsdato-

ene omhandlet i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, må visse stoffer (i seg selv eller i stoffblandinger) som 

inngår i nevnte vedlegg, være tilgjengelige for produksjon av reservedeler som produkter eller sammensatte produkter til 

reparasjon av slike produkter eller sammensatte produkter, når disse produktene eller sammensatte produktene ikke kan 

fungere etter hensikten uten reservedelene, og når visse stoffer i vedlegg XIV (i seg selv eller i stoffblandinger) er 

nødvendige for reparasjon av disse produktene eller sammensatte produktene. For å gjøre det lettere å søke om 

  

(5) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 

(6) 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). 

(7) https://echa.europa.eu/rmoa/-/dislist/details/0b0236e181ffe81a 

(8) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf 

(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf 
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godkjenning for slike bruksområder bør eksisterende overgangsordninger forlenges, slik at det kan vedtas gjennomfø-

ringstiltak for forenklede søknader om godkjenning i slike tilfeller. Dessuten bør ordlyden i merknadene til tabellen i 

vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 revideres for å sikre konsekvent terminologi med hensyn til produkter og 

sammensatte produkter på bakgrunn av Domstolens dom i sak C-106/14(10). 

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 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 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 6. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(10) Domstolens dom av 10. september 2015, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) and Fédération des magasins 

de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), C-106/14, ECLI:EU:C:2015:576. 
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende poster tilføyes: 

   «Overgangsordninger   

Post nr. Stoff 
Iboende egenskap(er) nevnt 

i artikkel 57 
Søknadsfrist(1) Utløpsdato(2) 

Unntatte bruksområder eller 

brukskategorier 

Perioder for fornyet 

vurdering 

44. 1,2-benzendikarboksylsyre, diheksylester, 

forgrenet og lineær 

EF-nr.: 271-093-5 

CAS-nr.: 68515-50-4 

Reproduksjonstoksisk 

(kategori 1B) 

27. august 2021(*) 27. februar 2023(**) - - 

45. Diheksylftalat 

EF-nr.: 201-559-5 

CAS-nr.: 84-75-3 

Reproduksjonstoksisk 

(kategori 1B) 

27. august 2021(*) 27. februar 2023(**) - - 

46. 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C6-10-alkylestere; 

1,2-benzendikarboksylsyre, blandede dekyl-, 

heksyl- og oktyldiestere med ≥ 0,3 % 

diheksylftalat (EF-nr. 201-559-5) 

EF-nr.: 271-094-0, 272-013-1 

CAS-nr.: 68515-51-5, 68648-93-1 

Reproduksjonstoksisk 

(kategori 1B) 

27. august 2021(*) 27. februar 2023(**) - - 

47. Trixylylfosfat 

EF-nr.: 246-677-8 

CAS-nr.: 25155-23-1 

Reproduksjonstoksisk 

(kategori 1B) 

27. november 2021 27. mai 2023 - - 

48. Natriumperborat, perborsyre, natriumsalt 

EF-nr.: 239-172-9, 234-390-0 

CAS-nr.: - 

Reproduksjonstoksisk 

(kategori 1B) 

27. november 2021 27. mai 2023 - - 

49. Natriumperoksometaborat 

EF-nr.: 231-556-4 

CAS-nr.: 7632-04-4 

Reproduksjonstoksisk 

(kategori 1B) 

27. november 2021 27. mai 2023 - - 

50. 5-sek-butyl-2-(2,4-dimetylsykloheks-3-en-1-yl)-5-

metyl-1,3-dioksan [1], 5-sek-butyl-2-(4,6-

dimetylsykloheks-3-en-1-yl)-5-metyl-1,3-dioksan 

[2] [som omfatter hver enkelt stereoisomer av [1] 

og [2] samt enhver kombinasjon av disse] 

EF-nr.: - 

CAS-nr.: - 

vPvB 27. februar 2022 27. august 2023 - - 
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   «Overgangsordninger   

Post nr. Stoff 
Iboende egenskap(er) nevnt 

i artikkel 57 
Søknadsfrist(1) Utløpsdato(2) 

Unntatte bruksområder eller 

brukskategorier 

Perioder for fornyet 

vurdering 

51. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol 

(UV-328) 

EF-nr.: 247-384-8 

CAS-nr.: 25973-55-1 

PBT, vPvB 27. mai 2022 27. november 2023 - - 

52. 2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl)fenol 

(UV-327) 

EF-nr.: 223-383-8 

CAS-nr.: 3864-99-1 

vPvB 27. mai 2022 27. november 2023 - - 

53. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sek-

butyl)fenol (UV-350) 

EF-nr.: 253-037-1 

CAS-nr.: 36437-37-3 

vPvB 27. mai 2022 27. november 2023 - - 

54. 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-

320) 

EF-nr.: 223-346-6 

CAS-nr.: 3846-71-7 

PBT, vPvB 27. mai 2022 27. november 2023 - - 

(1) Dato nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii). 

(2) Dato nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i).» 

2) Tegnet «(*)» tilføyes ved siden av datoen som er angitt i kolonnen «Søknadsfrist» for følgende poster: 32–43. 

3) Tegnet «(**)» tilføyes ved siden av datoen som er angitt i kolonnen «Utløpsdato» for følgende poster: 32–43. 

4) Merknadene etter tabellen skal lyde: 

«(*) 1. september 2021 for bruk av stoffet i produksjonen av reservedeler som produkter eller sammensatte produkter til reparasjon av produkter eller sammensatte produkter hvis produksjon 

har opphørt eller vil opphøre før utløpsdatoen angitt i posten for det aktuelle stoffet, dersom dette stoffet er blitt brukt i produksjonen av disse produktene eller sammensatte produktene og 

disse ikke kan fungere etter hensikten uten denne reservedelen og reservedelen ikke kan produseres uten stoffet, og for bruk av stoffet (alene eller i en stoffblanding) til reparasjon av slike 

produkter eller sammensatte produkter der dette stoffet alene eller i en blanding ble brukt i produksjonen av disse produktene eller sammensatte produktene og de ikke kan repareres på 

annen måte enn ved bruk av dette stoffet. 

(**) 1. mars 2023 for bruk av stoffet i produksjonen av reservedeler som produkter eller sammensatte produkter til reparasjon av produkter eller sammensatte produkter hvis produksjon har 

opphørt eller vil opphøre før utløpsdatoen angitt i posten for det aktuelle stoffet, dersom dette stoffet er blitt brukt i produksjonen av disse produktene eller sammensatte produktene og 

disse ikke kan fungere etter hensikten uten disse reservedelene og denne reservedelen ikke kan produseres uten stoffet, og for bruk av stoffet (alene eller i en stoffblanding) til reparasjon 

av slike produkter eller sammensatte produkter der dette stoffet alene eller i en stoffblanding ble brukt i produksjonen av disse produktene eller sammensatte produktene og de ikke kan 

repareres på annen måte enn ved bruk av dette stoffet. 

(***) Oppfyller ikke kriteriene for identifisering av et stoff som kreftframkallende dersom det inneholder < 0,005 vektprosent benzo[a]pyren (EINECS-nr. 200-028-5).» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1149 

av 3. august 2020 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006  

om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensinger for kjemikalier  

(REACH) med hensyn til diisocyanater(*) 

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) Diisocyanater har en harmonisert klassifisering som sensibiliserende ved innånding i kategori 1 og som hudsensibilise-

rende i kategori 1 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2). Diisocyanater benyttes som 

kjemiske byggesteiner i en lang rekke sektorer og for en lang rekke anvendelser, særlig i bl.a. skum, tetningsmasse og 

overflatebehandlingsmidler, i hele Unionen. 

2) Tyskland framla 6. oktober 2016 for Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») dokumentasjon(3) i henhold til artikkel 

69 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-dokumentasjonen») for å innlede framgangsmåten for 

begrensning fastsatt i forordningens artikkel 69–73. Vedlegg XV-dokumentasjonen tydet på at åndedrettssensibilisering 

på grunn av eksponering for diisocyanater både gjennom huden og ved innånding fører til yrkesastma hos arbeidstakere, 

noe som i Unionen er blitt påvist som et betydelig helseproblem på arbeidsplassen. Det årlige antallet nye 

yrkessykdommer forårsaket av diisocyanater (anslått til over 5 000 tilfeller) anses å være uakseptabelt høyt. Vedlegg 

XV-dokumentasjonen viste at det er nødvendig med tiltak på EU-plan, og det ble foreslått å begrense industriell bruk og 

yrkesbruk samt omsetning av diisocyanater som sådan, og som bestanddel i andre stoffer og stoffblandinger. 

3) Begrensningen som foreslås i vedlegg XV-dokumentasjonen har som formål å begrense bruken av diisocyanater i 

industrielle og yrkesmessige anvendelser til de tilfellene der en kombinasjon av tekniske og organisatoriske tiltak er 

gjennomført, og en standardisert grunnleggende opplæring er fullført. Opplysninger om hvordan man får adgang til 

opplæringen bør formidles gjennom hele omsetningskjeden, og det bør påhvile operatørene som bringer disse stoffene 

og stoffblandingene i omsetning, å sikre at mottakerne av slike stoffer eller stoffblandinger har adgang til opplærings-

kurs. 

4) Byråets komité for risikovurdering (RAC) vedtok 5. desember 2017 sin uttalelse(4) der det ble konkludert med at den 

foreslåtte begrensningen, som endret av RAC, er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for effektivt å redusere 

den påviste risikoen forbundet med eksponering for disse stoffene. Dessuten mente komiteen at gjennomføringen av den 

endrede foreslåtte begrensningen også ville redusere antallet diisocyanatrelaterte tilfeller av dermatitt. 

5) RAC fastslo at relevant opplæring er en grunnleggende forutsetning, og at alle arbeidstakere som håndterer diisocyana-

ter, bør ha tilstrekkelig kunnskap om farene ved disse stoffene og være bevisst de risikoene som er forbundet med 

bruken samt ha tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder og hensiktsmessige risikohåndteringstiltak, herunder 

riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr. RAC fastslo at det er behov for særlige opplæringstiltak for å øke 

bevisstheten om betydningen av helsevern ved hjelp av hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og metoder for sikker 

håndtering.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 4.8.2020, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2021 av  

5. februar 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282 

(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a 
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6) RAC mente at grenseverdien på 0,1 vektprosent som er fastsatt for diisocyanater i et stoff eller i en stoffblanding, 

tilsvarer den laveste konsentrasjonsgrensen som gjelder for bestemte diisocyanater klassifisert som sensibiliserende ved 

innånding i kategori 1. RAC var også enig med innsenderen av dokumentasjonen i at gjennomføringen av en veiledende 

eller bindende grenseverdi for eksponering i arbeidet ikke ville være tilstrekkelig til å redusere antallet tilfeller av 

yrkesastma til det lavest mulige nivå, ettersom det på nåværende tidspunkt ikke finnes noen kjent terskelverdi for 

diisocyanaters sensibiliserende virkning. 

7) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») vedtok 15. mars 2018 en uttalelse(5), der den bekreftet RACs 

konklusjon at med henblikk på tiltakets sosioøkonomiske fordeler og kostnader anså komiteen det som det mest hen-

siktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe de påviste risikoene. SEAC konkluderte videre med at den foreslåtte 

begrensningen er økonomisk overkommelig for de berørte omsetningskjedene. 

8) SEAC anbefalte en utsettelse av anvendelsen av begrensningen på 48 måneder for å gi alle aktører tilstrekkelig tid til 

fullstendig å gjennomføre begrensningskravene. 

9) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring, nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, ble rådspurt om RACs og SEACs uttalelser om den foreslåtte begrensningen, og det er tatt hensyn til dets 

anbefalinger. 

10) Byrået framla 9. mai 2018 uttalelsene fra RAC og SEAC for Kommisjonen. På grunnlag av disse uttalelsene kon-

kluderer Kommisjonen med at bruk eller omsetning av diisocyanater alene, som en bestanddel i andre stoffer og i 

stoffblandinger medfører en uakseptabel risiko for menneskers helse. Kommisjonen mener at disse risikoene må 

reduseres på unionsplan. 

11) I betraktning av vedlegg XV-dokumentasjonen og uttalelsene fra RAC og SEAC mener Kommisjonen at det bør 

fastsettes et minstekrav til opplæring for industrielle brukere og yrkesbrukere, uten at dette berører strengere nasjonale 

forpliktelser i medlemsstatene. Kommisjonen mener også at opplysninger om dette kravet bør inngå i emballasjen. 

12) Med henblikk på eventuelle framtidige revisjoner av den nåværende begrensningen bør medlemsstatene, i samsvar med 

artikkel 117 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, rapportere til Kommisjonen om eventuelle opplæringskrav som er 

fastsatt, antallet innrapporterte tilfeller av yrkesastma og yrkesrelaterte luftveis- og hudsykdommer, alle nasjonale nivåer 

for eksponering på arbeidsplassen og opplysninger om håndhevelsesvirksomhet. 

13) Denne begrensningen har som formål å bedre arbeidsgivernes kapasitet til å oppnå et høyere nivå for risikokontroll, uten 

å berøre Unionens regelverk for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, særlig rådsdirektiv 98/24/EF(6) om kjemiske 

agensar. Små og mellomstore bedrifter vil dra fordel av denne rettsakten, som vil bedre gjennomføringen av de 

nåværende kravene til sikkerhet og helse på arbeidsplassen ytterligere ved å fastsette opplæringsprogrammer spesifikt 

for diisocyanater i hele omsetningskjeden. 

14) Markedsdeltakerne bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye kravene. Det er hensiktsmessig med en over-

gangsperiode på tre år slik at den berørte arbeidsstyrken får mulighet til å gjennomføre den påkrevde opplæringen. 

15) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

16) 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 XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9 

(6) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 
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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 3. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«74. Diisocyanater, O = C=NR-

N = C=O, der R er en alifatisk 

eller aromatisk hydrokarbon-

enhet av uspesifisert lengde 

1. Må ikke brukes som stoffer alene, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til 

industriell bruk og yrkesbruk etter 24.august 2023, med mindre 

a) konsentrasjonen av diisocyanater enkeltvis og i kombinasjon er mindre enn  

0,1 vektprosent, eller 

b) arbeidsgiveren eller den selvstendig næringsdrivende sikrer at industrielle brukere 

eller yrkesbrukere med godkjent resultat har fullført opplæring i sikker bruk av 

diisocyanater før de bruker stoffet/stoffene eller stoffblandingen/stoffblandingene. 

2. Må ikke bringes i omsetning som stoffer alene, som bestanddel i andre stoffer eller i 

stoffblandinger til industriell bruk og yrkesbruk etter 24. februar 2022, med mindre 

a) konsentrasjonen av diisocyanater enkeltvis og i kombinasjon er mindre enn  

0,1 vektprosent, eller 

b) leverandøren sikrer at mottakeren av stoffet/stoffene eller blandingen/blandingene 

får informasjon om kravene omhandlet i nr. 1 bokstav b), og at følgende angivelse er 

slik anbrakt på emballasjen at den er klart atskilt fra resten av opplysningene på 

etiketten: «Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industri-

ell bruk eller yrkesbruk.» 

3. I denne posten menes med «industrielle brukere og yrkesbrukere» arbeidstakere og 

selvstendig næringsdrivende som håndterer diisocyanater alene, som bestanddel i andre 

stoffer eller i stoffblandinger til industriell bruk og yrkesbruk, eller som overvåker disse 

oppgavene. 

4. Opplæringen omhandlet i nr. 1 bokstav b) skal omfatte veiledning i hvordan hudekspo-

nering eller eksponering for diisocyanater ved innånding kan kontrolleres på arbeidsplas-

sen, uten at det berører eventuelle nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeids-

plassen eller andre hensiktsmessige risikohåndteringstiltak på nasjonalt plan. Opplærin-

gen skal foretas av en ekspert innenfor sikkerhet og helse på arbeidsplassen som har 

kompetanse tilegnet ved relevant yrkesopplæring. Opplæringen skal minst omfatte 

a) opplæringspunktene i nr. 5 bokstav a) for alle industrielle og yrkesmessige bruks-

områder, 

b) opplæringspunktene i punkt 5 bokstav a) og b) for følgende bruksområder: 

— Håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur (herunder i skumtunneler). 

— Spraying i en ventilert kabin. 

— Pålegging med rull. 

— Pålegging med pensel. 

— Pålegging ved dypping og helling. 

— Mekanisk etterbehandling (f.eks. tilskjæring) av ufullstendig herdede produkter 

som ikke lengre er varme. 

— Rengjøring og avfall. 

— All annen bruk med lignende eksponering ved opptak gjennom huden og/eller 

ved innånding. 

c) Opplæringspunktene i nr. 5 bokstav a), b) og c) for følgende bruksområder: 

— Håndtering av ufullstendig herdede produkter (f.eks. nylig herdede, fortsatt 

varme). 

— Støperianvendelser. 

— Vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr. 

— Åpen håndtering av varme eller svært varme utforminger (> 45 °C). 

— Spraying i friluft med begrenset eller bare naturlig ventilasjon (herunder store 

industrihaller) og høyenergispraying (f.eks. skum, elastomerer). 

— Alle andre bruksområder med lignende eksponering ved opptak gjennom huden 

og/eller ved innånding. 
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 5. Opplæringspunkter: 

a) Generell opplæring, herunder opplæring på nettet, om 

— diisocyanaters kjemi, 

— fare for giftighet (herunder akutt giftighet), 

— eksponering for diisocyanater, 

— grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen, 

— hvordan sensibilisering kan utvikle seg, 

— lukt som et tegn på fare, 

— betydningen av flyktighet for risiko, 

— diisocyanaters viskositet, temperatur og molekylvekt, 

— personlig hygiene, 

— nødvendig personlig verneutstyr, herunder praktiske instrukser for riktig bruk og 

om utstyrets begrensinger, 

— risiko for eksponering ved hudkontakt og innånding, 

— risiko i forhold til benyttet anvendelsesprosess, 

— tiltak for hudbeskyttelse og for vern ved innånding, 

— ventilasjon, 

— rengjøring, lekkasje og vedlikehold, 

— disponering av tom emballasje, 

— beskyttelse av personer i nærheten, 

— påvisning av kritiske faser i håndteringen, 

— særlige nasjonale kodesystemer (eventuelt), 

— atferd som fremmer sikkerhet, 

— sertifisering eller dokumenterte bevis for at opplæringen er fullført med god-

kjent resultat. 

b) Opplæring på mellomnivå, herunder opplæring på nettet, om 

— ytterligere atferdsbaserte aspekter, 

— vedlikehold, 

— håndtering av endringer, 

— vurdering av eksisterende sikkerhetsinstrukser, 

— risiko i forhold til benyttet anvendelsesprosess, 

— sertifisering eller dokumenterte bevis for at opplæringen er fullført med god-

kjent resultat. 

c) Videregående opplæring, herunder opplæring på nettet, om 

— eventuelle ytterligere sertifiseringer som kreves for bruksområdene som omfat-

tes, 

— spraying utenfor sprøytekabin, 

— åpen håndtering av varme eller svært varme utforminger (> 45 °C), 

— sertifisering eller dokumenterte bevis for at opplæringen er fullført med god-

kjent resultat. 

6. Opplæringen skal være i samsvar med bestemmelsene fastsatt av medlemsstatene der 

den/de industrielle bruker(ne) eller yrkesbruker(ne) utøver virksomhet. Medlemsstatene 

kan gjennomføre eller fortsatt anvende sine nasjonale krav til bruk av stoffet/stoffene 

eller stoffblandingen(e) så lenge minstekravene angitt i nr. 4 og 5 er oppfylt. 

7. Leverandøren nevnt i nr. 2 bokstav b) skal sikre at mottakeren gis tilgang til opplæ-

ringsmateriell og kurs i henhold til nr. 4 og 5 på det eller de offisielle språkene i med-

lemsstaten/-statene der stoffet/stoffene eller stoffblandingen/stoffblandingene leveres. 

Opplæringen skal ta hensyn til de leverte produktenes særlig kjennetegn, herunder deres 

sammensetning, emballasje og utforming. 

8. Arbeidsgiveren eller den selvstendig næringsdrivende skal dokumentere at opplæringen 

omhandlet i punkt 4 og 5 er fullført med godkjent resultat. Opplæringen skal fornyes 

minst hvert femte år. 

9. Medlemsstatene skal inkludere i sine rapporter i henhold til artikkel 117 nr. 1 følgende 

opplysninger: 

a) Eventuelle fastsatte opplæringskrav og andre risikostyringstiltak som gjelder indu-

striell bruk og yrkesbruk av diisocyanater som er fastsatt i nasjonal rett. 
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 b) Antall rapporterte og anerkjente tilfeller av yrkesastma og yrkesrelaterte luftveis- og 

hudsykdommer i forbindelse med diisocyanater. 

c) Eventuelle nasjonale grenseverdier for eksponering for diisocyanater. 

d) Opplysninger om håndhevelsesvirksomhet knyttet til denne begrensningen. 

10. Denne begrensningen får anvendelse uten å berøre annet EU-regelverk om vern av 

arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1413 

av 29. juni 2020 

om retting av den svenske språkversjonen av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den svenske språkversjonen av forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder en feilaktig verdi i første og annen rad av 

klassifiseringskategorien Kronisk, kategori 3 i bokstav b iii) i vedlegg I tabell 4.1.0. 

2) Den svenske språkversjonen av vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene 

berøres ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 29. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 8.10.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2021 av  

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

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

2022/EØS/81/82 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1435 

av 9. oktober 2020 

om registranters plikter til å ajourføre sine registreringer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt  

begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Rådets konklusjoner av 26. juni 2019 «Towards a Sustainable Chemicals Policy Strategy of the Union» ble 

betydningen av konkrete tiltak for å sikre overholdelse av registreringsdokumentasjonens bestemmelser og forbedring 

av deres kvalitet, særlig behovet for en effektiv ajourføringsordning, understreket på ny. 

2) Ved artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 pålegges registranter (individuelle registranter eller hovedregist-

ranten og andre medlemmer av en felles framlegging) ansvaret for uten opphold å ajourføre sine registreringer med 

relevante nye opplysninger og framlegge dem for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået»). Opplysninger anses som 

«nye» dersom registranten har fått kjennskap til dem eller med rimelighet må forventes å ha blitt oppmerksom på dem 

etter seneste ajourføring eller, dersom det ikke er foretatt ajourføringer, etter at den første registreringen fant sted, 

uansett om opplysningene faktisk forelå før dette. Ansvaret for å ajourføre registreringene krever at registrantene 

overvåker og sporer alle relevante opplysninger for å sikre at deres registreringer til enhver tid er ajourført. Ved felles 

framlegginger er ansvaret for å ajourføre registreringen av opplysninger som ble framlagt i fellesskap, et felles ansvar 

for alle registranter, i samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og omfattes av bestemmelsene om 

datadeling og kostnadsdeling fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/9(2). 

3) Det framgikk av den seneste generelle rapporten som Kommisjonen har offentliggjort i samsvar med artikkel 117 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, at det er behov for å forbedre overholdelsen av plikten som pålegges registranter i 

henhold til artikkel 22 nr. 1 i nevnte forordning. Overholdelsen av denne plikten er viktig for å sikre at registreringsdo-

kumentasjonen til enhver tid gjenspeiler den aktuelle situasjonen, slik at Byrået og medlemsstatene kan vurdere 

dokumentasjon og stoffer på en effektiv måte, og slik at veiledning i sikker bruk bygger på ajourførte og pålitelige 

opplysninger. For å lette overholdelsen og håndhevingen av artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og 

effektivisere gjennomføringen av bestemmelsene i nevnte forordning bør det derfor fastsettes frister for å overholde 

denne plikten. 

4) For å lette overholdelsen og håndhevingen av bestemmelsene om opplysningskrav i artikkel 10 og 12 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 og dermed også av den alminnelige og løpende registreringsplikten i henhold til artikkel 6 og 7 i nevnte 

forordning bør fristene for ajourføring av registreringsdokumentasjonen etter en endring av vedleggene til nevnte 

forordning presiseres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 12.10.2020, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2021 av  

5. februar 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/9 av 5. januar 2016 om felles framlegging av data og datadeling i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(EUT L 3 av 6.1.2016, s. 41). 
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5) Fristene som fastsettes i denne forordningen, bør være så korte som mulig, idet det ut fra tidligere praksis tas i 

betraktning hva registranter med rimelighet kan oppnå. Ut fra dette bør det fastsettes en frist på tre måneder for 

ajourføringer av mer administrativ karakter, og dersom ajourføringen omfatter generering av data med henblikk på å 

oppfylle kravene i vedlegg VII eller VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 etter mottak av undersøkelsesrapporten. For 

mer komplekse ajourføringer, som dem som krever generering av data basert på et forslag til forsøk, eller endringer av 

rapporten om kjemikaliesikkerhet eller veiledningen i sikker bruk, bør det fastsettes frister på seks, ni eller 12 måneder. 

I tilfeller der et medlem av en felles framlegging ikke kan foreta en bestemt ajourføring før hovedregistranten har 

ajourført registreringen, bør vedkommende medlem gis ni måneder til å ajourføre en rapport om kjemikaliesikkerheten 

og tre måneder til enhver annen ajourføring, regnet fra datoen da Byrået bekreftet at registreringen, som ajourført av 

hovedregistranten, er fullstendig. Dersom en ajourføring er påkrevd som følge av en endring av vedleggene til forord-

ning (EF) nr. 1907/2006, bør fristen være datoen da den får anvendelse, med mindre en annen frist er fastsatt i en slik 

endring. 

6) Fristene som fastsettes i denne forordningen, bør anses som lengste tidsrom. Registrantene bør med andre ord pålegges 

snarest mulig å framlegge ajourføringer, og under alle omstendigheter ikke senere enn den relevante fastsatte fristen. En 

overskridelse av fristen vil i så fall automatisk føre til konklusjonen at det er skjedd en unødig forsinkelse i forbindelse 

med ajourføringen av registreringen. Med henblikk på anvendelsen av artikkel 22 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 bør det likevel ikke fastsettes en frist for ajourføringen som utløses av en endring til et lavere 

mengdeintervall, ettersom en slik endring av mengde kan være av forbigående art og ajourføringen ikke vil ha negative 

konsekvenser for beskyttelsen av menneskers helse og miljøet. 

7) Fristene som angis i denne forordningen, med unntak av forordningens artikkel 13, bør gjelde bare plikten i artikkel 22 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, ikke andre plikter til ajourføring i nevnte forordning, som det er fastsatt frister for 

andre steder. Det følger av dette at fristene som er fastsatt i denne forordningen, vil berøre verken fristene for 

ajourføringer som Byrået har bedt om i henhold til artikkel 22 nr. 2 i nevnte forordning, eller de spesifikke fristene som 

er fastsatt i artikkel 31 og 32 og i avsnitt V i forordningen. 

8) For å gi registrantene tilstrekkelig tid til å tilpasse seg innføringen av fristene fastsatt i denne forordningen bør denne 

forordningen tre i kraft først den 60. dagen etter at den er kunngjort. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 nr. 1 i forord-

ning (EF) nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer i registrantens status eller med hensyn til identitet 

Ved en endring som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreringen ajourføres 

og framlegges for Byrået innen 3 måneder fra datoen da endringen får virkning. 

Artikkel 2 

Endringer i stoffets sammensetning 

Ved en endring som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreringen ajourføres 

og framlegges for Byrået innen 3 måneder fra datoen da framstilling eller import med den endrede sammensetningen av stoffet 

begynner.  
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Artikkel 3 

Endring av mengdeintervall 

1. Ved en endring som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som fører til et 

høyere mengdeintervall, skal registreringen ajourføres og framlegges for Byrået innen 3 måneder fra følgende dato: 

a) Dersom det genereres nye opplysninger med henblikk på en ajourføring med bakgrunn i anvendelsen av vedlegg VII eller 

VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, datoen da alle de endelige forsøksrapportene som er nødvendige for ajourføringen, 

er mottatt. 

b) I tilfeller som ikke faller inn under bokstav a), datoen da det større mengdeintervallet nås. 

I tilfeller som faller inn under nr. 1 bokstav a), skal det innledes en kontraktsforhandling med et forsøkslaboratorium for alle 

relevante forsøk senest 3 måneder etter datoen da det høyere mengdeintervallet nås. 

Fristene angitt i nr. 1 i denne artikkelen får anvendelse uten å berøre registrantens plikt til umiddelbart å underrette Byrået om 

ytterligere opplysninger som vedkommende registrant vil ha behov for så snart det høyere mengdeintervallet nås, i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

2. Ved en endring som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som innebærer 

opphør av framstilling eller import, skal registreringen ajourføres og framlegges for Byrået senest 3 måneder etter datoen da 

framstillingen eller importen opphørte. 

3. Nr. 1 i denne artikkelen får ikke anvendelse dersom endringen skjer som følge av at registranten gjenopptar framstillingen 

eller importen i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006. I dette tilfellet skal registreringen i stedet 

ajourføres og framlegges for Byrået før framstillingen eller importen gjenopptas. 

Artikkel 4 

Nye identifiserte bruksområder og nye bruksområder som frarådes 

I et tilfelle som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreringen ajourføres og 

framlegges for Byrået senest 3 måneder etter følgende dato: 

a) Ved et nytt identifisert bruksområde, datoen da registranten mottar alle opplysninger som er nødvendige for å foreta 

risikovurderingen for dette nye bruksområdet. 

b) Ved et nytt bruksområde som frarådes, datoen da opplysningene om risikoene som er forbundet med denne bruken, er 

tilgjengelige for registranten. 

Artikkel 5 

Ny kunnskap om risikoene for menneskers helse og/eller miljøet 

I et tilfelle som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreringen ajourføres og 

framlegges for Byrået senest 6 måneder etter datoen da registranten får kjennskap til eller med rimelighet må forventes å ha blitt 

oppmerksom på vedkommende kunnskap. 

Artikkel 6 

Endringer i klassifiseringen og merkingen av stoffet 

1. Ved en endring som omfattes av artikkel 22 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som skyldes tilføyelse, 

endring eller sletting av en harmonisert klassifisering i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(3), skal registreringen ajourføres og framlegges for Byrået senest på datoen da endringen får anvendelse.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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2. Ved en endring som omfattes av artikkel 22 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som skyldes en tilpasning 

av klassifiseringen av et stoff på grunn av en ny vurdering i henhold til artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 

registreringen ajourføres og framlegges for Byrået senest 6 måneder etter datoen da avgjørelsen om å endre stoffets 

klassifisering og merking er truffet. 

Artikkel 7 

Ajourføring eller endring av rapporten om kjemikaliesikkerhet eller retningslinjene for sikker bruk 

I et tilfelle som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreringen ajourføres og 

framlegges for Byrået senest 12 måneder etter datoen da behovet for å ajourføre eller endre rapporten om kjemikaliesikkerhet 

eller retningslinjene for sikker bruk nevnt i avsnitt 5 i vedlegg VI til nevnte forordning ble konstatert. 

Artikkel 8 

Forslag til forsøk før et forsøk angitt i vedlegg IX eller X foretas 

1. I et tilfelle som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav h) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreringen ajourføres 

slik at forslaget til forsøk inkluderes, og framlegges for Byrået senest 6 måneder etter datoen da registranten konstaterer 

behovet for å foreta ett eller flere av forsøkene som er angitt i vedlegg IX eller X til nevnte forordning. 

2. Fristen fastsatt i nr. 1 i denne artikkel får ikke anvendelse på et forslag til forsøk som er utarbeidet som ledd i en 

forsøksstrategi som gjelder en gruppe av stoffer. I dette tilfellet skal de relevante registreringene i stedet ajourføres og 

framlegges for Byrået senest 12 måneder etter datoen da registranten eller registrantene konstaterer behovet for å foreta ett eller 

flere av forsøkene angitt i vedlegg IX eller X til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Artikkel 9 

Endringer i tilgangen til opplysninger i registreringen 

I tilfelle av en endring som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal registreringen 

ajourføres og framlegges for Byrået senest tre måneder etter datoen da endringen fant sted. 

Artikkel 10 

Ajourføringer som medfører ytterligere forsøk 

Fristene angitt i denne forordningens artikkel 1, 2, 4, 5 og 6 får ikke anvendelse dersom en av omstendighetene som faller inn 

under artikkel 22 nr. 1 bokstav a), b), d), e) eller f) i forordning (EF) nr. 1907/2006, gjør det nødvendig å generere data for å 

oppfylle opplysningskravene fastsatt i vedlegg VII eller VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

I dette tilfellet skal ajourføringen av registreringen som følge av denne omstendigheten og ajourføringen av registreringen som 

følge av oppfyllingen av datakravene i vedlegg VII eller VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 framlegges samlet for Byrået 

senest tre måneder etter datoen da de endelige forsøksrapportene som er nødvendige for ajourføringen, er mottatt. 

Ved slike omstendigheter 

a) skal kontraktsforhandlingen med et forsøkslaboratorium om de relevante forsøkene innledes senest tre måneder etter datoen 

da behovet for å foreta ytterligere forsøk ble konstatert, 

b) skal behovet for å foreta ytterligere forsøk som nevnt i bokstav a) konstateres innenfor den relevante fristen fastsatt i 

artikkel 1, 2, 4, 5 eller 6 i denne forordningen.  
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Artikkel 11 

Andre kombinerte ajourføringer 

1. I et tilfelle som omfattes av artikkel 10 i denne forordningen eller faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav a)–f) eller i) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, som også gjør det nødvendig å ajourføre eller endre kjemikaliesikkerhetsrapporten eller 

retningslinjene for sikker bruk, i samsvar med artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i nevnte forordning, skal ajourføringen av 

registreringen som følge av denne omstendigheten og ajourføringen av registreringen som følge av ajourføringen eller 

endringen av kjemikaliesikkerhetsrapporten framlegges samlet for byrået senest 12 måneder etter datoen da de endelige 

forsøksrapportene som er nødvendige for ajourføringen, er mottatt. 

2. Uten å berøre nr. 1 i denne artikkelen skal en ajourføring av en registrering som følge av en omstendighet som faller inn 

under flere enn én av bokstav a)–i) i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, samlet framlegges for Byrået senest 

innen den lengste av fristene fastsatt i artikkel 1–10 i denne forordningen, regnet fra datoen da behovet for å ajourføre 

registreringen først ble konstatert. 

Artikkel 12 

Ajourføringer av felles framlegginger 

1. Dersom en ajourføring som skal foretas av et medlem av en felles framlegging i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, er avhengig av at hovedregistranten på forhånd ajourfører registreringen, skal dette medlemmet, som 

unntak fra de foregående artiklene i denne forordningen, ajourføre sin registrering og framlegge den for Byrået innenfor en frist 

på 

a) høyst 3 måneder dersom en ajourføring er påkrevd som følge av en omstendighet som faller inn under artikkel 22 nr. 1 

bokstav a)–f) eller i) i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

b) høyst 9 måneder dersom en ajourføring eller endring av kjemikaliesikkerhetsrapporten eller retningslinjene for sikker 

bruk er påkrevd, i samsvar med artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

c) høyst 9 måneder dersom en omstendighet som faller inn under artikkel 22 nr. 1 bokstav a)–f) eller i) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, også gjør det nødvendig å ajourføre eller endre en eksisterende kjemikaliesikkerhetsrapport eller 

retningslinjene for sikker bruk, i samsvar med artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i nevnte forordning. I dette tilfellet skal 

ajourføringen av registreringen som følge av denne omstendigheten og ajourføringen av registreringen som følge av 

ajourføring eller endring av kjemikaliesikkerhetsrapporten eller veiledningen i sikker bruk samlet framlegges for 

byrået. 

2. Fristene fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen får anvendelse fra datoen da byrået underretter hovedregistranten, i samsvar med 

artikkel 22 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og de øvrige medlemmene av den felles framleggingen om at registreringsdo-

kumentasjonen ajourført av hovedregistranten er fullstendig. 

3. Dersom en ajourføring som foretas av et medlem av en felles framlegging i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, ikke er avhengig av at hovedregistranten på forhånd har ajourført registreringen, får fristene fastsatt i denne 

forordningens artikkel 1–11 anvendelse. 

Artikkel 13 

Ajourføringer etter en endring av vedleggene til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 131 i nevnte 

forordning 

1. Ved en endring av ett eller flere av vedleggene til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 131 i nevnte 

forordning som medfører en endring av opplysningene som skal framlegges for Byrået i henhold til artikkel 10 eller 12 i nevnte 

forordning, skal registreringen ajourføres senest på den datoen da denne endringen får anvendelse, med mindre noe annet er 

fastsatt i endringen. 

2. Som unntak fra artikkel 1–12 i denne forordningen gjelder at dersom en endring av ett eller flere av vedleggene til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 131 i nevnte forordning medfører en plikt til å ajourføre et registrerings-

dokument i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 innen en frist fastsatt i denne forordningen, får bare 

fristen fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen anvendelse, med mindre noe annet er fastsatt i endringen. 
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Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 60. 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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1036 

av 15. juli 2020 

om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2), sist endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2019/227(3), inneholder en liste over kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som omfattes av vurderings-

programmet for eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter 30. mars 2019. 

2) For en rekke kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som er oppført på listen, har samtlige deltakere rettidig 

trukket sin støtte. 

3) Kommisjonen ble i samsvar med artikkel 12 nr. 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 underrettet om 

de kombinasjonene av aktivt stoff og produkttype for hvilke alle deltakere foretok en rettidig tilbaketrekking, og for 

hvilke rollen som deltaker tidligere var blitt overtatt. I samsvar med artikkel 20 første ledd bokstav a) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 bør disse kombinasjonene av aktivt stoff og produkttype ikke godkjennes til 

bruk i biocidprodukter. 

4) Det ble offentliggjort en åpen invitasjon om å overta rollen som deltaker for de kombinasjonene av aktivt stoff og 

produkttype for hvilke rollen som deltaker ikke tidligere var blitt overtatt. For enkelte av disse kombinasjonene er det 

ikke inngitt noen melding, eller den inngitte meldingen er blitt avvist i henhold til artikkel 17 nr. 4 eller 5 i delegert 

forordning (EU) nr. 1062/2014. I samsvar med artikkel 20 første ledd bokstav b) i delegert forordning (EU)  

nr. 1062/2014 bør disse kombinasjonene av aktivt stoff og produkttype ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

De aktive stoffene som er angitt i vedlegget, godkjennes ikke for produkttypene som er angitt der. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 16.7.2020, s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2021 av  

5. februar 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/227 av 28. november 2018 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 med hensyn 

til visse kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som vedkommende myndighet i Det forente kongerike er utpekt som vurderende 

vedkommende myndighet for (EUT L 37 av 8.2.2019, s. 1). 

2022/EØS/81/84 
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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 15. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som ikke er godkjent, også i nanoform: 

Post i vedlegg II til 

forordning (EU) 

nr. 1062/2014 

Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer Produkttype(r) 

37 Maursyre BE 200-579-1 64-18-6 11, 12 

1025 
Permaursyre framstilt av 

maursyre og hydrogenperoksid 
BE Ikke relevant Ikke relevant 3, 5, 6 

1027 

Pereddiksyre framstilt av 1,3-

diacetyloksypropan-2-yl-acetat 

og hydrogenperoksid 

AT Ikke relevant Ikke relevant 4 

1028 

Pereddiksyre framstilt av 

tetraacetyletylendiamin 

(TAED) og natriumperbo-

ratmonohydrat 

AT Ikke relevant Ikke relevant 3 

1029 

Pereddiksyre framstilt ved 

perhydrolyse av N-acetylka-

prolaktam med 

hydrogenperoksid i basisk 

miljø 

AT Ikke relevant Ikke relevant 2 

85 Triklorisocyanursyre DE 201-782-8 87-90-1 12 

195 Natrium-2-bifenylat ES 205-055-6 132-27-4 4, 6, 7, 9, 10, 13 

253 
Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-

tiadiazin-2-tion (dazomet) 
BE 208-576-7 533-74-4 6, 12 

346 
Natriumdiklorisocyanu-

ratdihydrat 
DE 220-767-7 51580-86-0 12 

345 Troclosennatrium DE 220-767-7 2893-78-9 12 

359 

Formaldehyd avgitt fra 

(etylendioksy)dimetanol 

(reaksjonsprodukter av 

etylenglykol og 

paraformaldehyd (EGForm)) 

PL 222-720-6 3586-55-8 2 

382 

Tetrahydro-1,3,4,6-

tetrakis(hydroksymetyl)imida-

zo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-

dion (TMAD) 

ES 226-408-0 5395-50-6 2 

1035 

Aktivt brom framstilt av ozon 

og bromid av naturlig vann og 

natriumbromid 

NL Ikke relevant Ikke relevant 2 

1036 
Hydrogenperoksid avgitt fra 

natriumperkarbonat 
FI Ikke relevant Ikke relevant 5 

473 Pyretriner og pyretroider ES 232-319-8 8003-34-7 18, 19 

1041 
Klordioksid framstilt av 

natriumklorid ved elektrolyse 
DE Ikke relevant Ikke relevant 2, 3, 4, 5, 11, 12 
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1044 

Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt og 

natriumpersulfat 

DE Ikke relevant Ikke relevant 12 

597 

1-[2-(allyloksy)-2-(2,4-

diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol 

(imazalil) 

DE 252-615-0 35554-44-0 3 

939 
Aktivt klor framstilt av 

natriumklorid ved elektrolyse 
SK Ikke relevant Ikke relevant 12 

1052 

Aktivt klor framstilt av 

magnesiumkloridheksahydrat 

ved elektrolyse 

FR Ikke relevant Ikke relevant 2 

1053 
Aktivt klor framstilt av 

kaliumklorid ved elektrolyse 
DK Ikke relevant Ikke relevant 2, 4 

1055 

Aktivt klor framstilt av 

natriumklorid og pentakalium-

bis(peroksymonosulfat)bis 

(sulfat) (KPMS) og 

sulfaminsyre 

SI Ikke relevant Ikke relevant 2, 3 

1056 
Aktivt klor framstilt av saltsyre 

ved elektrolyse 
SI Ikke relevant Ikke relevant 2, 4, 5 

731 
Chrysanthemum 

cinerariaefolium, ekstrakt 
ES 289-699-3 89997-63-7 18 

811 
Sølvnatriumhydrogen-

zirkoniumfosfat 
SE 422-570-3 265647-11-8 1 

1014 Sølvzeolitt SE Ikke relevant Ikke relevant 5 

868 

Polyheksametylenbiguanid-

hydroklorid med en 

tallgjennomsnittlig 

molekylvekt (Mn) på 1415 og 

en gjennomsnittlig 

polydispersitet (PDI) på 4,7 

(PHMB(1415;4,7)) 

FR Polymer 
1802181-67-4 og 

32289-58-0 
3, 9, 11 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1037 

av 15. juli 2020 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12(*) 

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 marke-

det og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 5, og 

etter samråd med Den faste komité for biocidprodukter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet akrolein er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til bruk i biocid-

produkter av type 12 og anses derfor i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjent i henhold til 

nevnte forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er oppfylt. 

2) Godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12 utløper 31. august 2020. Det ble 28. februar 2019 inn-

gitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om fornyelse av godkjenningen av akrole-

in. 

3) Vurderende vedkommende myndighet i Tsjekkia underrettet 25. februar 2020 Kommisjonen om sin beslutning i 

henhold til artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om at det var nødvendig med en fullstendig vurdering av 

søknaden. I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal vurderende vedkommende myndighet foreta 

en fullstendig vurdering av søknaden innen 365 dager etter at søknaden er validert. 

4) Vurderende vedkommende myndighet kan om nødvendig anmode søkeren om å framlegge tilstrekkelige opplysninger 

til at vurderingen kan foretas, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. I slike tilfeller utsettes 

fristen på 365 dager i en periode som ikke kan overstige 180 dager til sammen, med mindre arten av de ønskede 

opplysningene eller uvanlige omstendigheter gjør en lengre utsettelse berettiget. 

5) Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») skal innen 270 dager etter mottak av anbefalingen fra vurderende ved-

kommende myndighet utarbeide og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om fornyelse av godkjenningen av det 

aktive stoffet, i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Av grunner som ligger utenfor søkerens kontroll, vil godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12 

derfor trolig utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av akrolein til bruk i biocid-

produkter av type 12 bør derfor utsettes i et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. Med tanke på 

fristene for vurderende vedkommende myndighets vurdering og for byråets utarbeiding og framlegging av sin uttalelse 

er det hensiktsmessig å utsette utløpsdatoen for godkjenningen til 28. februar 2023. 

7) Bortsett fra når det gjelder godkjenningens utløpsdato, forblir akrolein godkjent til bruk i biocidprodukter av type 12 i 

henhold til spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 16.7.2020, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2021 av  

5. februar 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av  

24.4.1998, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12 utsettes til 28. februar 2023. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1038 

av 15. juli 2020 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

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 marke-

det og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 5, og 

etter samråd med Den faste komité for biocidprodukter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet kreosot er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til bruk i biocidproduk-

ter av type 8 og anses derfor i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjent i henhold til nevnte 

forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er oppfylt. 

2) Det ble 27. oktober 2016 inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om fornyelse 

av godkjenningen av kreosot. 

3) Utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot er ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334(3) utsatt 

til 31. oktober 2020, slik at det er tilstrekkelig tid til å behandle søknaden. 

4) Den 16. september 2019 framla tidligere vurderende vedkommende myndighet i Det forente kongerike en anbefaling 

om fornyelse for Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået»). Vedkommende myndighet i Polen tok 30. januar 2020 over 

rollen som vurderende vedkommende myndighet for søknaden. Ettersom vedkommende myndighet foretok en 

fullstendig vurdering av søknaden i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012, skal byrået utarbeide 

og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om fornyet godkjenning av det aktive stoffet innen 270 dager etter mottak 

av anbefalingen fra vurderende vedkommende myndighet. 

5) Ettersom kreosot er klassifisert som kreftframkallende stoff i kategori 1B i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(4) og oppfyller kriteriene som et persistent, bioakkumulerende og giftig stoff og 

svært persistent og svært bioakkumulerende stoff i henhold til vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr.1907/2006(5), oppfyller det i tillegg kriteriene for utelukking fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og e) i forord-

ning (EU) nr. 528/2012. Det er derfor nødvendig med ytterligere undersøkelser for å fastslå om minst ett av vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt, og om godkjenningen av kreosot dermed kan 

fornyes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 16.7.2020, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2021 av  

5. februar 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998,  

s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 

kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 64). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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6) Kreosot, dets forbindelser og trevirke som er behandlet med dem, omfattes dessuten av begrensningene fastsatt i ved-

legg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. I henhold til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/961(6) 

skal Frankrike framlegge for byrået dokumentasjon i samsvar med vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 for å 

innlede en framgangsmåte for begrensninger på unionsplan i samsvar med artikkel 69–73 i nevnte forordning. Det er 

nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser for å sikre samsvar mellom vurderingen av fornyelsen av godkjenningen av 

kreosot som aktivt stoff i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 og framgangsmåten for begrensning på unionsplan i 

henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006, og for å sikre en effektiv kontroll av kreosot og av trevirke som er behandlet 

med dette stoffet. 

7) Av grunner som ligger utenfor søkerens kontroll, vil godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8 

derfor trolig utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av kreosot bør derfor utset-

tes ytterligere i et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. 

8) Med tanke på det tidsrom som er nødvendig for byråets utarbeiding og framlegging av sin uttalelse, og den tid som 

kreves for å fastslå om minst ett av vilkårene i artikkel 5 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt, og 

om godkjenningen av kreosot dermed kan fornyes, er det hensiktsmessig å utsette utløpsdatoen for godkjenningen av 

kreosot til 31. oktober 2021. 

9) Bortsett fra når det gjelder godkjenningens utløpsdato, forblir kreosot godkjent i henhold til spesifikasjonene og vilkå-

rene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8 utsettes til 31. oktober 2021. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/961 av 7. juni 2019 om godkjenning av det midlertidige tiltaket truffet av 

Republikken Frankrike i samsvar med artikkel 129 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for å begrense bruken og omsetningen av visse typer trevirke behandlet 

med kreosot og andre stoffer beslektet med kreosot (EUT L 154 av 12.6.2019, s. 44). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/421 

av 18. mars 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis 

(serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, 

SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella 

Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (tidligere 

«Verticillium lecanii») stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 

5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, 

pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, 

spinosad, Streptomyces K61 (tidligere «S. griseoviridis»), Trichoderma asperellum (tidligere «T. harzianum») 

stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere «T. harzianum») stamme IMI 206040 og T11, 

Trichoderma gamsii (tidligere «T. viride») stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 

908, triklopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 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) Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus 

thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS1 857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) 

stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, 

Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 

cyprodinil, diklorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (tidligere «Verticillium lecanii») stamme 

Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, 

Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme 

MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere «S. griseoviridis»), 

Trichoderma asperellum (tidligere «T. harzianum») stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere 

«T. harzianum») stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii (tidligere «T. viride») stamme ICC080, Trichoderma 

harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triklopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram ble forlenget til 30. april 2020 ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 20.3.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av 5. februar 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) 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, 

benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpyroksimat, 

fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, 

metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, 

rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma 

gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum og ziram (EUT L 33 av 5.2.2019, s. 1). 
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3) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av de nevnte stoffene i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 844/2012(4). 

4) En forlengelse av godkjenningsperioden er dessuten fastsatt for de aktive stoffene diklorprop-P, mepanipyrim, spinosad, 

trineksapak og fosetyl for å gi nødvendig tid til å utføre vurderingen knyttet til hormonforstyrrende egenskaper i sam-

svar med prosedyren nevnt i artikkel 13 og 14 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. 

5) Ettersom vurderingen av alle disse 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. God-

kjenningsperiodene må derfor forlenges. 

6) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen, i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordningen ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før denne forordningen trådte i 

kraft, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, avhengig av 

hvilken dato som faller sist. I tilfeller der Kommisjonen skal vedta en forordning om fornyelse av godkjenningen av et 

aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordningen, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

en tidligst mulig anvendelsesdato. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

8) 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 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 18. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) 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). 
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VEDLEGG I 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 74 om ziram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

2) I rad 89 om Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til 

«30. april 2021». 

3) I rad 90 om mepanipyrim endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

4) I rad 123 om klodinafop endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

5) I rad 124 om pirimikarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

6) I rad 125 om rimsulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

7) I rad 127 om tritikonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

8) I rad 129 om klopyralid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

9) I rad 130 om cyprodinil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

10) I rad 131 om fosetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

11) I rad 132 om trineksapak endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

12) I rad 133 om diklorprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

13) I rad 134 om metkonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

14) I rad 135 om pyrimetanil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

15) I rad 136 om triklopyr endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

16) I rad 137 om metrafenon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

17) I rad 138 om Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til 

«30. april 2021». 

18) I rad 139 om spinosad endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

19) I rad 193 om Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 og stamme GC-91 endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

20) I rad 194 om Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52 endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

21) I rad 195 om Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stamme ABTS 351, stamme PB 54, stamme SA 11, stamme SA 12, 

stamme EG 2348 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

22) I rad 197 om Beauveria bassiana stamme ATCC 74040, stamme GHA endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen 

utløper», til «30. april 2021». 

23) I rad 198 om Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«30. april 2021». 

24) I rad 199 om Lecanicillium muscarium (tidligere Verticilium lecanii) stamme Ve 6 endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

25) I rad 200 om Metarhizium anisopliae var. anisopliae (tidligere Metarhizium anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52 endres 

datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

26) I rad 201 om Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835 stamme VRA 1984, stamme FOC PG 410.3 endres datoen i sjette 

kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

27) I rad 202 om Pythium oligandrum stamme M1 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«30. april 2021». 
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28) I rad 203 om Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis) stamme K61 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen 

utløper», til «30. april 2021». 

29) I rad 204 om Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stamme IMI206040 og T11 endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

30) I rad 206 om Trichoderma harzianum Rifai stamme T-22, stamme ITEM 908 endres datoen i sjette kolonne, «God-

kjenningen utløper», til «30. april 2021». 

31) I rad 207 om Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme ICC012, stamme T25, stamme TV1 endres datoen 

i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

32) I rad 208 om Trichoderma gamsii (tidligere T. viride) stamme ICC080 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen 

utløper», til «30. april 2021». 

33) I rad 210 om abamektin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

34) I rad 213 om fenpyroksimat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2021». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/616 

av 5. mai 2020 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2003/23/EF(2) ble foramsulfuron 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 foramsulfuron, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron som ugressmiddel på mais 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 6.5.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av 5. februar 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 2003/23/EF av 25. mars 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av imazamox, 

oksasulfuron, etoksysulfuron, foramsulfuron, oksadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer (EUT L 81 av 28.3.2003, s. 39). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2022/EØS/81/88 
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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 26. mars 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Den 26. februar 2016 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(6) om hvorvidt foramsulfuron kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla et 

første utkast til rapport om fornyet godkjenning av og et utkast til forordning om foramsulfuron for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr 22. oktober 2019. 

9) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og de nye kriteriene for dette innført ved kommisjonsforord-

ning (EU) 2018/605(7), framgår det av myndighetens konklusjon, som bygger på vitenskapelig dokumentasjon, at det er 

svært usannsynlig at foramsulfuron er et hormonforstyrrende stoff med østrogene, androgene, tyreoide og steroidogene 

virkninger. Kommisjonen mener derfor at foramsulfuron ikke kan anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens konklusjon og til fornyelses-

rapporten, i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. Søkeren framla 

sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet foramsulfuron. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet foramsulfuron er basert på et 

begrenset antall representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som 

inneholder foramsulfuron, kan godkjennes for. 

13) Godkjenningen av foramsulfuron bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i den samme forordningen 

og på bakgrunn av aktuell teknisk og vitenskapelig kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Det bør særlig kreves ytterligere bekreftende opplysninger om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder, både av det aktive stoffet og av dets påviste metabolitter som kan forekomme i overflate- og grunnvann 

når overflatevann eller grunnvann skal benyttes til drikkevann. 

15) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4 bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707(8) ble godkjenningsperioden for foramsulfuron forlenget 

til 31. juli 2020 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før godkjenningsperioden for dette aktive stoffet 

utløp. Ettersom en beslutning om at godkjenningen kan fornyes, treffes før den forlengede godkjenningsperioden 

utløper, bør denne forordningen få anvendelse fra 1. juni 2020. 

  

(6) EFSA Journal 2016;14(3):4421, 119 s. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, 

flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces 

lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol (EUT L 120 av 

8.5.2019, s. 16). 
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17) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet foramsulfuron fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 5. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  



   

 

 

N
r. 8

1
/1

0
7

4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
.1

2
.2

0
2
2
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Foramsulfuron 

CAS-nr. 173159-57-4 

CIPAC-nr. 659 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-yl)-3-[2-(dimetyl-

karbamoyl)-5-

formamidofenylsulfonyl]urea 

≥ 973 g/kg 1. juni 2020 31. mai 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om foram-

sulfuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— risikoen for forbrukere og arbeidstakere, 

— risikoen for akvatiske organismer og planter utenfor 

målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduse-

rende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når overflatevannet 

eller grunnvannet skal benyttes til drikkevann, innen to år 

etter vedtakelsen av et veiledningsdokument om vurdering 

av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 44 om foramsulfuron. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«141 Foramsulfuron 

CAS-nr. 173159-57-4 

CIPAC-nr. 659 

1-(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

yl)-3-[2-(dimetyl-

karbamoyl)-5-

formamidofenyl-

sulfonyl]urea 

≥ 973 g/kg 1. juni 2020 31. mai 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

skal det tas hensyn til konklusjonene i fornyelsesrappor-

ten om foramsulfuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

— risikoen for forbrukere og arbeidstakere, 

— risikoen for akvatiske organismer og planter uten-

for målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når overflatevan-

net eller grunnvannet skal benyttes til drikkevann, innen 

to år etter vedtakelsen av et veiledningsdokument om 

vurdering av virkningen av vannbehandlingsprosesser 

på arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/617 

av 5. mai 2020 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-m og om begrensning av bruken av frø som 

er beiset med plantevernmidler som inneholder metalaksyl-m, 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 49 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2002/64/EF(2) ble metalaksyl-m 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 metalaksyl-m, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. juni 2020. 

4) Det er inngitt en søknad om fornyet oppføring av metalaksyl-m i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

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 13. november 2013. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Den 30. januar 2015 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(6) om hvorvidt metalaksyl-m kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla et 

første utkast til sammenfattende rapport om metalaksyl-m for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

14. juli 2015 og en revidert versjon 16. juli 2019.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 6.5.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av 5. februar 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 2002/64/EF av 15. juli 2002 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av cinidon-etyl, 

cyhalofop-butyl, famoksadon, florasulam, metalaksyl-M og pikolinafen som aktive stoffer (EFT L 189 av 18.7.2002, s. 27). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010,  

s. 10). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance metalaxyl-M.» EFSA Journal 2015;13(3):3999, 105 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.3999. 

2022/EØS/81/89 
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9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til sammenfattende rapport. 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere repre-

sentative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder metalaksyl-m. 

11) Godkjenningen av metalaksyl-m bør derfor fornyes. 

12) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i den samme forordnin-

gen, og på bakgrunn av aktuell teknisk og vitenskapelig kunnskap må det imidlertid tas med visse vilkår og begrensnin-

ger. 

13) Myndigheten har konstatert at inntak av beisede frø innebærer en risiko for fugler og pattedyr. I betraktning av denne 

risikoen bør bruken av frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder metalaksyl-m, begrenses. Frø som er 

beiset med plantevernmidler som inneholder metalaksyl-m, bør derfor bare dyrkes i veksthus. 

14) På grunnlag av tilgjengelige vitenskapelige opplysninger som er sammenfattet i myndighetens konklusjon, er Kommi-

sjonens vurdering at metalaksyl-m ikke har hormonforstyrrende egenskaper. For å styrke tilliten til denne konklusjonen 

bør imidlertid søkeren i samsvar med nr. 2.2 bokstav b) i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 framlegge en 

oppdatert vurdering av kriteriene fastsatt i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, endret ved 

forordning (EU) 2018/605, og i samsvar med retningslinjene for identifisering av hormonforstyrrende stoffer(7). 

15) Risikovurderingen utført i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av metalaksyl-m er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder meta-

laksyl-m, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende middel bør derfor ikke opprettholdes. 

16) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

17) Begrensningen av bruken av beisede frø bør gjelde fra og med 1. juni 2021 for å sikre en tilstrekkelig lang over-

gangsperiode. 

18) 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 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet metalaksyl-m fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

  

(7) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». EFSA 

Journal 2018;16(6):5311, 135 s. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311 
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Artikkel 3 

Begrensning av bruken av beisede frø 

Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder metalaksyl-m, skal derfor bare dyrkes i veksthus. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2020. 

Artikkel 3 får imidlertid anvendelse fra 1. juni 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 5. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Metalaksyl-m metyl-N-

(metoksyacetyl)-N-

(2,6-xylyl)-DL-

alaninat 

≥ 920 g/kg 1. juni 2020 31. mai 2035 Ved bruk til frøbeising kan bare beising av frø som er ment å 

dyrkes i veksthus, godkjennes. 

CAS-nr. 70 630-17-0 (R) 

CIPAC-nr. 580 

 Følgende urenheter gir grunn 

til bekymring i toksikologisk 

sammenheng og må ikke over-

stige følgende nivå i det teknis-

ke materialet: 

2,6-dimetylfenylamin: 

høyst 0,5 g/kg 

4-metoksy-5-metyl-5H-

[1,2]oksatiol-2,2-dioksid: 

høyst 1 g/kg 

2-[(2,6-dimetyl-fenyl)-(2-

metoksyacetyl)-amino]-

propionsyre-1-

metoksykarbonyletylester: 

høyst 0,18 g/kg 

  Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artik-

kel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om meta-

laksyl-m, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt, 

— vern av brukere og arbeidstakere for å sikre at bruksvilkå-

rene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr 

når dette er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av leddyr utenfor målgruppen, fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

myndigheten en oppdatert vurdering av opplysningene som er 

framlagt, og eventuelt ytterligere opplysninger som bekrefter 

fraværet av hormonforstyrrende virkning, i samsvar med nr. 3.6.5 

og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, endret 

ved kommisjonsforordning (EU) 2018/605(2), senest  

26. mai 2022. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 

20.4.2018, s. 33). 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 37 om metalaksyl-m. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«140 Metalaksyl-m metyl-N-(metoks-

yacetyl)-N-(2,6-xylyl)-

DL-alaninat 

≥ 920 g/kg 1. juni 2020 31. mai 2035 Ved bruk til frøbeising kan bare beising av frø som er 

ment å dyrkes i veksthus, godkjennes. 

 CAS-nr. 70 630-

17-0 (R) 

CIPAC-nr. 580 

 Følgende urenheter gir grunn til 

bekymring i toksikologisk 

sammenheng og må ikke over-

stige følgende nivå i det teknis-

ke materialet: 

2,6-dimetylfenylamin: 

høyst 0,5 g/kg 

4-metoksy-5-metyl-5H-

[1,2]oksatiol-2,2-dioksid: 

høyst 1 g/kg 

2-[(2,6-dimetyl-fenyl)-(2-

metoksyacetyl)-amino]-

propionsyre-1-

metoksykarbonyletylester: 

høyst 0,18 g/kg 

  Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om metalaksyl-m, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det 

produseres kommersielt, 

— vern av brukere og arbeidstakere for å sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr når dette er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder 

med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av leddyr utenfor målgruppen, fugler og 

pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduse-

rende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemssta-

tene og myndigheten en oppdatert vurdering av opplys-

ningene som er framlagt, og eventuelt ytterligere opplys-

ninger som bekrefter fraværet av hormonforstyrrende 

virkning, i samsvar med nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, endret ved forordning 

(EU) 2018/605, senest 26. mai 2022. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/640 

av 12. mai 2020 

om avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 20. desember 2016 mottok Kommisjonen en søknad fra selskapet Pollenergie om godkjenning av propolisekstrakt 

som basisstoff til behandling etter innhøsting i plantevernmidler som soppdrepende eller bakteriedrepende middel på 

frukt med uspiselig skall. Søknaden var ledsaget av de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet 

ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») om vitenskapelig bistand. 

Myndigheten framla en teknisk rapport om propolisekstrakt for Kommisjonen 11. oktober 2018(2). Kommisjonen framla 

sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordningen om avslag på godkjenning av propolisekstrakt for Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 5. desember 2019. 

3) Opplysningene som søkeren har framlagt om propolisekstrakt under vurdering, var ikke tilstrekkelige til å klart vise at 

det oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002(4). 

4) Myndigheten has klassifisert propolisekstrakt som hudsensibiliserende (H317, som kan forårsake en allergisk hudreak-

sjon). Selv om ingen spesifikke problemer ble påpekt, var de framlagte opplysningene ikke tilstrekkelige til å utelukke 

genotoksisk potensial og hormonforstyrrende virkning og til å avslutte en vurdering av risikoen for forbrukerne. 

Dessuten var det på bakgrunn av opplysningene om propolisekstrakt ikke mulig å fastsette en trygg grense for bruken av 

stoffet. 

5) Ingen relevant vurdering utført i samsvar med annet unionsregelverk som nevnt i artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 var tilgjengelig. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens tekniske rapport og til utkastet til 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

7) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene rundt stoffet. 

8) I Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke fastslått at kravene i artikkel 23 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 er oppfylt. Propolisekstrakt bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 13.5.2020, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av  

5. februar 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water-soluble extract of 

propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide». EFSA supporting publication 2018:EN-1 494. 56 s. doi:10.2903/ 

sp.efsa.2018.EN-1 494. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2022/EØS/81/90 
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9) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i 

samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Stoffet propolisekstrakt godkjennes ikke som basisstoff. 

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 12. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/642 

av 12. mai 2020 

om godkjenning av det aktive stoffet L-cystein 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 9. februar 2018 mottok Kommisjonen en søknad fra Soleo-EcoSolutions om godkjenning av L-cystein som 

basisstoff. Søknaden var ledsaget av de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») om vitenskapelig bistand. 

Myndigheten framla en teknisk rapport om L-cystein for Kommisjonen 29. januar 2019(2). Kommisjonen framla sin 

sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordningen for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr 17. juli 2019. 

3) Opplysningene fra søkeren viser at L-cystein oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet. Det bør derfor anses som et basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at L-cystein generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 

23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. L-cystein bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i den samme forordningen 

og på bakgrunn av aktuell teknisk og vitenskapelig kunnskap må det imidlertid innføres visse godkjenningsvilkår som er 

nærmere beskrevet i vedlegg I til denne forordningen. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) derfor endres. 

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

og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 13.5.2020, s. 134, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av  

5. februar 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2019. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for L-cysteine for use in plant protection as insecticide». EFSA supporting publication 

2019:EN-1433. EN -1562. 46 s. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1562. 

(3) «Final Review report for the basic substance L-cysteine finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its 

meeting on 24 March 2020 in view of the approval of L-cysteine as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009» 

(SANTE/11056/2019). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbin-

delse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2022/EØS/81/91 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet L-cystein godkjennes som basisstoff som fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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 12. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

L-cystein (E 920) 

CAS-nr.: 52-89-1 

EINECS-nummer: 200-157-7 

L-cysteinhydroklorid 

CAS-nr.: 7048-04-6 

EINECS-nummer: 615-117-8 

(L-cysteinhydrokloridmonohydrat) 

L-cysteinhydroklorid (1:1) Minst 98,0 % L-cysteinhydroklorid 

(på tørrstoffbasis) 

Næringsmiddelkvalitet i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU)  

nr. 231/2012(2) 

Høyst 1,5 mg/kg As 

Høyst 5 mg/kg Pb 

2.6.2020 L-cystein (E 920) skal brukes som en blanding med en 

matrise (mel, næringsmiddelkvalitet) i en konsentrasjon på 

høyst 8 % (L-cysteinhydroklorid, på tørrstoffbasis) i samsvar 

med de spesifikke vilkårene i konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om L-cystein (SANTE/11056/2019), 

særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 
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VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«21 L-cystein (E 920) 

CAS-nr.: 52-89-1 

EINECS-nummer: 200-157-7 

L-cysteinhydroklorid 

CAS-nr.: 7048-04-6 

EINECS-nummer: 615-117-8 

(L-cysteinhydroklorid-

monohydrat) 

L-cysteinhydroklorid (1:1) Minst 98,0 % L-cys-

teinhydroklorid (på 

tørrstoffbasis) 

Næringsmiddelkvalitet 

i samsvar med kommi-

sjonsforordning (EU) 

nr. 231/2012 

Høyst 1,5 mg/kg As 

Høyst 5 mg/kg Pb 

2.6.2020 L-cystein (E 920) skal brukes som en blanding med en matrise (mel, 

næringsmiddelkvalitet) i en konsentrasjon på høyst 8 % (L-cystein-

hydroklorid, på tørrstoffbasis) i samsvar med de spesifikke vilkårene i 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om L-cystein 

(SANTE/11056/2019), særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/643 

av 12. mai 2020 

om avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff  

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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 sammenholdt med artikkel 23 

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 9. oktober 2015 mottok Kommisjonen en søknad fra Crop Research Institute (Tsjekkia) om godkjenning av røtter 

av Saponaria officinalis L. som basisstoff. Søknaden var ledsaget av de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 

23 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») om vitenskapelig bistand. 

Myndigheten framla en teknisk rapport om røtter av Saponaria officinalis L for Kommisjonen 19. juni 2017(2). Kommi-

sjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og et utkast til forordning om avslaget på godkjenning av røtter av 

Saponaria officinalis L for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 6. desember 2017. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at røtter av Saponaria officinalis L oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som 

definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4), brukt som en tradisjonell emulgator. 

4) I myndighetens tekniske rapport ble det imidlertid konstatert betenkeligheter ved forekomsten av stoffer som gir grunn 

til bekymring (for eksempel triterpensaponiner, saporin) i ekstrakter av røtter av Saponaria officinalis L. ved bruk for 

plantevernformål. Det forelå ikke tilstrekkelige opplysninger til å fastslå et trygt inntaksnivå for forbrukerne, og 

vurderingen av risikoen for forbrukerne kunne ikke avsluttes for bruken av røtter av Saponaria officinalis L. på agurk, 

tomat og humle. Dessuten var opplysningene utilstrekkelige til å trekke en konklusjon om risikoer for organismer 

utenfor målgruppen. 

5) Ingen annen relevant vurdering utført i samsvar med annet unionsregelverk som nevnt i artikkel 23 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 var tilgjengelig. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens rapport og til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

7) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Røtter av Saponaria officinalis L. bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

8) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av røtter av Saponaria officinalis 

L. som basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 13.5.2020, s. 138, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av  

5. februar 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for Saponaria officinalis L. roots for use in plant protection as acaricide and elicitor». 

EFSA supporting publication 2017:EN-1263. 44 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbin-

delse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2022/EØS/81/92 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Stoffet røtter av Saponaria officinalis L godkjennes ikke som basisstoff. 

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 12. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/646 

av 13. mai 2020 

om godkjenning av det aktive stoffet lavandulylsenecioat som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 sammenholdt med 

artikkel 22 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga Suterra Europe Biocontrol S.L. 17. juli 2015 en 

søknad til Italia om godkjenning av det aktive stoffet lavandulylsenecioat. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Italia som rapporterende medlemsstat søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten»)  

29. desember 2016 om at søknaden kunne behandles. 

3) Den 22. august 2017 framla den rapporterende medlemsstaten et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi 

til myndigheten, der det vurderes om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og myndigheten. Den rapporterende medlemsstatens vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for myndigheten i 

form av et oppdatert utkast til vurderingsrapport 9. oktober 2018. 

5) Den 4. januar 2019 underrettet myndigheten søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen om sin konklusjon(2) om 

hvorvidt det aktive stoffet lavandulylsenecioat kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Den 22. oktober 2019 framla Kommisjonen den sammenfattende rapporten om lavandulylsenecioat for Den faste komité 

for planter, dyr, næringsmidler og fôr, og 23. mars 2020 et utkast til forordning om godkjenning av lavandulylsenecioat. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

9) Kommisjonen anser videre at lavandulylsenecioat er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Lavandulylsenecioat er ikke et stoff som gir grunn til bekymring, og det oppfyller vilkårene i 

nr. 5.1.3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) Lavandulylsenecioat bør derfor godkjennes som et stoff med lav risiko. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i den samme forordningen 

og på bakgrunn av aktuell teknisk og vitenskapelig kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 14.5.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av  

5. februar 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) EFSA Journal 2020;18(3):5588. 

2022/EØS/81/93 
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12) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(3) derfor endres. 

13) 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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet lavandulylsenecioat, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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 13. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Lavandulylsenecioat 

CAS-nr.: 23960-07-8 

CIPAC-nr. foreligger ikke 

(RS)-5-metyl-2-(prop-1-en-2-

yl)heks-4-en-1-yl-3-metylbut-

2-enoat 

≥ 894 g/kg 3. juni 2020 3. juni 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om lavandulyl-

senecioat, særlig tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal vurdere eventuelle andre bruksområder enn i 

passive dispensere, for å fastslå om de foreslåtte utvidelsene av 

bruksområder oppfyller kravene i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og de ensartede prinsippene fastsatt i kommisjonsfor-

ordning (EU) nr. 546/2011(2). 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 546/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler (EUT L 155 av 11.6.2011, s. 127). 
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VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«19 Lavandulylsenecioat 

CAS-nr.: 23960-07-8 

CIPAC-nr. foreligger 

ikke 

(RS)-5-metyl-2-(prop-1-

en-2-yl)heks-4-en-1-yl-3-

metylbut-2-enoat 

≥ 894 g/kg 3. juni 2020 3. juni 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om lavandulyl-

senecioat, særlig tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal vurdere eventuelle andre bruksområder enn i 

passive dispensere, for å fastslå om de foreslåtte utvidelsene av 

bruksområder oppfyller kravene i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og de ensartede prinsippene fastsatt i kommisjonsfor-

ordning (EU) nr. 546/2011(*). 

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 546/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler (EUT L 155 av 11.6.2011, s. 127).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/653 

av 14. mai 2020 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) 2019/706 med  

hensyn til CAS-nummeret til det aktive stoffet karvon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706(2) fornyet godkjenningen av det aktive stoffet karvon og 

innførte det i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3). 

2) Etter at gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 trådte i kraft, ble det oppdaget en feil vedrørende CAS-nummeret 

(Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) for det aktive stoffet karvon i vedleggene til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/706. 

3) CAS-nummeret er en unik identifikator for kjemiske stoffer og brukes også for aktive stoffer i plantevernmidler; det 

brukes som referanse ved handel med og regulering av kjemikalier globalt og ikke bare for pesticidstoffer. I kolonnen 

vanlig navn og identifikasjonsnummer angis feilaktig «karvon 244-16-8». Denne spesifikasjonen bør endres til «karvon 

2244-16-8». 

4) Det aktive stoffet karvon har flere CAS-numre. Godkjenning som plantevernmiddel er imidlertid gitt bare for ett av 

dem. De CAS-numrene som står i Unionens gjennomføringsrettsakter om godkjenning av aktive stoffer, føres inn i 

internasjonale databaser, og referansene brukes til etterfølgende godkjenning av plantevernmidler i medlemsstatene og 

utenfor Unionen. CAS-nummer 244-16-8 tilsvarer ikke noe eksisterende registrert kjemisk stoff. Det aktive stoffet vil 

derfor ikke kunne identifiseres korrekt i forbindelse med godkjenningen av plantevernmidler. Ettersom det kan oppstå 

forvirring om stoffets identitet ved håndtering av og handel med kjemikalier, er det nødvendig å rette CAS-nummeret 

nevnt i vedleggene til gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 og dermed også i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011. 

5) Av klarhetshensyn bør vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 og den aktuelle post 135 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 erstattes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 15.5.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2021 av  

5. februar 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) 2019/706 av 7. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karvon 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 (EUT L 120 av 8.5.2019, s. 11). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2022/EØS/81/94 



Nr. 81/1094 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

6) Av hensyn til klarhet og rettssikkerhet for markedsdeltakere og håndhevingmyndigheter bør denne forordningen tre i 

kraft snarest mulig. 

7) 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 

Rettelse av gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/706 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 rettes i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Rettelse av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 14. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/706 skal lyde: 

«Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Karvon 

2244-16-8 (d-karvon = S-

karvon = (+)-karvon) 

Karvon: 602 

D-karvon: ikke tildelt 

(S)-5-isopropenyl-2-

metylsykloheks-2-en-

1-on 

eller 

(S)-p-menta-6,8-dien-

2-on 

923 g/kg d-karvon 1. august 2019 31. juli 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hen-

syn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om karvon, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— sikkerheten for brukere og sikring av at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. Særlig bør det tas hensyn til at det går tilstrekkelig tid før 

rommene karvon oppbevares i, benyttes igjen etter anvendelse av 

plantevernmidler som inneholder stoffet. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

myndigheten bekreftende opplysninger om følgende: 

— Virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når overflatevannet 

benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år fra 

datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdo-

kument om vurdering av virkningen av vannbehandlingsproses-

ser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon.» 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/135 skal post 135 lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«135 Karvon 

2244-16-8 (d-karvon = S-

karvon = (+)-karvon) 

Karvon: 602 

D-karvon: ikke tildelt 

(S)-5-isopropenyl-2-

metylsykloheks-2-en-1-

on 

eller 

(S)-p-menta-6,8-dien-2-

on 

923 g/kg d-karvon 1. august 2019 31. juli 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om karvon, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— sikkerheten for brukere og sikring av at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. Særlig bør det tas hensyn til at det går tilstrekkelig tid 

før rommene karvon oppbevares i, benyttes igjen etter anven-

delse av plantevernmidler som inneholder stoffet. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene 

og myndigheten bekreftende opplysninger om følgende: 

— Virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når overflatevan-

net benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år fra 

datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et veilednings-

dokument om vurdering av virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunn-

vann.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/869 

av 24. juni 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, 

flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol og s-metolaklor(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707(3) forlenget godkjenningsperioden for de aktive stoffene 

famoksadon og flumioksazin til 30. juni 2020 og godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, benalaksyl, 

bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, fenamifos, fluok-

sastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, 

pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol og s-metolaklor til 31. juli 2020. 

3) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av de nevnte stoffene i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 844/2012(4). 

4) Ettersom vurderingen av alle disse 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. God-

kjenningsperiodene bør derfor forlenges. 

5) En forlengelse av godkjenningsperioden er dessuten nødvendig for de aktive stoffene boskalid, kaptan, dimetomorf, 

etefon, folpet, formetanat, milbemektin, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl og propamokarb for å gi nødvendig tid til 

å utføre vurderingen knyttet til hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 13 og 14 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 25.6.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2021 av  

5. februar 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) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, 

flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces 

lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol (EUT L 120 av 

8.5.2019, s. 16). 

(4) 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/81/95 



Nr. 81/1098 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

6) I tilfeller der det skal vedtas en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne for-

ordningen ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, bør utløpsdatoen fastsettes til samme dato som 

gjaldt før denne forordningen ble vedtatt, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det 

aktive stoffet ikke fornyes, avhengig av hvilken dato som faller sist. Når en forordning om fornyelse av godkjenningen 

av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordningen vedtas, bør det, avhengig av omstendighetene, fastsettes en 

tidligst mulig anvendelsesdato. 

7) Ettersom noen av godkjenningene av de aktive stoffene utløper 30. juni 2020, bør denne forordningen tre i kraft snarest 

mulig. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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 24. juni 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 35 om famoksadon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2021». 

2) I rad 39 om flumioksazin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2021». 

3) I rad 46 om cyazofamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

4) I rad 84 om benalaksyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

5) I rad 85 om bromoksynil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

6) I rad 88 om fenmedifam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

7) I rad 97 om S-metolaklor endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

8) I rad 99 om etoksazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

9) I rad 109 om bifenazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

10) I rad 110 om milbemektin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

11) I rad 141 om fenamifos endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

12) I rad 142 om etefon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

13) I rad 145 om kaptan endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

14) I rad 146 om folpet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

15) I rad 147 om formetanat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

16) I rad 150 om dimetomorf endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

17) I rad 152 om metribuzin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

18) I rad 153 om fosmet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

19) I rad 154 om propamokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

20) I rad 156 om pirimifos-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

21) I rad 158 om beflubutamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

22) I rad 163 om bentiavalikarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

23) I rad 164 om boskalid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

24) I rad 166 om fluoksastrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

25) I rad 167 om Paecilomyces lilacinus stamme 251 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. juli 2021». 

26) I rad 168 om protiokonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2021». 

 __________  



Nr. 81/1100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/892 

av 29. juni 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet beta-cyflutrin 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 plantevern-

midler 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) Ved kommisjonsdirektiv 2003/31/EF(2) ble beta-cyflutrin 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 beta-cyflutrin, 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 det aktive stoffet beta-cyflutrin i samsvar med artikkel 1 i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkerne framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstaten fant at søknaden var fullstendig. 

6) Den rapporterende medlemsstaten har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med den medrapporteren-

de medlemsstaten, og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») og 

Kommisjonen 8. mars 2017. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkerne og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Den 9. august 2018 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(6) om hvorvidt beta-cyflutrin kan forven-

tes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 30.6.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2021 av  

5. februar 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 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-

cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer (EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance beta-cyfluthrin» EFSA Journal 2018;16(9):5405. 
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9) Myndigheten påviste grunner til bekymring. Myndigheten påpekte særlig en uakseptabel risiko for arbeidstakere som 

laster og sår betefrø som er beiset med beta-cyflutrin. Når det gjelder bruk av beta-cyflutrin på potet- og hveteåkere, 

påpekte myndigheten dessuten en stor risiko for innbyggere, leddyr utenfor målgruppen og akvatiske organismer. Når 

det gjelder (permanent og ikke-permanent) bruk på tomater i veksthus, fastslo myndigheten videre uakseptable risikoer 

for brukere og arbeidstakere og, ved bruk på tomater i ikke-permanente drivhus, for leddyr utenfor målgruppen. 

Dessuten kunne vurderingen av risikoen for forbrukerne ikke avsluttes på grunnlag av de tilgjengelige dataene. 

10) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge sine merknader til myndighetens konklusjon. Videre har Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret søkerne til å 

framlegge merknader til fornyelsesrapporten. Søkerne har framlagt sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkerne har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene ved 

det aktive stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

beta-cyflutrin bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder beta-cyflut-

rin. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder beta-cyflutrin, bør ikke vare lenger enn 12 måneder fra ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordningen. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589(7) ble godkjenningsperioden for beta-cyflutrin forlenget 

til 31. oktober 2020 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før godkjenningsperioden utløp. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, treffes før den forlengede godkjenningsperioden utløper, bør denne 

forordningen få anvendelse snarest mulig. 

17) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av beta-cyflutrin i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

18) 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 beta-cyflutrin fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 48 om beta-cyflutrin. 

  

(7) 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). 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder beta-cyflutrin som aktivt stoff, senest  

20. januar 2021. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

utløpe senest 20. juli 2021. 

Artikkel 5 

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 29. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/968 

av 3. juli 2020 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyriproksyfen 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2008/69/EF(2) ble pyriproksyfen 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 pyriproksyfen, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. desember 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyriproksyfen 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 medrapporteren-

de medlemsstaten, og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») og 

Kommisjonen 14. desember 2017. 

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 oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 6.7.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2021 av 5. februar 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 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). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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8) Den 17. mai 2019 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(6) om hvorvidt pyriproksyfen kan forven-

tes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet 

til fornyelsesrapport om pyriproksyfen for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 21. oktober 2019. 

9) Når det gjelder kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper innført ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/605(7), framgår det av myndighetens konklusjon at pyriproksyfen ikke er et hormonforstyrrende stoff. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens konklusjon og, i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til fornyelsesrapporten. Søkeren framla sine 

merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet pyriproksyfen. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet pyriproksyfen er basert på et 

begrenset antall representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som 

inneholder pyriproksyfen, kan godkjennes for. 

13) Godkjenningen av pyriproksyfen bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i den samme forordningen 

og på bakgrunn av aktuell teknisk og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

15) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 13 nr. 4 i den samme 

forordningen bør vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589(8) ble godkjenningsperioden for pyriproksyfen forlen-

get til 31. desember 2020 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før godkjenningsperioden for dette aktive 

stoffet utløp. Ettersom en beslutning om at godkjenningen kan fornyes, treffes før den forlengede godkjenningsperioden 

utløper, bør imidlertid denne forordningen få anvendelse fra 1. august 2020, unntatt bestemmelsen om tolueninnholdet 

angitt i kolonnen Renhet i tabellen i vedlegg I, som bør få anvendelse fra 1. august 2021. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet pyriproksyfen fornyes som angitt i vedlegg I. 

  

(6) EFSA Journal 2018;16(7):5307. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(8) 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). 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 3. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Pyriproksyfen 

2-((1-(4-fenoksyfen-

oksy)propan-2-

yl)oksy)pyridin. 

CIPAC-nr.: 715. 

CAS-nr.: 95737-68-1. 

EF-nr. (EINECS eller 

ELINCS): 429-800-1 

4-fenoksyfenyl (RS)-2-

(2-pyridylok-

sy)propyleter 

≥ 970 g/kg 

Fra 1. august 

2021, maksimal 

urenhet: Toluen 

5 g/kg 

1. august 2020 31. juli 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i fornyelses-

rapporten om pyriproksyfen, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

— forbrukernes eksponering for rester av pyriproksyfen gjennom kosten, 

— vern av planter som lever i sedimenter, og akvatiske organismer, 

— vern av bier. 

Når det gjelder vern av organismer som lever i sedimenter, og akvatiske organismer 

ved utendørsbruk av plantevernmidler som inneholder pyriproksyfen, skal medlems-

statene sørge for at de særlige vilkårene omfatter passende risikoreduserende tiltak, 

for eksempel usprøytede buffersoner og/eller redusert avdrift fra sprøyting, for å 

oppnå en lav risiko for sedimentlevende organismer og akvatiske organismer. 

Når det gjelder vern av bier ved utendørsbruk av plantevernmidler som inneholder 

pyriproksyfen, skal medlemsstatene sørge for at de særlige vilkårene omfatter en 

begrensning av bruken til perioder utenfor blomstringsperioden for avlinger som 

tiltrekker seg bier, og passende risikoreduserende tiltak, for eksempel usprøytede 

buffersoner og/eller redusert avdrift fra sprøyting, for å oppnå en lav risiko for bier og 

bilarver. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og myndigheten be-

kreftende opplysninger om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes 

til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse bekreftende opplysningene innen to år fra datoen for 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurdering av virknin-

gen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 179 om pyriproksyfen. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«142 Pyriproksyfen 

2-((1-(4-fenoksyfen-

oksy)propan-2-

yl)oksy)pyridin. 

CIPAC-nr.: 715. 

CAS-nr.: 95737-68-1. 

EF-nr. (EINECS eller 

ELINCS): 429-800-1 

4-fenoksyfenyl (RS)-

2-(2-pyridylok-

sy)propyleter 

≥ 970 g/kg, 

maksimal 

urenhet: Toluen 

5 g/kg 

1. august 2020 31. juli 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om pyriproksyfen, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— forbrukernes eksponering for rester av pyriproksyfen gjennom kosten, 

— vern av planter som lever i sedimenter, og akvatiske organismer, 

— vern av bier. 

Når det gjelder vern av organismer som lever i sedimenter, og akvatiske 

organismer ved utendørsbruk av plantevernmidler som inneholder pyriproksy-

fen, skal medlemsstatene sørge for at de særlige vilkårene omfatter passende 

risikoreduserende tiltak, for eksempel usprøytede buffersoner og/eller redusert 

avdrift fra sprøyting, for å oppnå en lav risiko for sedimentlevende organismer 

og akvatiske organismer. 

Når det gjelder vern av bier ved utendørsbruk av plantevernmidler som 

inneholder pyriproksyfen, skal medlemsstatene sørge for at de særlige vilkårene 

omfatter en begrensning av bruken til perioder utenfor blomstringsperioden for 

avlinger som tiltrekker seg bier, og passende risikoreduserende tiltak, for 

eksempel usprøytede buffersoner og/eller redusert avdrift fra sprøyting, for å 

oppnå en lav risiko for bier og bilarver. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og myndigheten 

bekreftende opplysninger om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten 

av restmengder i overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet 

benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse bekreftende opplysningene innen to år fra datoen 

for Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurdering av 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1003 

av 9. juli 2020 

om fornyet godkjenning av de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC 

PG 410.3 som aktive stoffer med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2008/113/EF(2) ble Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 

oppført som aktive stoffer 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 de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3, som fast-

satt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, utløper 30. april 2021. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 

1984 og FOC PG 410.3 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 medrapporteren-

de medlemsstaten, og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») og 

Kommisjonen 28. september 2018. 

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 oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 127, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2021 av  

5. februar 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 2008/113/EF av 8. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

mikroorganismer som aktive stoffer (EUT L 330 av 9.12.2008, s. 6). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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8) Den 18. september 2019 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(6) om hvorvidt Phlebiopsis gigantea 

stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla en første fornyelsesrapport og utkastet til forordningen vedrørende 

Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 for Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr i mars 2020. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens konklusjon og, i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til fornyelsesrapporten. Søkeren framla sine 

merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder Phlebiopsis 

gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3, er det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme 

VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 er basert på et begrenset antall representative bruksområder, men dette 

begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 

1984 og FOC PG 410.3, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk bare som soppdrepende middel bør derfor ikke 

opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser videre at Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 er aktive stoffer 

med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 

1984 og FOC PG 410.3 er ikke stoffer som gir grunn til bekymring, og de oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Ifølge den rapporterende medlemsstatens og myndighetens vurdering, og idet det tas 

hensyn til de tiltenkte bruksområdene, er Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 

mikroorganismer som forventes å ha liten risiko for mennesker, dyr og miljøet. Ingen kritiske problemer ble påvist, og 

det er ikke kjent at Phlebiopsis gigantea er relatert til humane eller animalske patogener. Phlebiopsis gigantea er blitt 

brukt som biologisk bekjempelsesmiddel i over et tiår uten at det har ført til bivirkninger for mennesker siden den 

forrige fagfellevurderingen, og basert på den tiltenkte bruken (det vil si direkte påføring på bartrestubber) anses den 

potensielle eksponeringen av mennesker og virkningene på naturlig forekommende konsentrasjon i jord som ubetydelig. 

Derfor er det bare planlagt generelle risikoreduserende tiltak for arbeidstakere, og summa summarum oppfylles 

godkjenningskriteriene og kvalifisering som stoffer med lav risiko for disse aktive stoffene. 

13) Godkjenningen av Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 som stoffer med lav risiko 

bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4 bør 

derfor vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/421(7) ble godkjenningsperioden for Phlebiopsis gigantea 

stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 forlenget til 30. april 2021 for å gjøre det mulig å fullføre 

fornyelsesprosessen før godkjenningsperioden for disse aktive stoffene utløper. Ettersom en beslutning om fornyelse 

treffes før den forlengede godkjenningsperioden utløper, bør denne forordningen få anvendelse fra 1. september 2020. 

  

(6) EFSA Journal 2019;17(10):5820, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5820. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/421 av 18. mars 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) stamme 

AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme 

ATCC 74040 og GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, 

Lecanicillium muscarium (tidligere «Verticillium lecanii») stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme 

BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimikarb, 

Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere  

«S. griseoviridis»), Trichoderma asperellum (tidligere «T. harzianum») stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere 

«T. harzianum») stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii (tidligere «T. viride») stamme ICC080, Trichoderma harzianum 

stamme T-22 og ITEM 908, triklopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram (EUT L 84 av 20.3.2020, s. 7). 
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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 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3, som oppført i 

vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2020. 

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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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Phlebiopsis gigantea stamme 

VRA 1835 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. september 2020 31. august 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, særlig 

tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere. 

Produsenter skal sikre streng bevaring av miljøforhold og analyse av 

kvalitetskontrollen under framstillingsprosessen som fastsatt i arbeids-

dokumentet SANCO/12116/2012 med hensyn til grensene for mikrobiolo-

gisk forurensning(2). 

Phlebiopsis gigantea stamme 

VRA 1984 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. september 2020 31. august 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1984, særlig 

tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere. 

Produsenter skal sikre streng bevaring av miljøforhold og analyse av 

kvalitetskontrollen under framstillingsprosessen som fastsatt i arbeids-

dokumentet SANCO/12116/2012 med hensyn til grensene for mikrobiolo-

gisk forurensning. 

Phlebiopsis gigantea stamme 

FOC PG 410.3 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. september 2020 31. august 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, 

særlig tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere. 

Produsenter skal sikre streng bevaring av miljøforhold og analyse av 

kvalitetskontrollen under framstillingsprosessen som fastsatt i arbeids-

dokumentet SANCO/12116/2012 med hensyn til grensene for mikrobiolo-

gisk forurensning. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A skal post 201 om Phlebiopsis gigantea-stammene lyde: 

«201 Phlebiopsis gigantea 

STAMME: VRA 1985 

Kultursamling: Nr. DSM 16202 

STAMME: VRA 1986 

Kultursamling: Nr. DSM 16203 

STAMME: FOC PG B20/5 

Kultursamling: Nr. IMI 390096 

STAMME: FOC PG SP log 6 

Kultursamling: Nr. IMI 390097 

STAMME: FOC PG SP log 5 

Kultursamling: Nr. IMI 390098 

STAMME: FOC PG BU 3 

Kultursamling: Nr. IMI 390099 

STAMME: FOC PG BU 4 

Kultursamling: Nr. IMI 390100 

STAMME: FOC PG97/1062/116/1.1 

Kultursamling: Nr. IMI 390102 

STAMME: FOC PG B22/SP1287/3.1 

Kultursamling: Nr. IMI 390103 

STAMME: FOC PG SH 1 

Kultursamling: Nr. IMI 390104 

STAMME: FOC PG B22/SP1190/3.2 

Kultursamling: Nr. IMI 390105 

Ikke relevant Ingen 

relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2020 DEL A Bare bruk som soppdrepende middel kan godkjennes. 

DEL B: Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), særlig tillegg I og II, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak.» 

2) I del D tilføyes følgende poster: 

«21 Phlebiopsis gigantea 

stamme VRA 1835 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. september 2020 31. august 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, særlig 

tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere. 

Produsenter skal sikre streng bevaring av miljøforhold og analyse av 

kvalitetskontrollen under framstillingsprosessen som fastsatt i arbeidsdo-

kumentet SANCO/12116/2012 med hensyn til grensene for mikrobiologisk 

forurensning. 
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22 Phlebiopsis gigantea 

stamme VRA 1984 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. september 2020 31. august 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i fornyel-

sesrapporten om Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1984, særlig tillegg I og 

II. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere. 

Produsenter skal sikre streng bevaring av miljøforhold og analyse av 

kvalitetskontrollen under framstillingsprosessen som fastsatt i arbeidsdo-

kumentet SANCO/12116/2012 med hensyn til grensene for mikrobiologisk 

forurensning. 

23 Phlebiopsis gigantea 

stamme FOC PG 410.3 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. september 2020 31. august 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, særlig 

tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere. 

Produsenter skal sikre streng bevaring av miljøforhold og analyse av 

kvalitetskontrollen under framstillingsprosessen som fastsatt i arbeidsdo-

kumentet SANCO/12116/2012 med hensyn til grensene for mikrobiologisk 

forurensning.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1004 

av 9. juli 2020 

om godkjenning av basisstoffet kumelk i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 sammenholdt med 

artikkel 23 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 20. september 2017 mottok Kommisjonen en søknad fra Basic-Eco-Logique om godkjenning av melk som 

basisstoff. Søknaden var ledsaget av de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Søkeren fikk tillatelse til å fullføre søknaden, som ble ferdigstilt i den nye versjonen av mai 2018. 

Ved den anledning endret søkeren bruksområdet for søknaden til (rå hel) kumelk. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») om vitenskapelig bistand. 

Myndigheten framla en teknisk rapport for Kommisjonen 22. august 2018(2). Kommisjonen framla sin sammenfattende 

rapport(3) og et utkast til denne forordningen for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 21. oktober 

2019, og ferdigstilte dem til komiteens møte 24. mars 2020. 

3) Opplysningene fra søkeren viser at kumelk oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann eller til og med ufortynnet. Det bør 

derfor anses som et basisstoff. 

4) Melk som ikke er beregnet på konsum, anses som et animalsk biprodukt ifølge europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009(5). Det bør som sådan oppfylle kravene i nevnte forordning og i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 142/2011(6). 

5) Ettersom melk på grunn av laktose og melkeproteiner er oppført som et stoff eller produkt som forårsaker allergier eller 

intoleranse ifølge nr. 7 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1169/2011(7), bør bruken begrenses til 

vekststadier der det ikke finnes frukt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 133, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2021 av  

5. februar 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as fungicide». EFSA supporting publication 

2018:EN-1482. 42 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

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

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(7) 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). 

2022/EØS/81/99 
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6) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at kumelk generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 

i forordning (EF) nr. 1107/2009/EF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Kumelk bør derfor godkjennes som basisstoff. 

7) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i den samme forordningen 

og på bakgrunn av aktuell teknisk og vitenskapelig kunnskap må det imidlertid innføres visse godkjenningsvilkår, som 

er nærmere beskrevet i vedlegg I til denne forordningen. 

8) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011(8) derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet kumelk, som angitt i vedlegg I, godkjennes som basisstoff på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 9. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Kumelk 

CAS-nr.: 8049-98-7 

Foreligger ikke. Ikke relevant 30.7.2020 Kumelk skal være i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

Kumelk skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om kumelk (SANTE/12816/2019), særlig tillegg I og II. 

  

  

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«22 Kumelk 

CAS-nr.: 8049-98-7 

Foreligger ikke. Ikke relevant 30.7.2020 Kumelk skal være i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011. 

Kumelk skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om kumelk (SANTE/12816/2019), særlig tillegg I og II.» 

 

  

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1018 

av 13. juli 2020 

om godkjenning av jern(III)difosfat som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler,  

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 sammenholdt med 

artikkel 22 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga BROS Sp. z o.o. Sp.k 28. desember 2015 en 

søknad til Polen om godkjenning av det aktive stoffet jern(III)difosfat. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Polen som rapporterende medlemsstat søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten»)  

24. juni 2016 om at søknaden kunne behandles. 

3) Den 21. august 2018 framla den rapporterende medlemsstaten et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi 

til myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og 

myndigheten. Den rapporterende medlemsstatens vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for myndigheten i 

form av et oppdatert utkast til vurderingsrapport 9. august 2019. 

5) Den 17. desember 2019 underrettet myndigheten søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen om sin konklusjon(2) om 

hvorvidt det aktive stoffet jern(III)difosfat kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Den 23. og 24. mars 2020 framla Kommisjonen den sammenfattende rapporten om jern(III)difosfat for Den faste komité 

for planter, dyr, næringsmidler og fôr, og 19. mai 2020 utkastet til denne forordningen om godkjenning av 

jern(III)difosfat. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

9) Kommisjonen anser videre at jern(III)difosfat er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Jern(III)difosfat er ikke et stoff som gir grunn til bekymring, og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 1107/2009, herunder nr. 5.1.2 andre ledd. Til tross for at jern(III)difosfat anses som persistent, 

spaltes det etter hvert til ioner som er en naturlig bestanddel i næringsinntaket hos mennesker, som er allestedsnær-

værende i miljøet og vesentlig for dyrs og planters funksjon. Den tilleggseksponeringen som mennesker, dyr og miljøet 

utsettes for via bruksområdene godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, forventes derfor å være ubetydelig 

sammenlignet med forventet eksponering i realistiske naturlige situasjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 14.7.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2021 av  

5. februar 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2020. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance ferric pyrophosphate». EFSA Journal 2020; 18(1):5986, 25 s., doi:10.2903/j.efsa.2020.5986. 
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10) Jern(III)difosfat bør derfor godkjennes som et stoff med lav risiko. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(3) derfor endres. 

12) 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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet jern(III)difosfat, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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 13. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Jern(III)difosfat 

CAS-nr.: 10058-44-3 

CIPAC-nr.: — 

Jern(3+)difosfat ≥ 802 g/kg 

Følgende urenheter gir grunn til bekymring i toksikologisk 

sammenheng og må ikke overstige følgende nivåer i det 

tekniske materialet: 

— Bly: 3 mg/kg 

— Kvikksølv: 0,1 mg/kg 

— Kadmium: 1 mg/kg 

3.8.2020 3.8.2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om jern(III)difosfat, 

særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjennin-

gen utløper 
Særlige bestemmelser 

«20 Jern(III)difosfat 

CAS-nr.: 10058-44-3 

CIPAC-nr.: — 

Jern(3+)difosfat ≥ 802 g/kg 

Følgende urenheter gir grunn til bekymring i toksi-

kologisk sammenheng og må ikke overstige følgen-

de nivåer i det tekniske materialet: 

— Bly: 3 mg/kg 

— Kvikksølv: 0,1 mg/kg 

— Kadmium: 1 mg/kg 

3.8.2020 3.8.2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om jern(III)difosfat, 

særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1160 

av 5. august 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, 

kalsiumkarbonat, karbondioksid, ekstrakt av Melaleuca, rester fra fettdestillasjon, fettsyrer C7–C20, 

hvitløkekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), 

planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / sauefett, rettkjedede Lepidopteran-feromoner, tebukonazol og urea(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 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) 2017/195(3) forlenges godkjenningsperiodene for de aktive 

stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, kalsiumkarbonat, karbondioksid, ekstrakt av Melaleu-

ca, rester fra fettdestillasjon, fettsyrer C7–C20, hvitløkekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserte proteiner, 

jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) 

av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / sauefett, rettkjedede Lepidopteran-feromoner og urea til 31. august 2020, og 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707(4) forlenges godkjenningsperioden for det aktive stoffet 

tebukonazol til 31. august 2020. 

3) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av de nevnte stoffene i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(5). 

4) Ettersom vurderingen av alle disse 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. God-

kjenningsperiodene bør derfor forlenges. 

5) I tilfeller der det skal vedtas en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne 

forordningen ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, bør utløpsdatoen fastsettes til samme dato som 

gjaldt før denne forordningen ble vedtatt, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det 

aktive stoffet ikke fornyes, avhengig av hvilken dato som faller sist. Når en forordning om fornyelse av godkjenningen 

av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordningen vedtas, bør det, avhengig av omstendighetene, fastsettes en 

tidligst mulig anvendelsesdato. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 6.8.2020, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 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) 2017/195 av 3. februar 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 31 av 4.2.2017, s. 21). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, 

flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces 

lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol (EUT L 120 av 

8.5.2019, s. 16). 

(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). 
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6) Ettersom godkjenningene av de aktive stoffene utløper 31. august 2020, bør denne forordningen tre i kraft snarest mulig. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

8) 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 5. august 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 219 om aluminiumammoniumsulfat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

2) I rad 220 om aluminiumsilikat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

3) I rad 222 om blodmel endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

4) I rad 224 om kalsiumkarbonat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

5) I rad 225 om karbondioksid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

6) I rad 228 om ekstrakt av Melaleuca endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

7) I rad 229 om rester fra fettdestillasjon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

8) I rad 230 om fettsyre C7–C20 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

9) I rad 231 om hvitløkekstrakt endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

10) I rad 232 om gibberellinsyre endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

11) I rad 233 om gibberellin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

12) I rad 234 om hydrolyserte proteiner endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

13) I rad 235 om jernsulfat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

14) I rad 236 om kiselgur (diatoméjord) endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

15) I rad 242 om planteoljer/rapsolje endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

16) I rad 244 om kaliumhydrogenkarbonat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

17) I rad 247 om kvartssand endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

18) I rad 248 om fiskeolje endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

19) I rad 249 om repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / sauefett endres datoen i sjette kolonne, 

«Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

20) I rad 255 om rettkjedede Lepidoptera-feromoner endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. august 2021». 

21) I rad 268 om tebukonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

22) I rad 257 om urea endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2021». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1246 

av 2. september 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet fenamifos 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 plantevern-

midler 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) Ved kommisjonsdirektiv 2006/85/EF(2) ble fenamifos 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 fenamifos, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2021. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet fenamifos i samsvar med artikkel 1 i Kommisjo-

nens 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 medrapporteren-

de medlemsstaten og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») og 

Kommisjonen 2. oktober 2017. 

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 oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

8) Den 10. desember 2018 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjonen(6) om hvorvidt fenamifos kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 3.9.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 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 2006/85/EF av 23. oktober 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å oppføre fenamifos og etefon som 

aktive stoffer (EUT L 293 av 24.10.2006, s. 3). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2019. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fenamiphos». EFSA Journal 2019;17(1):5557, 26 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5557 

2022/EØS/81/102 



Nr. 81/1126 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

9) Myndigheten ga uttrykk for en rekke betenkeligheter. Den samlede vurderingen av forbrukerrisikoen ble ansett som 

foreløpig, ettersom opplysningene om genotoksisitet hos metabolittene M01 og M02 var ufullstendige, noe som førte til 

en foreløpig restmengdedefinisjon hva angår risikovurdering for avlinger som fenamifos er ment å brukes på. Selv om 

vurderingen av forbrukerrisiko ikke kunne avsluttes, ble det påvist en akutt risiko for forbrukerne for alle representative 

bruksområder for fruktbærende grønnsaker. 

10) Dersom de beregnede øvre grenseverdiene for restmengder som følger av de tilgjengelige opplysningene som er inngitt 

for fornyelsesprosessen, brukes i eksponeringsvurderingen når det gjelder forbrukereksponeringen gjennom kronisk 

inntak, vil dessuten det teoretiske maksimale daglige inntaket (TMDI) utgjøre 172 % av det akseptable daglige inntaket 

(ADI). 

11) Når det gjelder de øvrige bruksområdene for stoffet på prydplanter og planteskoleplanter, kan en akutt forbrukerrisiko 

som følge av denne bruken ikke utelukkes, gitt at disse plantene kan dyrkes i vekselbruk med næringsmiddelvekster. 

12) Avslutningsvis kunne en risikovurdering av unike menneskelige metabolitter ikke fullføres ettersom det ikke ble fram-

lagt noen sammenlignende in vitro-stoffskiftestudie. 

13) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens konklusjon. Videre har Kommi-

sjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret søkeren til 

å framlegge merknader til fornyelsesrapporten. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

14) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

15) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

fenamifos bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i den nevnte forordningen. 

16) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

17) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fenamifos. 

18) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder fenamifos, bør ikke vare lenger enn 12 måneder fra ikrafttredelses-

datoen for denne forordningen. 

19) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869(7) ble godkjenningsperioden for fenamifos forlenget til 

31. juli 2021 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenningsperiode utløper. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, treffes før den forlengede godkjenningsperioden utløper, bør denne 

forordningen få anvendelse snarest mulig. 

20) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av fenamifos i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

og fôr. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869 av 24. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, 

bromoksynil, kaptan, cyazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, formetanat, 

metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol og  

s-metolaklor (EUT L 201 av 25.6.2020, s. 7). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet fenamifos fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 141 om fenamifos. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fenamifos som aktivt stoff, senest  

23. mars 2021. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

utløpe senest 23. september 2021. 

Artikkel 5 

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 2. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1263 

av 10. september 2020 

om godkjenning av det aktive stoffet natriumhydrogenkarbonat som et aktivt stoff med lav  

risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Østerrike 18. mars 2016 en søknad fra BIOFA 

AG om godkjenning av det aktive stoffet natriumhydrogenkarbonat. Den 21. januar 2020 ble Kommisjonen informert 

om at søkerens innehaverrettigheter var overført fra Biofa AG til SCC Legal GmbH. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 underrettet Østerrike som rapporterende medlemsstat 

søkeren, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«myndigheten») 26. april 2016 om at søknaden kunne behandles. 

3) Den 7. september 2017 framla den rapporterende medlemsstaten et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med 

kopi til myndigheten, der det vurderes om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og myndigheten. 

Den rapporterende medlemsstatens vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for myndigheten i form av et 

oppdatert utkast til vurderingsrapport i juni 2018. 

5) Den 17. august 2018 underrettet myndigheten søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen om sin konklusjon(2) om 

hvorvidt det aktive stoffet natriumhydrogenkarbonat kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Den 24.–25. januar 2019 framla Kommisjonen den sammenfattende rapporten om natriumhydrogenkarbonat for Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, der natriumhydrogenkarbonat godkjennes. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 297 av 11.9.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 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) EFSA Journal 2018;16(9):5407. 
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8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

9) Kommisjonen anser videre at natriumhydrogenkarbonat er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Natriumhydrogenkarbonat er ikke et stoff som gir grunn til bekymring, og det oppfyller 

vilkårene i punkt 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) Natriumhydrogenkarbonat bør derfor godkjennes som et stoff med lav risiko. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av aktuell teknisk og vitenskapelig kunnskap må det innføres visse vilkår. 

12) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(3) derfor endres. 

13) 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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet natriumhydrogenkarbonat, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 10. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Natriumhydrogenkarbonat 

CAS-nr.: 144-55-8 

Natriumhydrogenkarbonat ≥ 990 g/kg 

Arsen ≤ 3 mg/kg 

Bly ≤ 2 mg/kg 

Kvikksølv ≤ 1 mg/kg 

1. oktober 2020 1. oktober 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om natriumhydrogen-

karbonat, særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«24 Natriumhydrogen-

karbonat 

CAS-nr.: 144-55-8 

Natriumhydrogenkarbonat ≥ 990 g/kg 

Arsen ≤ 3 mg/kg 

Bly ≤ 2 mg/kg 

Kvikksølv ≤ 1 mg/kg 

1. oktober 2020 1. oktober 2035 Ved gjennomføringen av de ensartede prin-

sippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til kon-

klusjonene i den sammenfattende rapporten 

om natriumhydrogenkarbonat, særlig tillegg  

I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1276 

av 11. september 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet bromoksynil 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) Ved kommisjonsdirektiv 2004/58/EF(2) ble bromoksynil 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 bromoksynil, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2021. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil 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 21. mars 2016. 

7) Myndigheten har gjort den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for offentligheten. Myndigheten har også oversendt 

vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og innledet en offentlig høring om 

den. Myndigheten har oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

8) Den 10. april 2017 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(6) om hvorvidt bromoksynil kan forventes 

å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.9.2020, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 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 2004/58/EF av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av alfa-

cypermetrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam som aktive stoffer (EUT L 120 av 24.4.2004, s. 26). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance bromoxynil (variant evaluated bromoxynil octanoate)». EFSA Journal 2017;15(6):4790, 24 s. https://doi.org/10.2903/ 

j.efsa.2017.4790. 

2022/EØS/81/104 
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9) Det framgår av myndighetens konklusjon at sakkyndige fra medlemsstatene og myndigheten under fagfellevurderingen 

foreslo at bromoksynil, som for tiden omfattes av harmonisert klassifisering og merking i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(7), som reproduksjonstoksisk i kategori 2 bør klassifiseres som 

reproduksjonstoksisk i kategori 1B i samsvar med kriteriene fastsatt i nevnte forordning. Kommisjonen anmodet derfor 

myndigheten om å vurdere om ubetydelig eksponering i samsvar med nr. 3.6.4 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009 kunne påvises. Den 8. november 2018 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(8) at 

med hensyn til de representative bruksområdene som ble vurdert, kan eksponering for bromoksynil gjennom andre 

kilder enn kosten ikke anses som ubetydelig. I konklusjonen fastslo myndigheten en risiko for barn fra representative 

bruksområder for bromoksynil, også når det tas hensyn til tilgjengelige risikoreduserende tiltak. 

10) I sin konklusjon fra 2017 fastslo myndigheten også en høy risiko for viltlevende pattedyr ved eksponering for 

bromoksynil gjennom kosten. Myndigheten konkluderte videre med at vurderingen av risikoen for forbrukerne med 

hensyn til produkter av animalsk opprinnelse og vurderingen av risikoen for akvatiske organismer ikke kunne avsluttes. 

11) I sin vitenskapelige rapport(9) konkluderte myndigheten med at selv om det for noen bruksområder for bromoksynil og i 

noen medlemsstater kan være et utilstrekkelig antall kjemiske alternativer tilgjengelig, er en rekke forebyggende og 

helende kjemikaliefrie metoder tilgjengelig, og at en kombinasjon av kjemiske og kjemikaliefrie metoder ofte synes å 

være mulig. Med tanke på ovennevnte betenkeligheter, særlig risikoen for barn og forekomsten av alternativer som vil 

kunne åpne for bruk av prinsippene om integrert bekjempelse av skadegjørere, som fastsatt i artikkel 55 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, er vilkårene for anvendelsen av unntaket i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009, som er 

kumulative, ikke oppfylt. 

12) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens konklusjoner. Videre har 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret 

søkeren til å framlegge merknader til fornyelsesrapporten. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig 

gjennomgått. 

13) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

14) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

bromoksynil bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i den nevnte forordningen. 

15) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

16) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder bromoksy-

nil. 

17) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder bromoksynil, bør ikke vare lenger enn 12 måneder fra ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordningen. 

18) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869(10) ble godkjenningsperioden for bromoksynil forlenget 

til 31. juli 2021 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenningsperiode utløper. Ettersom 

en beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, treffes før den forlengede godkjenningsperioden utløper, bør 

imidlertid denne forordningen få anvendelse snarest mulig. 

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(8) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for 

the active substance bromoxynil in light of negligible exposure data submitted». EFSA Journal 2018;16 (12):5490, 15 s. https://doi.org/ 

10.2903/j.efsa.2018.5490 

(9) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Scientific report on evaluation of data concerning the necessity of 

bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non-

chemical methods». EFSA Journal 2018;16(8):5391, 80 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5391 

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869 av 24. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, 

bromoksynil, kaptan, cyazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, formetanat, 

metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol og  

s-metolaklor (EUT L 201 av 25.6.2020, s. 7). 
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19) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av bromoksynil i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

20) 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 bromoksynil fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 85 om bromoksynil. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder bromoksynil som aktivt stoff, senest  

14. mars 2021. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

utløpe senest 14. september 2021. 

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 11. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1280 

av 14. september 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet benalaksyl 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 plantevern-

midler 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) Ved kommisjonsdirektiv 2004/58/EF(2) ble benalaksyl 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 benalaksyl, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2021. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet benalaksyl i samsvar med artikkel 1 i Kommisjo-

nens 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 medrapporteren-

de medlemsstaten og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») og 

Kommisjonen 12. oktober 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 oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

8) Den 19. desember 2019 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(6) om hvorvidt benalaksyl kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 15.9.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 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 2004/58/EF av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av alfa-

cypermetrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam som aktive stoffer (EUT L 120 av 24.4.2004, s. 26). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet). 2019. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance benalaxyl». EFSA Journal 2020;18(1):5985, 41 s. doi:10.2903/j.efsa.2020.5985 

2022/EØS/81/105 
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9) Myndigheten ga uttrykk for en rekke betenkeligheter i sin konklusjon. Særlig kunne risikoen for forurensning av 

grunnvann med relevante metabolitter ikke utelukkes. En langsiktig risiko for sekundærforgiftning med benalaksyl av 

fugler og fugler som spiser meitemark, ble også identifisert som et kritisk problem. Det ble også gitt uttrykk for 

betenkeligheter knyttet til den langsiktige risikoen for leddyr utenfor målgruppen for alle representative bruksområder. 

Endelig bekreftet søkeren, etter anmodning fra myndigheten om tilleggsopplysninger for å vurdere benalaksyls hormon-

fortstyrrende potensial, at ingen tilleggsstudier ville bli gjennomført eller framlagt. Det kan derfor ikke konkluderes med 

at stoffet ikke har hormonforstyrrende egenskaper. 

10) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til myndighetens konklusjon. Videre har Kommi-

sjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret søkeren til 

å framlegge merknader til fornyelsesrapporten. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med hen-

syn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

benalaksyl bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder benalaksyl. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder benalaksyl, bør ikke vare lenger enn 12 måneder fra ikrafttredelses-

datoen for denne forordningen. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869(7) ble godkjenningsperioden for benalaksyl forlenget til 

31. juli 2021 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenningsperiode utløper. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, treffes før den forlengede godkjenningsperioden utløper, bør denne 

forordningen få anvendelse snarest mulig. 

17) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av benalaksyl i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

18) 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 benalaksyl fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 84 om benalaksyl. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869 av 24. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, 

bromoksynil, kaptan, cyazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, formetanat, 

metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol og  

s-metolaklor (EUT L 201 av 25.6.2020, s. 7). 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder benalaksyl som aktivt stoff, senest  

5. 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 5. oktober 2021. 

Artikkel 5 

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) 2020/1293 

av 15. september 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til  

vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet azadiraktin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2011/44/EU(2) ble azadiraktin oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 anses aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet azadiraktin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, ble begrenset til bruk som innsektsmiddel. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga en av produsentene av det aktive stoffet, Trifolio-

M GmbH, 27. februar 2012 en søknad til den utpekte rapporterende medlemsstaten, Tyskland, om endring av vilkårene 

for godkjenning av azadiraktin for å tillate at det brukes som middmiddel. Den rapporterende medlemsstaten fant at 

søknaden kunne godtas. 

5) Den utpekte rapporterende medlemsstaten vurderte den nye bruken av det aktive stoffet azadiraktin med hensyn til 

potensielle virkninger på menneskers og dyrs helse og miljøet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, og utarbeidet en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport og tilleggsrapport som ble framlagt for 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») og Kommisjonen 10. januar 2013. 

6) I samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sendte myndigheten tilføyelsen til utkastet til 

vurderingsrapport og tilleggsrapport til søkeren og medlemsstatene for kommentarer, og gjorde den tilgjengelig for 

offentligheten. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1107/2009 ble søkeren anmodet om å framlegge 

tilleggsopplysninger. Tyskland vurderte tilleggsopplysningene og framla en oppdatert tilføyelse til utkastet til vurde-

ringsrapport og tilleggsrapport for Kommisjonen og myndigheten 19. september 2017. 

7) Den 14. september 2018 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(5) om hvorvidt det nye bruksom-

rådet for det aktive stoffet azadiraktin kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til tilføyelse til den sammenfattende rapporten om azadiraktin for 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 19. mai 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 16.9.2020, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 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 gjennomføringsdirektiv 2011/44/EU av 13. april 2011 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å oppføre azadiraktin 

som aktivt stoff og om endring av kommisjonsvedtak 2008/941/EF (EUT L 100 av 14.4.2011, s. 43). 

(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) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin 

(Margosa extract)». EFSA Journal 2018;16(9):5234. Doi: 10.2903/j.efsa.2018.5234. 

2022/EØS/81/106 
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8) Søkeren ble oppfordret til å framlegge sine merknader til tilføyelsen til den sammenfattende rapporten. 

9) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, er det fastslått at når plantevernmiddelet brukes som middmiddel, er godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt. Begrensningen til bruk bare som middmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 15. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 343 om azadiraktin i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige be-

stemmelser» lyde: 

«Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om azadiraktin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om azadiraktin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 17. juli 2020. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

1) forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

2) vern av leddyr utenfor målgruppen og akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1295 

av 16. september 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til oppføring av de aktive  

stoffene karbetamid, emamektin, flurokloridon, gamma-cyhalotrin, halosulfuronmetyl,  

ipkonazol og tembotrion på listen over stoffer som bør erstattes(*) 

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 78 nr. 2 og artikkel 80 nr. 7, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408(2) ble det utarbeidet en liste over aktive stoffer som 

oppfyller kriteriene i punkt 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 for å anses som stoffer som bør erstattes. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 bygget på en studie som tok for seg opplysninger om aktive stoffer som ble 

godkjent før 31. januar 2013. Av hensyn til klarhet og likebehandling bør listen over stoffer som bør erstattes, 

oppdateres ved at andre stoffer som er godkjent i henhold til overgangsbestemmelsene i artikkel 80 nr. 1 forordning 

(EF) nr. 1107/2009, og som oppfyller kriteriene i punkt 4 i vedlegg II til nevnte forordning, tas med på listen. 

3) Karbetamid, flurokloridon, halosulfuronmetyl og ipkonazol ble godkjent i henhold til artikkel 80 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, men ble ikke oppført på listen over stoffer som bør erstattes, fordi de da ikke oppfylte kriteriene i punkt 4 

i vedlegg II til nevnte forordning. I nylige uttalelser har Komiteen for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå 

konkludert med at disse aktive stoffene bør klassifiseres som reproduksjonstoksiske i kategori 1B i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3). På bakgrunn av denne vurderingen anses karbetamid, 

flurokloridon, halosulfuronmetyl og ipkonazol(4) å oppfylle kriteriene i punkt 4 sjette strekpunkt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Emamektin, gamma-cyhalotrin og tembotrion ble ikke tatt i betraktning da listen over stoffer som bør erstattes, ble 

opprettet, fordi de ennå ikke var godkjent 31. januar 2013, som var fristen for godkjenning av stoffer som ble vurdert i 

studien som lå til grunn for gjennomføringsforordning (EU) 2015/408, og ble derfor utelatt fra listen som ble opprettet 

ved nevnte gjennomføringsforordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 17.9.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 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) 2015/408 av 11. mars 2015 om gjennomføring av artikkel 80 nr. 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om utarbeiding av en liste over stoffer som bør erstattes (EUT 

L 67 av 12.3.2015, s. 18). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) Uttalelse med forslag om harmonisert klassifisering og merking på EU-plan av karbetamid (12. mars 2015) https://echa.europa.eu/ 

documents/10162/b72929b7-77cc-148b-532c-4d5aab8661d4, flurokloridon (3. november 2018) https://echa.europa.eu/documents/ 

10162/f186167a-b346-82dc-f237-fc8f580416b2, halosulfuronmetyl (22. september 2017) https://echa.europa.eu/documents/10162/ 

4f58f826-4c3d-9388-7c59-a2b101f0d2c4 og ipkonazol (9. mars 2018) https://echa.europa.eu/documents/10162/bebd7903-5dc4-864a-

da7a-7c3967da6e4d. 

2022/EØS/81/107 
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5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») hadde før godkjenningen av de aktive stoffene 

emamektin(5) og tembotrion(6) allikevel konkludert med at disse stoffene oppfyller kriteriene i punkt 4 første strekpunkt 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom deres respektive akseptable daglige inntak og akseptable nivå 

for brukereksponering er betydelig lavere enn referanseverdiene for flertallet av de godkjente aktive stoffene. 

6) Myndigheten konkluderte også med at gamma-cyhalotrin(7) oppfyller kriteriet i punkt 4 første strekpunkt i forordning 

(EF) 1107/2009, ettersom det akseptable nivået for brukereksponering og den akutte referansedosen for dette stoffer er 

betydelig lavere enn referanseverdiene for flertallet av de godkjente aktive stoffene. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 bør derfor endres for å ta behørig hensyn til disse vurderingene. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 gjøres følgende endringer: 

1) Betegnelsen «karbetamid» innsettes mellom posten «karbendazim» og posten «klortoluron». 

2) Betegnelsen «emamektin» innsettes mellom posten «dikvat» og posten «epikonazol». 

3) Betegnelsen «flurokloridon» innsettes mellom posten «flukvinkonazol» og posten «glufosinat». 

4) Betegnelsen «gamme-cyhalotrin» innsettes mellom posten «flukvinkonazol» og posten «glufosinat». 

5) Betegnelsen «halosulfuronmetyl» innsettes mellom posten «glufosinat» og posten «haloksyfop-P». 

6) Betegnelsen «ipkonazol» innsettes mellom posten «imazosulfuron» og posten «isoproturon». 

7) Betegnelsen «tembotrion» innsettes mellom posten «tebufenpyrad» og posten «tepraloksydim». 

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 16. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  

  

(5) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2012. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance emamectin», EFSA Journal 2012;10(11):2955. 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2013. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance tembotrione», EFSA Journal 2013;11(3):3131. 

(7) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance gamma-cyhalothrin», EFSA Journal 2014;12(2):3560. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1682 

av 12. november 2020 

som endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009  

om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produk-

ter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffene 2-hydroksyetylmetakrylat (HEMA) og 11,14-dioksa-2,9-diazaheptadec-16-ensyre, 4,4,6,16-tetrametyl-10,15-

diokso, 2-[(2-metyl-1-okso-2-propenyl)oksy]etylester (Di-HEMA trimetylheksyldikarbamat eller Di-HEMA TMHDC) 

er på det nåværende tidspunkt ikke forbudt eller underlagt begrensninger etter forordning (EF) nr. 1223/2009. 

2) Den 2. juli 2014 vedtok og meddelte det svenske Läkemedelsverket, som er svensk vedkommende myndighet i forbin-

delse med forordning (EF) nr. 1223/2009, en beslutning i henhold til artikkel 27 i forordning (EF) nr. 1223/2009 om 

midlertidige begrensningstiltak med hensyn til et kosmetisk negleprodukt som hadde gitt en lang rekke uønskede 

virkninger. De stoffene som ble identifisert som sannsynlig årsak til disse uønskede virkningene, var HEMA og Di-

HEMA TMHDC. 

3) I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1223/2009 underrettet Läkemedelsverket umiddelbart Kommisjo-

nen og vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene om tiltakene som var truffet, med opplysninger om 

grunnlaget for tiltakene. 

4) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) konkluderte i sin uttalelse av 21.–22. juni 2018(2) med at HEMA og 

di-HEMA-TMHDC, når de påføres neglen på riktig måte som en del av et system for kunstige negler, sannsynligvis 

ikke gir risiko for sensibilisering, forutsatt at de bare brukes på selve neglen og ikke kommer i kontakt med huden rundt. 

SCCS fant videre at både HEMA og di-HEMA-TMHDC er svakt til moderat sensibiliserende og gir risiko for sen-

sibilisering ved feilaktig bruk av produktene, feilaktig påføring eller utilsiktet kontaminering av huden rundt neglene 

under normale og rimelig forutsigbare bruksforhold. 

5) I samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1223/2009 skal kosmetiske produkter som gjøres tilgjengelige på unions-

markedet, være trygge for menneskers helse når de brukes under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. 

6) Når det vurderes hva som er «normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold», må det tas hensyn til mulig feilaktig, 

uegnet eller utilsiktet bruk. For produkter som krever høy grad av presisjon, må det tas hensyn til situasjoner der de 

brukes med utilstrekkelig presisjon. 

7) Tilfeller av sensibilisering overfor negleprodukter med innhold av HEMA og Di-HEMA TMHDC som er rapportert i 

enkelte medlemsstater, har ledet Kommisjonen til den konklusjon at det er en risiko for at slike produkter kan bli påført 

med utilstrekkelig presisjon og dermed komme i kontakt med huden rundt neglen. 

8) Det bør skilles mellom yrkesmessig og privat bruk av kosmetiske produkter. Det forventes høyere sikkerhetsstandarder 

av yrkesbrukere. Særlig forventes det at en yrkesbruker har større ferdigheter, erfaring og kunnskap om bruk av et kos-

metisk produkt enn forbrukeren.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 379 av 13.11.2020, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2021 av  

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

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1592/17. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_214.pdf 
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9) Mulige helse- og sikkerhetsrisikoer for yrkesbrukere er regulert av visse EU-direktiver som fastsetter minstekrav, særlig 

rådsdirektiv 89/391/EØF(3) og 98/24/EF(4). Ytterligere sikkerhetsregler for yrkesbrukere kan få anvendelse. 

10) Når det gjelder forbrukere, innebærer bruk av HEMA og Di-HEMA TMHDC i negleprodukter en potensiell risiko for 

menneskers helse, ettersom vurderingen i uttalelsen fra SCCS er at stoffene HEMA og Di-HEMA TMHDC bare er 

trygge i negleprodukter når disse påføres selve neglen, og ettersom «normale og rimelige forutsigbare bruksforhold» bør 

inkludere muligheten for at produktene blir påført huden rundt neglen. 

11) Ettersom negleprodukter som inneholder HEMA og Di-HEMA TMHDC, forventes å være tryggere for forbrukeren når 

de påføres av yrkesbrukere, bør slike produkter bare benyttes av yrkesbrukere, og advarselen «Bare til yrkesmessig 

bruk» bør derfor tilføyes på emballasjen til slike produkter. 

12) For å gjøre både yrkesbrukere og forbrukere oppmerksomme på den potensielle helserisikoen bør advarselen «Kan 

framkalle en allergisk reaksjon» tilføyes på emballasjen til negleprodukter som inneholder HEMA og Di-HEMA 

TMHDC. 

13) Derfor bør de beskyttelsestiltakene som Sverige har truffet, anses som berettigede. Følgelig er det nødvendig å legge en 

begrensning på bruken av HEMA og Di-HEMA TMHDC i negleprodukter. 

14) Vedlegg III til forordning (EU) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

15) Det bør gis en rimelig frist for å gi bransjen mulighet til å tilpasse seg de nye kravene. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 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 12. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(3) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen 

(EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 tilføyes følgende poster i tabellen: 

Ref.nr. 

Identifikasjon av stoff Begrensninger Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN 

 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

«313 2-hydroksyetylme-

takrylat(*) 

HEMA 868-77-9 212-782-2 Negleprodukter  Bare til yrkesmessig 

bruk 

Bare til yrkesmessig bruk 

Kan gi en allergisk reaksjon 

314 11,14-dioksa-2,9-

diazaheptadec-16-

ensyre, 4,4,6,16-

tetrametyl-10,15-

diokso, 2-[(2-metyl-1-

okso-2-

propenyl)oksy]-

etylester(**) 

DI-HEMA 

TRIMETYLHEKSYL

DIKARBAMAT 

41 137-60-

4/72 869-86-4 

255-239-5/276-

957-5 

Negleprodukter  Bare til yrkesmessig 

bruk 

Bare til yrkesmessig bruk 

Kan gi en allergisk reaksjon 

(*) Fra 3. juni 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 3. september 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og 

som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

(**) Fra 3. juni 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 3. september 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og 

som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1683 

av 12. november 2020 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produk-

ter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and bladder 

cancer risk» konkluderte Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet 

på forbrukere, som ved kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(2) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer 

(«SCCP»), med at de potensielle helserisikoene ved bruk av hårfargingsmidler ga grunn til bekymring. 

2) SCCP anbefalte dessuten en samlet strategi for sikkerhetsvurdering av hårfargestoffer, herunder krav til testing av disse 

stoffenes potensielle genotoksisitet eller kreftframkallende egenskaper. 

3) I samsvar med uttalelser fra SCCP ble Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte partene enige om en samlet strategi 

for lovregulering av hårfargestoffer som krever at bransjen framlegger dokumentasjon med ajourførte vitenskapelige 

data om slike stoffers sikkerhet, slik at SCCP kan foreta en risikovurdering. 

4) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), som erstattet SCCP i samsvar med kommisjonsbeslutning 

2008/721/EF(3), vurderte sikkerheten ved enkelte hårfargestoffer som bransjen hadde framlagt ajourført dokumentasjon 

om. 

5) Som følge av vurderingen fra SCCS er det, for å sikre at hårfargingsmidler er trygge for menneskers helse, nødvendig å 

forby bruk av de tre hårfargestoffene 1,2,4-trihydroksybenzen(4), 2-[(4-amino-2-nitrofenyl)-amino]-benzosyre(5) og  

4-amino-3-hydroksytoluen(6), basert på de endelige uttalelsene fra SCCS om deres sikkerhet. Dessuten er det i lys av de 

endelige uttalelsene fra SCCS om seks andre hårfargestoffer, nemlig Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine 

HCl(7), Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl(8), HC Orange No 6(9), Acid Orange 7(10), 

Tetrabromophenol Blue(11) og Indigofera Tinctoria(12), hensiktsmessig å redusere den høyeste tillatte konsentrasjonen 

av disse stoffene i hårfargingsmidler. 

6) Definisjonen av et hårprodukt i nr. 1 bokstav c) i preambelen til vedlegg II–VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 

utelukker påføring av hårfargestoffer på øyevipper, på bakgrunn av at risikonivået ved bruk av et kosmetisk produkt i 

hodehår er et annet enn ved bruk av det samme produktet på øyevipper. Det var derfor nødvendig med en egen 

sikkerhetsvurdering for bruk av hårfargestoffer på øyevipper.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 379 av 13.11.2020, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2021 av  

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

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og miljø (EUT 

L 66 av 4.3.2004, s. 45). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008,  

s. 21). 

(4) SCCS/1598/18. 

(5) SCCS/1497/12. 

(6) SCCS/1400/11. 

(7) SCCS/1584/17. 

(8) SCCS/1609/19. 

(9) SCCS/1579/16. 

(10) SCCS/1536/14. 

(11) SCCS/1610/19. 

(12) SCCS/1615/20. 

2022/EØS/81/109 
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7) Stoffet 2-metoksymetyl-p-fenylenediamin og dets sulfat er oppført i post 292 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1223/2009. I betraktning av konklusjonene i den seneste SCCS-uttalelsen(13) om bruk av disse stoffene på øyevipper 

bør begrensningen de er underlagt, utvides til å omfatte produkter beregnet på farging av øyevipper. 

8) For å unngå enhver risiko forbundet med at forbrukerne selv påfører produkter beregnet på farging av øyevipper som 

inneholder 2-metoksymetyl-p-fenylenediamin og dets sulfat, bør disse produktene bare tillates for yrkesmessig bruk. 

9) For å informere forbrukere og yrkesbrukere om mulige skadevirkninger av å bruke hårfargingsmidler og produkter 

beregnet på farging av øyevipper, med henblikk på å redusere risikoen for hudsensibilisering overfor disse produktene, 

bør det stå egnede advarsler på produktetikettene. 

10) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

11) Det bør gis rimelige frister for å gi bransjen mulighet til å tilpasse seg de nye kravene og fase ut kosmetiske produkter 

som ikke oppfyller dem. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 12. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(13) SCCS/1603/18. 
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I tabellen i vedlegg II tilføyes følgende poster: 

Referansenummer 
Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

«1642 1,2,4-trihydroksybenzen(*) når det brukes i produkter til farging av hår og øyevipper 533-73-3 208-575-1 

1643 4-amino-3-hydroksytoluen(*) når det brukes i produkter til farging av hår og øyevipper 2835-98-5 220-620-7 

1644 2-[(4-amino-2-nitrofenyl)-amino]-benzosyre(*) når det brukes i produkter til farging av hår og øyevipper 117907-43-4 411-260-3 

(*) Fra 3. september 2021 skal produkter til farging av hår og øyevipper som inneholder disse stoffene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Fra 3. juni 2022 skal produkter til farging av hår og øyevipper som inneholder disse stoffene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.» 

2) I vedlegg III endres tabellen som følger: 

a) Post 292 skal lyde: 

Referansenum-

mer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet 

a b c d e f g h i 

«292 1,4-ben-

zendiamin, 2-

(metoksymetyl) 

1,4-ben-

zendiamin, 2-

(metoksymetyl)-

, sulfat 

2-Methoxymethyl-

p-Phenylenediami-

ne 

2-Methoxymethyl-

p-Phenylenediami-

ne Sulfate 

337906-36-2 

337906-37-3 

679-526-3 

638-749-6 

a) Fargestoff i ok-

siderende 

hårfar-

gingsmidler 

b) Produkter 

beregnet på far-

ging av 

øyevipper 

 a) b) Etter blanding 

under oksidative 

forhold kan den 

høyeste konsentra-

sjonen som brukes 

på hår eller 

øyevipper, ikke 

overstige 1,8 % 

(beregnet som fri 

base) 

b) Yrkesmessig bruk 

a) Følgende skal angis på etiket-

ten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi 

alvorlige allergiske reaksjo-

ner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke bereg-

net på personer under 16 år. 
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        Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen 

for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet 

eller følsom, irritert eller 

skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en 

reaksjon på en midler-

tidig tatovering med svart 

henna.» 

b) Følgende skal angis på etiket-

ten: Blandingsforholdet. 

« Dette produktet kan 

framkalle alvorlige allergiske 

reaksjoner. Les og følg bruks-

anvisningen. 

Dette produktet er ikke bereg-

net på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen 

for allergi. 

Øyevipper skal ikke farges 

dersom forbrukeren 
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        — har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller ska-

det hodebunn, 

— tidligere har hatt en reak-

sjon etter farging av hår 

eller øyevipper, 

— tidligere har hatt en reak-

sjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna. 

Bare til yrkesmessig bruk. 

Skyll straks dersom produktet 

kommer i kontakt med 

øynene.» 

b) Følgende poster tilføyes: 

Referansenum

mer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og advarsler Kjemisk  

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet 

a b c d e f g h i 

«315 4-(3-amino-

pyrazolo[1,5-

A]pyridin-2-yl)-

1,1-dimetyl-

piperazin-1-

iumklorid-hydro-

klorid 

Dimethylpiperazini-

um Aminopyrazol-

opyridine HCl 

1256553-33-9 813-255-5 Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

 Fra og med 3. juni 2021 

kan den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

etter blanding under oksi-

dative forhold ikke oversti-

ge 2 % beregnet som fri 

base. 

Fra og med 3. desember 2021 

skal følgende angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi al-

vorlige allergiske reaksjoner. Les 

og følg bruksanvisningen. Dette 

produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. Midler-

tidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for 

allergi. 
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        Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reak-

sjon etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reak-

sjon på en midlertidig tatove-

ring med svart henna.» 

316 1-(3-((4-

aminofenyl)amin

o)propyl)-3-

metyl-1H-

imidazol-3-

iumklorid-hydro-

klorid 

Methylimidazolium

propyl p-

phenylenediamine 

HCl 

220158-86-1  Fargestoff i oksi-

derende hårfar-

gingsmidler 

 Fra og med 3. juni 2021 

kan den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på hår, 

etter blanding under oksi-

dative forhold ikke oversti-

ge 2 % beregnet som fri 

base. 

Fra og med 3. desember 2021 

skal følgende angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi al-

vorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet 

på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen for 

allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reak-

sjon etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reak-

sjon på en midlertidig tatove-

ring med svart henna.» 
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317 Di[2-[4-[(E)-2-

[4-[bis(2-hydrok-

syetyl)aminofeny

l]vinyl]pyridin-1-

ium]-etyl]dis-

ulfiddimetanesulf

onat 

HC Orange No 6 1449653-83-1  Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfar-

gingsmidler 

Fra og med  

3. juni 2021: 

0,5 % 

Urenheter i form av metan-

sulfonater, særlig etyl-

metansulfonat, skal ikke 

forekomme. 

 

318 Natrium-4-[(2-

hydroksy-1-naf-

tyl)azo]benzene-

sulfonat 

Acid Orange 7 633-96-5 211-199-0 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfar-

gingsmidler 

Fra og med  

3. juni 2021: 

0,5 % 

  

319 Fenol, 4,4'-

(4,5,6,7-

tetrabromo-1,1-

dioksido-3H-2,1-

benzoksatiol-3-

yliden)bis[2,6-

dibromo- 

Tetrabromophenol 

Blue 

4430-25-5 224-622-9 a) Fargestoff i ok-

siderende hårfar-

gingsmidler 

b) Fargestoff i 

ikke-oksideren-

de hårfar-

gingsmidler 

b) Fra og med 

3. juni 2021: 

0,2 % 

a) Fra og med 3. juni 2021 

kan den høyeste kon-

sentrasjonen som brukes 

på hår, etter blanding 

under oksidative forhold 

ikke overstige 0,2 % 

beregnet som fri base. 

a) Fra og med 3. desember 2021 

skal følgende angis på etiket-

ten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan gi al-

vorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke bereg-

net på personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med 

svart henna kan øke risikoen 

for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet el-

ler følsom, irritert eller 

skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en re-

aksjon etter å ha farget 

håret, 

— du tidligere har hatt en re-

aksjon på en midlertidig 

tatovering med svart 

henna.» 
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320 Indigofera tincto-

ria, tørkede og 

pulveriserte bla-

der av Indigofera 

tinctoria L 

Indigofera tinctoria 

leaf Indigofera 

tinctoria leaf 

powder 

Indigofera tinctoria 

leaf extract 

Indigofera tinctoria 

extract 

84775-63-3 283-892-6 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfar-

gingsmidler 

Fra og med  

3. juni 2021:  

25 %» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1684 

av 12. november 2020 

om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om  

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produk-

ter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) konkluderte i sin uttalelse av 13. desember 2019(2) («SCCS-uttalel-

sen») med at bruk av Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate som UV-filter i kosmetiskee 

produkter ved en høyeste konsentrasjon på 3 % er trygt. Giftighet ved innånding ble ikke vurdert i SCCS-uttalelsen, 

ettersom ingen data ble framlagt. Derfor gjelder ikke SCCS-uttalelsen for noen kosmetiske produkter i form av spray 

som kan medføre eksponering av forbrukerens lunger ved innånding. 

2) SCCS konkluderte også med at Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate er et sekundært 

amin, og derfor har tendens til nitrosering og danning av nitrosamin. Det bør ikke brukes sammen med nitroserende 

stoffer. Nitrosamininnholdet bør være lavere enn 50 ppb. 

3) På bakgrunn av SCCS-uttalelsen og for å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utviklingen bør bruk av 

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate som UV-filter i kosmetiske produkter godkjennes 

ved en konsentrasjon på høyst 3 %, unntatt til bruk som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved 

innånding. 

4) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 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 torsdag 12. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 379 av 13.11.2020, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2021 av  

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

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1605/19. 

2022/EØS/81/110 
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VEDLEGG 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 tilføyes følgende post: 

Referansenum-

mer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 
Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over vanlige 

navn på bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet 

a b c d e f g h i 

«32 2-etoksyetyl (2Z)-2-

cyano-2-[3-(3-

metoksypropy-

lamino)sykloheks-2-en-

1-yliden]acetat 

Methoxypropylamino Cy-

clohexenylidene 

Ethoxyethylcyanoacetate 

1419401-88-9 700-860-3  3 % — Skal ikke brukes i produkter 

som kan medføre eksponering 

av sluttbrukerens lunger ved 

innånding. 

— Skal ikke brukes sammen med 

nitroserende stoffer. Høyeste 

innhold av nitrosamin: 

50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie behol-

dere» 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2019/1764 

av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 med hensyn til gjeldende 

systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til balustrader og rekkverk som er beregnet på 

bruk i byggverk utelukkende for å hindre fallulykker, og som ikke er  

utsatt for vertikale belastninger fra konstruksjonen(*) 

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 28 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det finnes ingen hensiktsmessig beslutning for vurdering og verifisering av ytelsen til balustrader og rekkverk som er 

beregnet på bruk i byggverk utelukkende for å hindre fallulykker, og som ikke er utsatt for vertikale belastninger fra 

konstruksjonen. Det er derfor nødvendig å fastsette hvilke systemer for vurdering og verifisering av ytelse som gjelder 

for disse balustradene og rekkverkene. 

2) Idet det tas hensyn til erfaringen med produktenes virkemåte gjennom deres levetid, som beskrevet i undersøkelsen av 

årsakene til feil ved disse produktene, bør produsenten vurdere produktenes ytelse med hensyn til alle grunnleggende 

egenskaper, unntatt brannpåvirkning, før de bringes i omsetning. Mer kostnadskrevende systemer er ikke nødvendig. 

For brannpåvirkningen bør valg av system 1, 3 eller 4 anses som passende ved henvisning til forskjellige undergrupper 

av produkter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Denne beslutningen får anvendelse på balustrader og rekkverk som er beregnet på bruk i byggverk utelukkende for å hindre 

fallulykker, og som ikke utsatt for vertikale belastninger fra konstruksjonen. 

Artikkel 2 

Balustradene og rekkverkene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres med hensyn til sin ytelse i forhold til deres 

vesentlige egenskaper i samsvar med systemene angitt i vedlegget. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 24.10.2019, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2021 av  

5. februar 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/81/111 
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VEDLEGG 

SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

Tabell 1 

For alle vesentlige egenskaper unntatt brannpåvirkning 

Produkter og tiltenkt bruk Gjeldende system 

Balustrader og rekkverk som er beregnet på bruk i byggverk utelukkende for å hindre fallulyk-

ker, og som ikke er utsatt for vertikale belastninger fra konstruksjonen. 
4 

Tabell 2 

Bare for brannpåvirkning 

Produkter og tiltenkt bruk Undergruppe av produkt Gjeldende system 

Balustrader og rekkverk som er beregnet på 

bruk i byggverk utelukkende for å hindre 

fallulykker, og som ikke er utsatt for vertikale 

belastninger fra konstruksjonen. 

Produkter for hvilke et klart identifiserbart 

trinn i produksjonsprosessen fører til en 

forbedring av deres ytelse ved brannpåvirkning 

(f.eks. tilsetting av brannhemmende midler 

eller en begrensning av organisk materiale) 

1 

Produkter for hvilke det finnes et gjeldende 

europeisk rettslig grunnlag for å klassifisere 

deres ytelse ved brannpåvirkning uten prøving 

4 

Produkter som ikke tilhører de andre under-

gruppene 
3 
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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(*) 

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 bygge-

varer 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 vurde-

ringsorganer i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011 utarbeidet og vedtatt flere europeiske vurde-

ringsdokumenter. 

3) Kommisjonen har vurdert om de europeiske vurderingsdokumentene utarbeidet 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. 

4) De europeiske vurderingsdokumentene utarbeidet 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. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Henvisningene til de europeiske vurderingsdokumentene for byggevarer som er utarbeidet til støtte for direktiv (EU) 305/2011 

og oppført i vedlegget til denne beslutningen, offentliggjøres med dette i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 19. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2019, s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2021 av  

5. februar 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/81/112 
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VEDLEGG 

Henvisning og tittel for det europeiske vurderingsdokumentet 

040427-00-0404 Byggesett for komposittsystem for utvendig varmeisolasjon (ETICS) med mørtel som varmeisolasjons-

produkt og puss eller usammenhengende kledning som ytterlag 

060012-00-0802 Byggesett bestående av skorsteinsfôring laget av glassfiber, mineralske stoffer og organiske stoffer, og 

tilbehør 

090119-00-0404 Byggesett for ytterveggskledning av mineralplater med puss som legges på på stedet 

090120-00-0404 Byggesett for ikke-bærende ytterveggsystemer av mineralplater 

130031-00-0304 Bjelker og søyler av metallnett 

130082-00-0603 Fasadefestesystem – plastbrakett for festing av treelementer eller trebaserte elementer til underkonstruk-

sjonen 

260014-00-0301 Kalsinert sjiktsilikat som tilsetningsstoff av type II 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/896 

av 28. mai 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til europeiske 

vurderingsdokumenter for sammenstillinger av innvendige skillevegger til bruk som ikke-bærende 

vegger, systemer av mekanisk festede fleksible takplater for vanntetting, tynne metallkomposittplater, 

elastiske og hule mikrokuler for betongtilsetning, festesammenstillinger til terrassedekke  

og selvbærende, lysgjennomtrengelige taksystemer med belegg av plastplater(*) 

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 vurde-

ringsorganer i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011 utarbeidet og vedtatt flere europeiske vurde-

ringsdokumenter. 

3) De europeiske vurderingsdokumentene gjelder sammenstillinger av innvendige skillevegger til bruk som ikke-bærende 

vegger, systemer av mekanisk festede fleksible takplater for vanntetting, tynne metallkomposittplater, elastiske og hule 

mikrokuler for betongtilsetning, festesammenstillinger til terrassedekke og selvbærende, lysgjennomtrengelige taksys-

temer med belegg av plastplater. De europeiske vurderingsdokumentene inneholder en generell beskrivelse av 

byggevaren, listen over vesentlige egenskaper som er relevante for den tilsiktede bruken av varen som angitt av 

produsenten og som avtalt mellom produsenten og organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, samt en beskrivelse 

av metodene og kriteriene for vurderingen av varens ytelse med hensyn til disse vesentlige egenskapene. 

4) Mens de europeiske vurderingsdokumentene for sammenstillinger av innvendige skillevegger til bruk som ikke-bærende 

vegger, systemer av mekanisk festede fleksible takplater for vanntetting og selvbærende, lysgjennomtrengelige 

taksystemer med belegg av plastplater er utstedt for å erstatte de tilsvarende retningslinjene for europeiske tekniske 

godkjenninger (ETAG-er) som ble brukt tidligere, er de europeiske godkjenningsdokumentene for tynne metallkompo-

sittplater, elastiske og hule mikrokuler for betongtilsetning og festesammenstillinger til terrassedekke basert utelukkende 

på enkeltprodusenters anmodninger om europeiske tekniske vurderinger. 

5) Kommisjonen har vurdert om de europeiske vurderingsdokumentene utarbeidet av organisasjonen av tekniske vurde-

ringsorganer oppfyller de kravene som skal oppfylles med hensyn til de grunnleggende kravene til byggevarer angitt i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 305/2011. 

6) De europeiske vurderingsdokumentene utarbeidet 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, ettersom elementene nevnt i betraktning 3 i denne beslutningen er behørig innarbeidet i dem. 

Henvisningene til disse europeiske vurderingsdokumentene bør derfor offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. 

7) Listen over europeiske vurderingsdokumenter offentliggjøres ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/450(2). Av klarhetshensyn bør henvisninger til nye europeiske vurderingsdokumenter føyes til denne listen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 29.5.2019, s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2021 av  

5. februar 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. 

(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). 

2022/EØS/81/113 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1161 

 

 

8) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 bør derfor endres. 

9) 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. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 tilføyes følgende rader: 

«030351-00-0402 Systemer av mekanisk festede fleksible takplater for vanntetting 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 006») 

210005-00-0505 Sammenstillinger av innvendige skillevegger til bruk som ikke-bærende vegger 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 003») 

210046-00-1201 Tynne metallkomposittplater 

220089-00-0401 Selvbærende, lysgjennomtrengelige taksystemer med belegg av plastplater 

(erstatter teknisk spesifikasjon «ETAG 010») 

260017-00-0301 Elastiske og hule mikrokuler for betongtilsetning 

331924-00-0602 Festesammenstillinger til terrassedekke» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/350 

av 28. februar 2020 

om endring av vedtak 2002/364/EF med hensyn til definisjonen av førstelinjetester og bekreftende 

tester, krav til utstyr til selvtesting og krav til hurtigtester og bekreftende  

og supplerende tester for HIV og HCV 

[meddelt under nummer C(2020) 1086](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(1), særlig artikkel 5 nr. 3 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 nr. 3 første ledd i direktiv 98/79/EF skal medlemsstatene anse at utstyr oppfyller de grunnleggen-

de kravene som er nevnt i artikkel 3 i det direktivet, dersom det er konstruert og framstilt i samsvar med felles tekniske 

spesifikasjoner. De felles tekniske spesifikasjonene for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk er fastsatt i kommisjons-

vedtak 2002/364/EF(2). 

2) Av hensyn til folkehelsen og pasientsikkerheten og for å gjenspeile den vitenskapelige og teknologiske utviklingen, 

herunder utviklingen innen visse typer utstyrs tiltenkte bruk, ytelse og analytiske sensitivitet, bør de felles tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF oppdateres. 

3) Definisjonen av førstelinjetester og bekreftende tester, kravene til utstyr til selvtesting og kravene til hurtigtester og 

bekreftende og supplerende tester for HIV og HCV bør endres for å ta høyde for det aktuelle tekniske nivået i stadig 

utvikling, endrede klinisk behov, ny vitenskapelig kunnskap og de nye typene utstyr på markedet. 

4) Produsentene bør gis tid til å tilpasse seg endringene i de felles tekniske spesifikasjonene. Anvendelsesdatoen for denne 

beslutningen bør derfor utsettes. Av hensyn til folkehelsen og pasientsikkerheten bør produsenter imidlertid ha rett til på 

frivillig grunnlag å sikre samsvar med de felles tekniske spesifikasjonene, endret ved denne beslutningen, før 

anvendelsesdatoen. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 nr. 2 i rådsdirektiv 

90/385/EØF(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 3.3.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2021 av 5. februar 2021 

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

(1) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2002/364/EF av 7. mai 2002 om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 131 

av 16.5.2002, s. 17). 

(3) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (EFT  

L 189 av 20.7.1990, s. 17). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2002/364/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

1. Denne beslutningen får anvendelse fra 2. mars 2021. 

2. Uten hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene fra 2. mars 2020 til 1. juli 2020 anvende formodningen om samsvar nevnt i 

artikkel 5 nr. 3 i direktiv 98/79/EF på alt medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som oppfyller kravene i noe av det følgende: 

a) De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF som endret ved kommisjonsbeslutning 2011/869/EU(4). 

b) De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF som endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2019/1244(5). 

c) De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF som endret ved denne beslutningen. 

3. Uten hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene fra 2. juli 2020 til 1. mars 2021 anvende formodningen om samsvar nevnt i 

artikkel 5 nr. 3 i direktiv 98/79/EF på alt medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som oppfyller kravene i noe av det følgende: 

a) De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF som endret ved gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/1244. 

b) De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF som endret ved denne beslutningen. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(4) Kommisjonsbeslutning 2011/869/EU av 20. desember 2011 om endring av vedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EUT L 341 av 22.12.2011, s. 63). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1244 av 1. juli 2019 om endring av beslutning 2002/364/EF med hensyn til kravene 

til kombinerte antigen- og antistofftester for HIV og HCV og kravene til nukleinsyreamplifikasjonsteknikker når det gjelder 

referansemateriale og kvalitative HIV-tester (EUT L 193 av 19.7.2019, s.1). 
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VEDLEGG 

I vedlegget til vedtak nr. 2002/364/EF gjøres følgende endringer: 

1. I avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende definisjon av «førstelinjetest» settes inn mellom definisjonen av «Feilrate i hele systemet» og definisjonen av 

«Bekreftende prøve»: 

«Førstelinjetest 

Med førstelinjetest menes en test som brukes til å påvise en markør eller analytt, og som kan etterfølges av en be-

kreftende test. Utstyr som utelukkende er beregnet på overvåking av en tidligere bestemt markør eller analytt, regnes 

ikke som førstelinjetester.» 

b) Definisjonen av «Bekreftende prøve» erstattes av følgende: 

«Bekreftende test 

Med bekreftende test menes en test som brukes til å bekrefte et reaktivt resultat fra en førstelinjetest.» 

2. I avsnitt 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.1. Utstyr som påviser virusinfeksjoner, skal oppfylle kravene til sensitivitet og spesifisitet angitt i tabell 1, 3, 4 

og 5 som gjelder for det, idet det tas hensyn til det aktuelle utstyrets tiltenkte bruk, virustype og enheter som 

skal påvises (antigen og/eller antistoff). Se også nr. 3.1.11 for førstelinjetester.» 

b) Nr. 3.1.3 skal lyde: 

«3.1.3. Utstyr til selvtesting skal oppfylle de samme kravene til sensitivitet og spesifisitet i de felles tekniske spesifi-

kasjonene som gjelder for tilsvarende utstyr beregnet på yrkesmessig bruk. Relevante deler av ytelsesevalue-

ringen skal foretas (eller gjentas) av egnede lekmenn for å vurdere utstyrets funksjon samt bruksanvisningen. 

Lekmennene som velges for å foreta ytelsesevalueringen, skal være representative for de tiltenkte brukergrup-

pene. 

Ytelsesevaluering av et utstyr til selvtesting skal for hver kroppsvæske som utstyret er beregnet på, for 

eksempel fullblod, urin og spytt, omfatte minst 200 lekmenn som har testet positivt for infeksjonen, og minst 

400 lekmenn med ukjent status, der minst 200 har høy risiko for å bli smittet. Sensitiviteten og spesifisiteten 

til utstyr til selvtesting stilt til rådighet for lekmenn skal defineres i forhold til pasientens bekreftede 

infeksjonsstatus.» 

c) Nr. 3.1.9 skal lyde: 

«3.1.9. Ytelsesevaluering av førstelinjetester skal omfatte 25 positive (om tilgjengelig ved sjeldne infeksjoner) 

«dagsferske» serumprøver (≤ 1 dag etter prøvetaking).» 

d) Nr. 3.1.11 skal lyde: 

«3.1.11. Ved ytelsesevalueringer av førstelinjetester (tabell 1 og 3) skal blodgiverpopulasjonene som undersøkes, 

komme fra minst to blodgiversentraler og bestå av konsekutive blodgivinger som ikke er blitt valgt for å ute-

lukke førstegangsgivere.» 

e) Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«3.4.2. Produsentens testing før frigivelse av partier av førstelinjetester skal omfatte minst 100 prøver som er negati-

ve for den relevante analytten.» 

3. Tabell 1 skal lyde: 
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«Tabell 1 

Førstelinjetester, unntatt hurtigtester: anti-HIV 1/2, HIV 1/2 Ag/Ab, anti-HTLV I/II, anti-HCV, HCV Ag/Ab, HBsAg, anti-HBc 

  
Anti-HIV 1/2, HIV 1/2 

Ag/Ab 
Anti-HTLV-I/II Anti-HCV, HCV Ag/Ab HBsAg Anti-HBc 

Diagnostisk sen-

sitivitet 

Positive prøver 400 HIV-1 

100 HIV-2 

herunder 40 non-B-

undertyper, alle 

tilgjengelige HIV 1-

undertyper skal 

representeres med minst 

tre prøver per undertype 

300 HTLV-I 

100 HTLV-II 

400 (positive prøver) 

herunder prøver fra forskjellige infek-

sjonsstadier som gjenspeiler forskjellige 

antistoffmønstre 

Genotype 1–4: > 20 prøver per genotype 

(herunder non-a-undertyper av genotype 

4) 

5: > 5 prøver 

6: om tilgjengelig 

400 

herunder undertyper 

400 

herunder vurdering av 

andre HBV-markører 

Serokonverteringspaneler 20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos 

meldt organ eller produ-

sent) 

Defineres når 

tilgjengelig 

20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos meldt organ eller 

produsent) 

20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos meldt 

organ eller produsent) 

Defineres når tilgjengelig 

Analytisk sensitivi-

tet 

Standarder    0,130 IE/ml (WHO In-

ternational Standard: Third 

International Standard for 

HBsAg, subtypes ayw1/adw2, 

HBV genotype B4, NIBSC-

kode: 12/226) 

 

Spesifisitet Uspesifiserte givere (her-

under førstegangsgivere) 
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Sykehuspasienter 200 200 200 200 200 

Potensielt kryssreagerende 

blodprøver (RF+, beslektede 

virus, gravide kvinner osv.) 

100 100 100 100 100» 
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4. Tabell 3 skal lyde: 

«Tabell 3 

Hurtigtester: anti-HIV 1/2, HIV 1/2 Ag/Ab, anti-HCV, HCV Ag/Ab, HBsAg, anti-HBc, anti-HTLV I og II 

  
Anti-HIV 1/2, HIV 1/2 

Ag/Ab 
Anti-HCV, HCV Ag/Ab HBsAg Anti-HBc Anti-HTLV I og II Akseptkriterier 

Diagnostisk sensitivi-

tet 

Positive prøver Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i tabell 

1 

Serokonverte-

ringspaneler 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i 

tabell 1 

Samme kriterier som i tabell 

1 

Diagnostisk spesifisitet Negative prøver 21 000 blodgivinger 1 000 blodgivinger 1 000 blodgivinger 1 000 blodgivinger 1 000 blodgivinger ≥ 99 % 

(anti-HBc: ≥ 96 %)» 200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 

200 prøver fra gravide 

kvinner 

200 prøver fra gravide 

kvinner 

200 prøver fra gravide 

kvinner 

 200 prøver fra gravide 

kvinner 

100 potensielt in-

terfererende prøver 

100 potensielt in-

terfererende prøver 

100 potensielt in-

terfererende prøver 

100 potensielt in-

terfererende prøver 

100 potensielt in-

terfererende prøver 

5. Tabell 4 skal lyde: 

«Tabell 4 

Bekreftende og supplerende tester for anti-HIV 1/2, HIV 1/2 Ag/Ab, anti-HTLV I og II, anti-HCV, HCV Ag/Ab, HBsAg 

  
Bekreftende tester for anti-HIV 1/2, 

HIV 1/2 Ag/Ab 

Bekreftende tester for anti-

HTLV I og II 

Supplerende tester for anti-HCV, 

HCV Ag/Ab 
Bekreftende tester for HBsAg Akseptkriterier 

Diagnostisk sensitivitet Positive prøver 200 HIV-1 og 100 HIV-2 

herunder prøver fra forskjellige 

infeksjonsstadier som gjen-

speiler forskjellige antistoff-

mønstre 

200 HTLV-I og 100 

HTLV-II 

300 HCV (positive prøver) 

herunder prøver fra forskjellige 

infeksjonsstadier som gjenspeiler 

forskjellige antistoffmønstre 

Genotype 1–4: > 20 prøver 

(herunder non-a-undertyper av 

genotype 4 

Genotype 5: > 5 prøver 

Genotype 6: om tilgjengelig 

300 HBsAg 

herunder prøver fra for-

skjellige infeksjonsstadier 

20 sterkt positive prøver 

(> 26 IE/ml); 20 prøver i 

cut-off-området 

Korrekt identifisering som 

positiv (eller ubestemt), 

ikke negativ 

Serokonverte-

ringspaneler 

15 serokonverteringspaneler/ 

lavtiterpaneler 

 15 serokonverteringspaneler/ 

lavtiterpaneler 

15 serokonverteringspane-

ler/lavtiterpaneler 
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Bekreftende tester for anti-HIV 1/2, 

HIV 1/2 Ag/Ab 

Bekreftende tester for anti-

HTLV I og II 

Supplerende tester for anti-HCV, 

HCV Ag/Ab 
Bekreftende tester for HBsAg Akseptkriterier 

Analytisk sensitivitet Standarder    Third International 

Standard for HBsAg, 

subtypes ayw1/adw2, 

HBV genotype B4, 

NIBSC-kode: 12/226 

 

Diagnostisk spesifisitet Negative prøver 200 blodgivinger 200 blodgivinger 200 blodgivinger 10 falskt positive som er 

tilgjengelige fra vurderin-

gen av førstelinjetesten(1) 

Ingen falskt positive resulta-

ter / (1) ingen nøytralisering 200 kliniske prøver, herunder 

fra gravide kvinner 

200 kliniske prøver, her-

under fra gravide kvinner 

200 kliniske prøver, herunder fra 

gravide kvinner 

50 potensielt interfererende 

prøver, herunder prøver med 

ubestemte resultater i andre be-

kreftende tester 

50 potensielt interfereren-

de prøver, herunder prø-

ver med ubestemte 

resultater i andre 

bekreftende tester 

50 potensielt interfererende 

prøver, herunder prøver med 

ubestemte resultater i andre 

supplerende tester 

50 potensielt interfereren-

de prøver 

(1) Akseptkriterier: ingen nøytralisering for bekreftende test for HBsAg.» 

 

check 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1396 

av 10. september 2019 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2017/745 med hensyn til utpeking av ekspertpaneler på området medisinsk utstyr(*) 

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 106 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det skal utpekes ekspertpaneler med henblikk på å yte vitenskapelig, teknisk og klinisk bistand til Kommisjonen, 

koordineringsgruppen for medisinsk utstyr (MDCG), medlemsstatene, meldte organer og produsenter i forbindelse med 

gjennomføringen av forordning (EU) 2017/745 og med henblikk på å framlegge synspunkter i samsvar med artikkel 48 

nr. 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746(2). 

2) Meldte organer skal særlig rådføre seg med ekspertpaneler om kliniske evalueringer av visse typer medisinsk 

høyrisikoutstyr innenfor rammen av forordning (EU) 2017/745 og om ytelsesevalueringer av visse typer medisinsk 

høyrisikoutstyr til in vitro-diagnostikk innenfor rammen av forordning (EU) 2017/746. 

3) Kommisjonen har i samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr identifisert områder der det er behov for 

sammenhengende vitenskapelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning. Det bør utpekes ekspertpaneler på disse områdene, 

og prinsippene for hvordan disse organiseres og drives, bør defineres, herunder framgangsmåtene for valg og utpeking 

av panelenes medlemmer, for å sikre at de følger prinsippene om høyest mulig vitenskapelig kompetanse, upartiskhet, 

uavhengighet og åpenhet. Listen over utpekte ekspertpaneler kan revideres på bakgrunn av erfaringer eller nye behov 

som identifiseres. 

4) Rådgiverne i ekspertpanelene bør utpekes på bakgrunn av objektive kriterier og etter en offentlig innbydelse til 

interessetegning. Utvelgingskriteriene i innbydelsen til interessetegning bør sikre at det velges høyt kvalifiserte 

rådgivere med tilstrekkelig oppdatert klinisk, vitenskapelig og teknisk ekspertise på de relevante områdene som er 

identifisert, samt at rådgiverne kan opptre uavhengig og i allmennhetens interesse. Utvelgingskriteriene bør også sikre at 

alle de valgte rådgivernes samlede ekspertise i tilstrekkelig grad dekker alle identifiserte områder, og at rådgivernes 

geografiske opprinnelse gjenspeiler mangfoldet innen vitenskapelige og kliniske strategier i Unionen. 

5) Antall rådgivere som skal utpekes til hvert ekspertpanel eller oppføres på en sentral liste over tilgjengelige eksperter, bør 

angis i innbydelsen til interessetegning på bakgrunn av forventet arbeidsmengde og den ekspertisen som kreves. 

6) Organiseringen av ekspertpanelene bør være fleksibel, slik at spesialkunnskap kan stilles til rådighet ved behov. I tillegg 

til rådgiverne som er utpekt til ekspertpanelene, bør det derfor opprettes en sentral liste over rådgivere som ikke er 

medlemmer av ekspertpaneler. Rådgiverne på denne listen bør være tilgjengelige for å støtte ekspertpanelenes arbeid 

ved behov. 

7) For å sikre at ekspertpanelene kan utføre sine oppgaver på en rettidig og effektiv måte, bør de kunne nedsette 

undergrupper med ansvar for spesifikke oppgaver og bestående av et visst antall av panelets medlemmer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av 11.9.2019, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2021 av  

5. februar 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) 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. 176). 
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8) For å lette organiseringen av ekspertpanelene og kommunikasjonen dem imellom bør det nedsettes et koordinerings-

utvalg bestående av panelenes ledere og nestledere. For å sikre den støtten som er nødvendig for at ekspertpanelene skal 

kunne fungere effektivt, bør Kommisjonen stille et sekretariat til rådighet for ekspertpanelene og for koordineringsut-

valget. 

9) Ekspertpanelene bør fungere på en åpen og harmonisert måte. For dette formålet bør koordineringsutvalget utarbeide en 

felles forretningsorden, interne retningslinjer og metoder for drift av panelene som bør være offentlig tilgjengelig. Den 

felles forretningsordenen, de interne retningslinjene og metodene bør gjennomgås regelmessig for å sikre at de tar høyde 

for den seneste vitenskapelige utviklingen og gjenspeiler den nyeste praksisen. 

10) Eventuelle personopplysninger som behandles av ekspertpanelene, sekretariatet eller koordineringsutvalget, skal 

behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725(3). 

11) Rådgiverne bør overholde sikkerhetsreglene for vern av graderte EU-opplysninger og følsomme ikke-graderte 

opplysninger fastsatt i kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443(4) og (EU, Euratom) 2015/444(5). 

12) Med tanke på ekspertpanelenes bidrag til å nå målene for Unionens politikk ved å yte vitenskapelig, teknisk og klinisk 

bistand til Kommisjonen, koordineringsgruppen for medisinsk utstyr, produsenter og meldte organer i forbindelse med 

gjennomføringen av forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2017/746, og idet det tas hensyn til prinsippet om 

kostnadseffektivitet, bør rådgiverne motta egnet godtgjøring for de aktivitetene de utfører, utover refusjon av 

utgifter. Godtgjøringsnivået bør gjenspeile omfanget av det arbeidet som rådgiverne skal utføre, særlig når det gjelder 

oppgavenes varighet og art. 

13) Ekspertpanelenes aktiviteter bør finansieres via Kommisjonens relevante budsjettpost. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Utpeking av ekspertpaneler 

1. Det skal utpekes et ekspertpanel på hvert av følgende områder for å utføre oppgavene fastsatt i artikkel 106 nr. 9 og 10 i 

forordning (EU) 2017/745 og i artikkel 48 nr. 6 i forordning (EU) 2017/746: 

 1) Ortopedi, traumatologi, rehabilitering, revmatologi. 

 2) Sirkulasjonssystemet. 

 3) Nevrologi. 

 4) Respirasjonssystemet, anestesiologi, intensivmedisin. 

 5) Endokrinologi og diabetes. 

 6) Generell og plastisk kirurgi og odontologi. 

 7) Obstetrikk og gynekologi, herunder reproduksjonsmedisin. 

 8) Gastroenterologi og hepatologi. 

 9) Nefrologi og urologi. 

10) Oftalmologi. 

11) Medisinsk utstyr til in-vitro-diagnostikk (IVD). 

2. Det skal utpekes ytterligere et ekspertpanel som skal være ansvarlig for beslutningen nevnt i avsnitt 5.1 bokstav c) i 

vedlegg IX til forordning (EU) 2017/745.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 

(4) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443 av 13. mars 2015 om sikkerhet i Kommisjonen (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 41). 

(5) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 72 

av 17.3.2015, s. 53). 
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Artikkel 2 

Utpeking av rådgivere og opprettelse av den sentrale listen 

1. Med henblikk på artikkel 106 nr. 5 i forordning (EU) 2017/745 skal det utpekes rådgivere til ekspertpanelene etter en 

innbydelse til interessetegning og samråd med koordineringsgruppen for medisinsk utstyr på bakgrunn av utvelgingskriteriene 

angitt i nevnte innbydelse til interessetegning. 

2. Antall medlemmer i hvert ekspertpanel skal være angitt i innbydelsen til interessetegning nevnt i nr. 1. 

3. Med henblikk på artikkel 106 nr. 6 i forordning (EU) 2017/745 og etter samråd med koordineringsgruppen for medisinsk 

utstyr skal rådgivere som oppfyller kriteriene angitt i innbydelsen, men som ikke utpekes til et ekspertpanel, oppføres på en 

sentral liste over tilgjengelige eksperter (heretter kalt «den sentrale listen»). 

4. Rådgiverne skal velges med henblikk på behovet for å sikre 

a) egnet og oppdatert klinisk, vitenskapelig eller teknisk ekspertise på områdene nevnt i artikkel 1 nr. 1, 

b) uavhengighet, upartiskhet, objektivitet og fravær av interessekonflikter som angitt i artikkel 107 i forordning (EU) 

2017/745, 

c) en balansert geografisk representasjon. 

5. Dersom det er nødvendig som følge av et bestemt ekspertpanels arbeidsmengde eller behovet for å stille nødvendig 

ekspertise til rådighet for et bestemt ekspertpanel, kan det utpekes ytterligere rådgivere til dette ekspertpanelet fra den sentrale 

listen. 

6. Dersom det er nødvendig som følge av et bestemt ekspertpanels arbeidsmengde eller behovet for å stille nødvendig 

ekspertise til rådighet for et bestemt ekspertpanel, kan rådgivere på den sentrale listen eller i et annet ekspertpanel utpekes til 

dette ekspertpanelet for spesifikke oppgaver og i et begrenset tidsrom. 

7. Den sentrale listen kan oppdateres gjennom nye innbydelser til interessetegning. 

Artikkel 3 

Undergrupper 

1. Et ekspertpanel kan etter avtale med Kommisjonen nedsette faste eller midlertidige undergrupper med ansvar for 

spesifikke oppgaver og bestående av et visst antall av panelets medlemmer. 

2. Undergruppene skal arbeide i samsvar med den felles forretningsordenen for ekspertpaneler nevnt i artikkel 9 nr. 1. 

Artikkel 4 

Mandatperiode 

1. Rådgivere skal utpekes som medlemmer av et ekspertpanel for en periode på tre år med mulighet for fornyelse. 

2. Dersom en rådgiver ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 12 og artikkel 15 eller i artikkel 339 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte, fratrer eller ikke lenger er i stand til å bidra effektivt til ekspertpanelets arbeid, kan 

Kommisjonen avsette vedkommende. 

3. Dersom en rådgiver avsettes i løpet av sin mandatperiode, skal det utpekes en stedfortreder fra den sentrale listen for den 

gjenværende perioden. 

Artikkel 5 

Valg av leder og nestleder 

1. I begynnelsen av hver mandatperiode nevnt i artikkel 4 skal hvert panel og dets undergrupper ved simpelt flertall velge en 

leder og en nestleder blant medlemmene.  
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2. Lederen og nestlederen velges for en periode på tre år som kan fornyes. Enhver utskiftning av lederen eller nestlederen i 

løpet av mandatperioden skal skje i samsvar med framgangsmåten nevnt i nr. 1 og skal være gyldig for resten av perioden. 

3. Når det gjelder undergrupper, skal lederens og nestlederens mandatperiode løpe fra og med valgtidspunktet og fram til 

utløpet av undergruppens mandatperiode. 

Artikkel 6 

Avstemningsregler 

Ved vedtakelse av vitenskapelige uttalelser eller synspunkter, alt etter hva som er relevant, innenfor rammen av artikkel 54 nr. 1 

og artikkel 61 nr. 2 i forordning (EU) 2017/745 samt artikkel 48 nr. 6 i forordning (EU) 2017/746 skal ekspertpanelet treffe 

beslutninger i samsvar med artikkel 106 nr. 12 i forordning (EU) 2017/745. 

Artikkel 7 

Koordineringsutvalg 

1. Etter valget nevnt i artikkel 5 skal det nedsettes et koordineringsutvalg (heretter kalt «utvalget») bestående av lederne og 

nestlederne i alle ekspertpaneler. 

2. Utvalget skal blant annet 

— sikre effektiv utveksling av informasjon ekspertpanelene imellom, 

— vedta og gjennomgå den felles forretningsordenen for ekspertpanelene i samsvar med artikkel 9, 

— vedta og gjennomgå interne retningslinjer og metoder som skal brukes av ekspertpanelene. 

3. Utvalget skal arbeide i samsvar med den felles forretningsordenen nevnt i artikkel 9 nr. 1. 

Artikkel 8 

Utarbeiding av uttalelser, synspunkter eller holdninger 

1. For hver uttalelse, hvert synspunkt eller hver holdning som utarbeides, kan ekspertpanelets eller undergruppens leder 

utpeke en rapportør og en medrapportør. I denne forbindelse skal alle andre medlemmer være vurderende medlemmer. 

2. Ekspertpanelene skal følge den felles forretningsordenen nevnt i artikkel 9 og alle relevante retningslinjer nevnt i artikkel 

7 nr. 2 tredje strekpunkt som utvalget har vedtatt. 

3. I forbindelse med ekspertpanelenes aktiviteter nevnt i artikkel 54 nr. 1 i forordning (EU) 2017/745 skal ekspertpanelene 

bruke retningslinjene som skal fastsettes av Kommisjonen i samsvar med avsnitt 5.1 bokstav h) i vedlegg IX til forordning (EU) 

2017/745. 

Artikkel 9 

Felles forretningsorden 

1. På forslag fra og etter avtale med Kommisjonens kontorer skal utvalget ved simpelt flertall blant medlemmene vedta en 

felles forretningsorden for alle ekspertpaneler. 

Lederne skal rådføre seg med sine respektive ekspertpaneler om innholdet i den felles forretningsordenen før den vedtas. 

2. I den felles forretningsordenen for ekspertpanelene skal det blant annet fastsettes følgende: 

a) Framgangsmåter for å utføre ekspertpanelenes oppgaver som nevnt i artikkel 106 nr. 9 og 10 i forordning (EU) 2017/745. 

b) Regler som sikrer anvendelse av prinsippene fastsatt i artikkel 12–15. 

3. Utvalget skal etter avtale med Kommisjonens kontorer gjennomgå den felles forretningsordenen minst hvert tredje år og 

oppdatere den for å sikre at den tar høyde for den seneste vitenskapelige utviklingen, og at den gjenspeiler den nyeste praksisen. 

4. Den felles forretningsordenen skal være offentlig tilgjengelig på et eget nettsted i regi av Kommisjonen.  
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Artikkel 10 

Sekretariat 

1. Kommisjonen skal stille et sekretariat (heretter kalt «sekretariatet») til rådighet for ekspertpanelene og for utvalget. 

2. Sekretariatet skal ha ansvar for å yte den støtten som kreves for at ekspertpanelene skal kunne fungere effek-

tivt. Sekretariatet skal særlig 

— identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter, 

— overvåke at det relevante ekspertpanelet anvender kriteriene fastsatt i avsnitt 5.1 bokstav c) i vedlegg IX til forordning 

(EU) 2017/745 på en konsekvent måte i samsvar med Kommisjonens retningslinjer nevnt i artikkel 8 nr. 3, 

— overvåke arbeidet til ekspertpanelet nevnt i artikkel 1 nr. 2, 

— overvåke overholdelsen av den felles forretningsordenen nevnt i artikkel 9, retningslinjene og metodene nevnt i artikkel 7 

nr. 2 tredje strekpunkt samt anmodningene om uttalelser, synspunkter og holdninger, 

— offentliggjøre sine uttalelser, synspunkter og holdninger i samsvar med artikkel 106 nr. 12 annet ledd i forordning (EU) 

2017/745, 

— behandle anmodninger fra ekspertpaneler om ytterligere ekspertise. 

Artikkel 11 

Godtgjøring 

1. Rådgiverne skal motta godtgjøring for sitt forberedende arbeid og sin deltakelse (fysisk eller elektronisk) på ekspertpane-

lets møter og i andre aktiviteter i ekspertpanelene som omfattes av denne beslutningen. Godtgjøringen skal fastsettes i henhold 

til kriteriene angitt i vedlegget. 

2. Kommisjonen skal refundere rådgivernes reise- og eventuelle oppholdsutgifter i forbindelse med ekspertpanelenes 

aktiviteter som omfattes av denne beslutningen, i samsvar med Kommisjonens gjeldende bestemmelser. Disse utgiftene skal 

refunderes innenfor rammen av de bevilgningene som tildeles Kommisjonens kontorer ved den årlige budsjettbehandlingen. 

Artikkel 12 

Uavhengighet, upartiskhet og objektivitet 

1. Utpekingen eller utnevningen av rådgiverne er personlig. Rådgiverne skal ikke delegere sitt ansvar til andre personer. 

2. Rådgiverne skal ikke ha økonomiske eller andre interesser i bransjen for medisinsk utstyr eller i et meldt organ eller andre 

organisasjoner eller sektorer som kan påvirke deres uavhengighet, upartiskhet og objektivitet. De skal avgi en interesseerklæ-

ring med angivelse av enhver interesse som kan eller som med rimelighet kan anses for å sette deres uavhengighet, upartiskhet 

og objektivitet i fare, herunder alle relevante forhold som gjelder deres nærmeste familiemedlemmer. 

3. Interesseerklæringer skal inngis skriftlig når det svares på innbydelsen til interessetegning. 

4. Rådgiverne skal oppdatere sine interesseerklæringer 

— før de utpekes til et ekspertpanel, eller før de oppføres på den sentrale listen, 

— når endrede omstendigheter krever det, 

— før en spesifikk oppgave i ekspertpanelet innledes. 

5. Dersom forpliktelsene nevnt i nr. 1–4 ikke er oppfylt, kan Kommisjonen treffe egnede tiltak. 
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Artikkel 13 

Forpliktelser 

1. Rådgiverne skal forplikte seg til å handle i allmennhetens interesse og overholde prinsippene angitt i artikkel 12–15. For 

dette formålet skal de underskrive en erklæring om forpliktelse. 

2. Rådgiverne skal svare på anmodninger og andre meldinger fra lederen for deres ekspertpanel eller undergruppe og fra 

sekretariatet. De skal yte den innsatsen som er nødvendig for å fullføre den tildelte oppgaven etter beste evne og innenfor 

fristene beskrevet i den felles forretningsordenen nevnt i artikkel 9. 

Artikkel 14 

Åpenhet 

Ekspertpanelenes aktiviteter skal utføres på en åpen måte. Sekretariatet skal særlig offentliggjøre følgende uten unødig opphold 

på et eget nettsted i regi av Kommisjonen: 

a) Navnene på rådgiverne som er utpekt eller utnevnt til ekspertpanelene eller oppført på den sentrale listen over tilgjengelige 

eksperter. 

b) CV-er og erklæringer om interesser, fortrolighet og forpliktelse for rådgiverne som er utpekt eller utnevnt til ekspertpaneler. 

c) Ekspertpanelenes felles forretningsorden nevnt i artikkel 9. 

d) Uttalelser, synspunkter og holdninger i samsvar med artikkel 8. 

Artikkel 15 

Fortrolighet 

1. Rådgiverne skal ikke videreformidle informasjon av fortrolig art som de har fått tilgang til i forbindelse med sitt arbeid i 

ekspertpanelene, eller som følge av andre aktiviteter som omfattes av denne beslutningen. For dette formålet skal de underskri-

ve en fortrolighetserklæring. 

2. Rådgiverne skal overholde sikkerhetsreglene for vern av graderte EU-opplysninger og følsomme ikke-graderte opplysnin-

ger fastsatt i beslutning (EU, Euratom) 2015/443 og (EU, Euratom) 2015/444. 

3. Dersom forpliktelsene nevnt i nr. 1 og 2 ikke er oppfylt, kan Kommisjonen treffe egnede tiltak. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Utferdiget i Brussel 10. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

GODTGJØRING TIL RÅDGIVERE 

1. Godtgjøringen til rådgivere utgjør EUR 450 for hver hele virkedag. 

2. Den samlede arbeidstiden beregnes og avrundes til nærmeste halve virkedag. 

3. For oppgaver nevnt i artikkel 54 nr. 1 i forordning (EU) 2017/745 og i artikkel 48 nr. 6 i forordning (EU) 2017/746 er det 

høyeste antallet virkedager som eksperter kan motta godtgjøring for, angitt i tabell 1. 

Tabell 1 

Høyeste antall virkedager som eksperter kan motta godtgjøring for, for oppgaver nevnt i artikkel 54 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/745 og i artikkel 48 nr. 6 i forordning (EU) 2017/746 

 
Forordning (EU) 2017/745 

Artikkel 54 nr. 1 

Forordning (EU) 2017/746 

Artikkel 48 nr. 6 

 

Beslutning om hvorvidt 

det skal utarbeides en 

vitenskapelig uttalelse 

(ja/nei) 

Utarbeiding og 

framlegging av en 

vitenskapelig uttalelse 

Framlegging av et 

synspunkt angående 

ytelsen til et medisinsk 

utstyr til in vitro-

diagnostikk 

Leder/nestleder I/R 2 2 

Rapportør 1 5 4 

Medrapportør 1 5 4 

Vurderende medlemmer(*) I/R 0,5 0,5 

Rådgivere utpekt i henhold til artikkel 2 nr. 6 i 

denne beslutningen 

I/R 2 2 

(*) Rådgivere i det respektive ekspertpanelet eller de respektive undergruppene som validerer uttalelsen eller synspunktet utarbeidet av 

rapportøren og medrapportøren. 

4. For oppgaver nevnt i artikkel 55 nr. 3, artikkel 61 nr. 2, artikkel 106 nr. 10 bokstav a)–f) og artikkel 106 nr. 11 i forordning 

(EU) 2017/745 og i artikkel 50 nr. 3 i forordning (EU) 2017/746 som er inndelt i kategorier avhengig av hvor komplekse de 

er, er det høyeste antallet virkedager angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

Høyeste antall virkedager som eksperter kan motta godtgjøring for, for oppgaver i henhold til artikkel 55 nr. 3, 

artikkel 61 nr. 2, artikkel 106 nr. 10 bokstav a)–f) og artikkel 106 nr. 11 i forordning (EU) 2017/745 og i artikkel 50 

nr. 3 i forordning (EU) 2017/746 

Oppgavens kompleksitet (veiledende kriterier(*)) Rolle 
Godtgjøring i 

fulltidsekvivalenter 

Kategori I – enkle spørsmål 

— Uttalelse basert på gjennomgåelse av en liten mengde data, 

dokumenter og litteratur. 

— Intet samråd med andre vitenskapelige organer. 

— Ingen tilgjengelig informasjon fra berørte parter, herunder 

pasientorganisasjoner og helsepersonell. 

— Veiledende tid for å utføre oppgaven: mindre enn tre måneder. 

Leder 2 

Rapportør 3 

Medrapportør 3 

Vurderende medlem 0,5 

Rådgivere utpekt i henhold til 

artikkel 2 nr. 6 i denne be-

slutningen 

1 
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Oppgavens kompleksitet (veiledende kriterier(*)) Rolle 
Godtgjøring i 

fulltidsekvivalenter 

Kategori II – komplekse spørsmål 

— Uttalelse basert på en betydelig mengde data, dokumenter og 

litteratur. 

— Tilbakemeldinger som skal gjennomgås etter eventuelle samråd 

med andre vitenskapelige organer. 

— Tilgjengelig informasjon fra berørte parter, herunder 

pasientorganisasjoner og helsepersonell, som skal gjennomgås. 

— Veiledende tid for å utføre oppgaven: tre til seks måneder. 

Leder 3 

Rapportør 5 

Medrapportør 5 

Vurderende medlem 1 

Rådgivere utpekt i henhold til 

artikkel 2 nr. 6 i denne 

beslutningen 

2 

Kategori III – svært komplekse spørsmål 

— Uttalelse basert på en betydelig mengde data, dokumenter og 

litteratur. 

— Stor mengde tilbakemeldinger som skal gjennomgås etter 

eventuelle samråd med andre vitenskapelige organer. 

— Stor mengde tilgjengelig informasjon fra berørte parter, herunder 

pasientorganisasjoner og helsepersonell, som skal gjennomgås. 

— Veiledende tid for å utføre oppgaven: mer enn seks måneder. 

Leder 4 

Rapportør 7 

Medrapportør 7 

Vurderende medlem 2 

Rådgivere utpekt i henhold til 

artikkel 2 nr. 6 i denne be-

slutningen 

2 

(*) Hvert av disse kriteriene kan anvendes uavhengig av hverandre. 

5. Godtgjøringen skal være avhengig av at de relevante oppgavene i henhold til den felles forretningsordenen er utført. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1059 

av 27. april 2020 

om retting av visse språkversjonar av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, 

(EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU)  

nr. 874/2012 med omsyn til merking av visse energirelaterte produkt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetjing av ei ramme for 

energimerking og om oppheving av direktiv 2010/30/EU(1), særleg artikkel 16, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1059/2010(2) inneheld feil i vedlegg I del 1 nr. 1) punkt IV og i del 1 nr. 1) punkt V med omsyn til opplysningane 

om årleg energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh per år og årleg vassforbruk (AWC) uttrykt i liter per år, som skal visast på 

energietiketten for hushaldsoppvaskmaskiner, og i vedlegg II nr. 1 bokstav f) og nr. 1 bokstav i) med omsyn til 

opplysningane om årleg energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh per år og årleg vassforbruk (AWC) uttrykt i liter per år, i 

produktdatabladet for hushaldsoppvaskmaskiner som skal inngå i produktbrosjyren eller anna skriftleg materiale som 

følgjer med produktet. 

2) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010 inneheld ein 

feil i vedlegg IV nr. 1 bokstav c) med omsyn til opplysningane om årleg energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh per år, som 

skal gjevast for hushaldsoppvaskmaskiner når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut. 

3) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010 

inneheld ein feil i vedlegg IV nr. 1 bokstav d) med omsyn til opplysningane om årleg vassforbruk (AWC) uttrykt i liter 

per år, som skal gjevast for hushaldsoppvaskmaskiner når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt 

ut. 

4) Den italienske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010 inneheld ein feil i vedlegg VII del 1 bokstav c) 

punkt ii) med omsyn til utrekninga av årleg standardenergiforbruk (SAEC) for visse hushaldsoppvaskmaskiner, uttrykt i 

kWh per år. 

5) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) 

nr. 1059/2010 inneheld ein feil i vedlegg VII del 3 med omsyn til utrekninga av årleg vassforbruk (AWC) for 

hushaldsoppvaskmaskiner, uttrykt i liter. 

6) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1060/2010(3) inneheld ein feil i vedlegg II del 1 nr. 1) punkt IV med omsyn til opplysningane om årleg 

energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh per år, som skal visast på energietiketten for kjøleapparat til hushaldsbruk som er 

klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til C.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 20.7.2020, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 198 av 28.7.2017, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 17). 
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7) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 

nr. 1060/2010 inneheld ein feil i vedlegg III nr. 1 bokstav f) med omsyn til opplysningane om årleg energiforbruk (AEC) 

uttrykt i kWh per år, i produktdatabladet for kjøleapparat til hushaldsbruk som skal inngå i produktbrosjyren eller anna 

skriftleg materiale som følgjer med produktet. 

8) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1060/2010 

inneheld ein feil i vedlegg V nr. 1 bokstav b) med omsyn til opplysningane om årleg energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh 

per år, som skal gjevast for hushaldsoppvaskmaskiner når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt 

ut. 

9) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, finske, franske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1061/2010(4) inneheld feil i vedlegg I del 1 nr. 1) punkt IV og del 1 nr. 1) punkt V med omsyn til opplysningane om 

vege årleg energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh per år og vege årleg vassforbruk (AWC) uttrykt i liter per år, som skal 

visast på energietiketten for hushaldsvaskemaskiner. 

10) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 

inneheld feil i vedlegg II nr. 1 bokstav f) og nr. 1 bokstav i) med omsyn til opplysningane om vege årleg energiforbruk 

(AEC) uttrykt i kWh per år og vege årleg vassforbruk (AWC) uttrykt i liter per år, i produktdatabladet for hushalds-

vaskemaskiner som skal inngå i produktbrosjyren eller anna skriftleg materiale som følgjer med produktet. 

11) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, ungarske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 inneheld ein 

feil i vedlegg IV nr. 1 bokstav c) med omsyn til opplysningane om vege årleg energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh per år, 

som skal gjevast for hushaldsvaskemaskiner når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut. 

12) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 

inneheld ein feil i vedlegg IV nr. 1 bokstav d) med omsyn til opplysningane om vege årleg vassforbruk (AWC) uttrykt i 

liter per år, som skal gjevast for hushaldsvaskemaskiner når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt 

ut. 

13) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) 

nr. 1061/2010 inneheld feil i vedlegg VII del 2 med omsyn til utrekninga av vege årleg vassforbruk (AWC) for 

hushaldsvaskemaskiner, uttrykt i liter. 

14) Den tyske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 inneheld ein feil i vedlegg VII del 3 med omsyn til 

utrekninga av vege restfuktinnhald (D) for hushaldsvaskemaskiner, uttrykt i prosent. 

15) Den greske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010(5) inneheld ein feil i vedlegg V nr. 1 

bokstav a) punkt IV med omsyn til opplysningane om effektforbruk i påslått tilstand, uttrykt i watt, som skal visast på 

energietiketten for fjernsyn.  

  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 47). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av fjernsyn (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 64). 
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16) Den italienske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011(6) inneheld feil i artikkel 4 

bokstav c), d) og e) med omsyn til tilvisingar til energieffektivitetsklassa i reklame og teknisk salsfremjande materiell 

for klimaanlegg og tilvisingar til klimaanlegg med enkeltkanal på emballasje, i produktdokumentasjon og i reklame- 

eller salsmateriell. 

17) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld 

feil i vedlegg III nr. 1.1 bokstav a) punkt V, nr. 1.1 bokstav a) punkt VI, nr. 1.1 bokstav a) punkt VII og nr. 1.1 

bokstav a) punkt VIII med omsyn til opplysningane om dimensjonerande last i kW for kjøling, dimensjonerande last i 

kW for oppvarming, sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER-verdi) for kjøling og sesongeffektfaktor (SCOP-

verdi) for oppvarming, som skal visast på energietiketten for kombinerte klimaanlegg som er klassifiserte i energieffek-

tivitetsklasse A til G. 

18) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, franske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, 

maltesiske, polske, portugisiske, rumenske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 

nr. 626/2011 inneheld ein feil i vedlegg III nr. 1.1 bokstav a) punkt IX med omsyn til opplysningane om årleg 

energiforbruk uttrykt i kWh per år, som skal visast på energietiketten for kombinerte klimaanlegg, og som er 

klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G. 

19) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld 

ein feil i vedlegg III nr. 1.5 punkt iv) kulepunkt 10 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når det gjeld 

SCOP- og SEER-verdiane for kombinerte klimaanlegg. 

20) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld 

feil i vedlegg III nr. 2.1 bokstav a) punkt V og nr. 2.1 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om 

dimensjonerande kjølelast uttrykt i kW og SEER-verdien, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg som berre 

gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G. 

21) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, franske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld 

ein feil i vedlegg III nr. 2.1 bokstav a) punkt VII med omsyn til opplysningane om årleg energiforbruk uttrykt i kWh per 

år, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg som berre gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffektivitets-

klasse A til G. 

22) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld 

ein feil i vedlegg III nr. 2.5 punkt iv) kulepunkt 10 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når det gjeld 

SEER-verdien for klimaanlegg som berre gjev kjøling. 

23) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld 

feil i vedlegg III nr. 3.1 bokstav a) punkt V og nr. 3.1 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om 

dimensjonerande varmelast uttrykt i kW og SCOP-verdien, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg som berre 

gjev oppvarming, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G. 

24) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, franske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, 

maltesiske, polske, portugisiske, rumenske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 

nr. 626/2011 inneheld ein feil i vedlegg III nr. 3.1 bokstav a) punkt VII med omsyn til opplysningane om årleg 

energiforbruk uttrykt i kWh per år, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg som berre gjev oppvarming som 

er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G. 

25) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld ein feil 

i vedlegg III nr. 3.5 punkt iv) kulepunkt 9 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når det gjeld SCOP-

verdiane for klimaanlegg som berre gjev oppvarming.  

  

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av klimaanlegg (TEU L 178 av 6.7.2011, s. 1). 
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26) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i 

vedlegg III nr. 4.1 bokstav a) punkt V og nr. 4.1 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om nominell 

kapasitet for kjøling og oppvarming uttrykt i kW og med omsyn til nominell energieffektivitetsfaktor (EERrated) og 

nominell effektfaktor (COPrated), som skal visast på energietiketten for kombinerte klimaanlegg med dobbeltkanal som 

er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

27) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, franske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU)  

nr. 626/2011 inneheld ein feil i vedlegg III nr. 4.1 bokstav a) punkt VII med omsyn til opplysningane om energiforbruk 

per time uttrykt i kWh per 60 minuttar, som skal visast på energietiketten for kombinerte klimaanlegg med dobbeltkanal 

som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

28) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld ein feil 

i vedlegg III nr. 4.2 punkt iv) kulepunkt 11 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når det gjeld verdiane 

for effektfaktoren (COP) og energieffektivitetsfaktoren (EER) for kombinerte klimaanlegg med dobbeltkanal som er 

klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

29) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i 

vedlegg III nr. 4.3 bokstav a) punkt V og nr. 4.3 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om nominell 

kapasitet for kjøling uttrykt i kW og EERrated-verdien, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg med 

dobbeltkanal som berre gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

30) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, franske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU)  

nr. 626/2011 inneheld ein feil i vedlegg III nr. 4.3 bokstav a) punkt VII med omsyn til opplysningane om energiforbruk 

per time uttrykt i kWh per 60 minuttar, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg med dobbeltkanal som berre 

gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

31) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 

inneheld ein feil i vedlegg III nr. 4.4 punkt iv) kulepunkt 11 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når 

det gjeld EER-verdien for klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffek-

tivitetsklasse A+++ til D. 

32) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i 

vedlegg III nr. 4.5 bokstav a) punkt V og nr. 4.5 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om nominell 

kapasitet for oppvarming uttrykt i kW og COPrated-verdien, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg med 

dobbeltkanal som berre gjev oppvarming, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

33) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, franske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 

626/2011 inneheld ein feil i vedlegg III nr. 4.5 bokstav a) punkt VII med omsyn til opplysningane om energiforbruk per 

time uttrykt i kWh per 60 minuttar, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev 

oppvarming, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

34) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 

inneheld ein feil i vedlegg III nr. 4.6 punkt iv) kulepunkt 11 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når 

det gjeld COP-verdien for klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev oppvarming, som er klassifiserte i energieffek-

tivitetsklasse A+++ til D. 

35) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i 

vedlegg III nr. 5.1 bokstav a) punkt V og nr. 5.1 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om nominell 

kapasitet for kjøling og oppvarming uttrykt i kW og EERrated- og COPrated-verdiane, som skal visast på energietiketten 

for kombinerte klimaanlegg med enkeltkanal som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

36) Delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i vedlegg III nr. 5.1 bokstav a) punkt VII med omsyn til 

opplysningane om energiforbruk per time uttrykt i kWh per 60 minuttar, som skal visast på energietiketten for 

kombinerte klimaanlegg med enkeltkanal som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. Desse feila finst i 

alle språkversjonane.  
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37) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, tyske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld ein feil 

i vedlegg III nr. 5.2 punkt iv) kulepunkt 11 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når det gjeld EER- og 

COP-verdiane for kombinerte klimaanlegg med enkeltkanal som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

38) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i 

vedlegg III nr. 5.3 bokstav a) punkt V og nr. 5.3 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om nominell 

kapasitet for kjøling uttrykt i kW og EERrated-verdien, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg med 

enkeltkanal som berre gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

39) Delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i vedlegg III nr. 5.3 bokstav a) punkt VII med omsyn til 

opplysningane om energiforbruk per time uttrykt i kWh per 60 minuttar, som skal visast på energietiketten for 

klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. Desse 

feila finst i alle språkversjonane. 

40) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld ein feil 

i vedlegg III nr. 5.4 punkt iv) kulepunkt 11 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når det gjeld EER-

verdien for klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev kjøling, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ 

til D. 

41) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld feil i 

vedlegg III nr. 5.5 bokstav a) punkt V og nr. 5.5 bokstav a) punkt VI med omsyn til opplysningane om nominell 

kapasitet for oppvarming uttrykt i kW og COPrated-verdien, som skal visast på energietiketten for klimaanlegg med 

enkeltkanal som berre gjev oppvarming, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

42) Den bulgarske, kroatiske, danske, nederlandske, engelske, estiske, finske, franske, tyske, greske, ungarske, italienske, 

latviske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av 

delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld ein feil i vedlegg III nr. 5.5 bokstav a) punkt VII med omsyn til 

opplysningane om energiforbruk per time uttrykt i kWh per 60 minuttar, som skal visast på energietiketten for 

klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev oppvarming, som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D. 

43) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, 

polske, portugisiske, rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 inneheld 

ein feil i vedlegg III nr. 5.6 punkt iv) kulepunkt 11 med omsyn til oppfylling av krava til etikettutforming når det gjeld 

COP-verdien for klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev oppvarming, som er klassifiserte i energieffektivitets-

klasse A+++ til D. 

44) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, 

rumenske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 392/2012(7) inneheld ein 

feil i vedlegg I nr. 1.1 punkt IV med omsyn til opplysningane om vege årleg energiforbruk (AEC) uttrykt i kWh per år, 

som skal visast på energietiketten for hushaldstørketromlar med avtrekk. 

45) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 392/2012 

inneheld feil i vedlegg II nr. 1 bokstav f) med omsyn til opplysningane om vege årleg energiforbruk (AEC) i 

produktdatabladet for nettdrivne hushaldstørketromlar og opplysningane om vege årleg energiforbruk (AEC(Gas) og 

AEC(Gas)el) i produktdatabladet for gassfyrte hushaldstørketromlar, som skal inngå i produktbrosjyren eller anna skriftleg 

materiale som følgjer med produktet, og i vedlegg III nr. 1 bokstav f) punkt i) med omsyn til dei tekniske parametrane 

for måling av vege årleg energiforbruk (AEC(Gas) og AEC(Gas)el) for gassfyrte hushaldstørketromlar, som skal inngå i den 

tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3 bokstav c) i den nemnde delegerte forordninga.  

  

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 392/2012 av 1. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar (TEU L 123 av 9.5.2012, s. 1). 
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46) Den bulgarske, kroatiske, nederlandske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske og spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 392/2012 

inneheld feil i vedlegg IV nr. 1 bokstav d) med omsyn til opplysningane om vege årleg energiforbruk (AEC) som skal 

gjevast for nettdrivne hushaldstørketromlar, og opplysningane om vege årleg energiforbruk (AEC(Gas) og AEC(Gas)el) som 

skal gjevast for gassfyrte hushaldstørketromlar når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut, og i 

nr. 1 bokstav f) i det same vedlegget med omsyn til opplysningane om energiforbruk (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, 

Egdry½,a) ved bruk av standardprogrammet for bomull ved full og halv maskin, som skal gjevast for hushaldstørketromlar 

når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut. 

47) Delegert forordning (EU) nr. 392/2012 inneheld ein feil i vedlegg VI del 2 andre leddet med omsyn til vegen 

kondenseringseffektivitet (Ct) for ein hushaldstørketrommel med kondensering. Denne feilen finst i alle språkver-

sjonane. 

48) Den kroatiske, nederlandske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, rumenske, 

slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012(8) inneheld ein feil 

i vedlegg I del 1 nr. 2) punkt IV med omsyn til opplysningane om vege energiforbruk (EC) uttrykt i kWh per  

1 000 timar, som skal visast på energietiketten for elektriske lampar. 

49) Den kroatiske, tsjekkiske, nederlandske, estiske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, 

rumenske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 874/2012 inneheld ein feil i 

vedlegg IV nr. 1 bokstav b) med omsyn til opplysningane om vege energiforbruk uttrykt i kWh per 1 000 timar, som 

skal gjevast for elektriske lampar når det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut. 

50) Den tyske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 874/2012 inneheld ein feil i vedlegg VII del 1 andre og tredje 

leddet med omsyn til utrekninga av energieffektivitetsindeksen (EEI) for ein lampemodell. 

51) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, 

(EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 bør difor rettast. 

52) Delegert forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) 

nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 er vedtekne på bakgrunn av det same rettslege grunnlaget. Dei 

inneheld samsvarande krav til spesifikke grupper av energirelaterte produkt. For å sikre at feila i desse rettsaktene, som 

heng saman med kvarandre, vert handsama på ein samanhengande måte, bør dei nemnde delegerte forordningane rettast 

ved éi einskild rettsakt. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Rettingar av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010 

(gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

Artikkel 2 

Rettingar av delegert forordning (EU) nr. 1060/2010 

(gjeld ikkje den norske språkversjonen)  

  

(8) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av elektriske lampar og lysarmaturar (TEU L 258 av 26.9.2012, s. 1). 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1183 

 

 

Artikkel 3 

Rettingar av delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 

(gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

Artikkel 4 

Retting av delegert forordning (EU) nr. 1062/2010 

(gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

Artikkel 5 

Rettingar av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 

I delegert forordning (EU) nr. 626/2011 vert det gjort følgjande rettingar: 

1) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

2) I vedlegg III vert det gjort følgjande rettingar: 

a) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

b) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

c) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

d) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

e) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

f) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

g) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

h) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

i) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

j) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

k) (gjeld ikkje den norske språkversjonen)  
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l) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

m) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

n) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

o) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

p) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

q) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

r) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

s) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

t) I nr. 5.1. bokstav a) skal punkt VII lyde: 

«VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, for kjøling og oppvarming, avrunda oppover til 

nærmaste heiltal.» 

u) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

v) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

w) I nr. 5.3. bokstav a) skal punkt VII lyde: 

«VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til nærmaste heiltal.» 

x) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

y) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

z) I nr. 5.5. bokstav a) skal punkt VII lyde: 

«VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til nærmaste heiltal.» 

aa) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

Artikkel 6 

Rettingar av delegert forordning (EU) nr. 392/2012 

I delegert forordning (EU) nr. 392/2012 vert det gjort følgjande rettingar: 

1) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

2) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

3) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

4) (gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

5) I vedlegg VI del 2 skal andre leddet lyde: 

«Den vegne kondenseringseffektiviteten (Ct) til ein hushaldstørketrommel med kondensering skal fastsetjast i samsvar med 

nr. 3 i vedlegg VII.» 

Artikkel 7 

Rettingar av delegert forordning (EU) nr. 874/2012 

(gjeld ikkje den norske språkversjonen) 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1185 

 

 

Artikkel 8 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 27. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/987 

av 20. januar 2020 

om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking  

av ventilasjonsaggregater til boliger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetjing av ei ramme for 

energimerking og om oppheving av direktiv 2010/30/EU(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, danske, nederlandske, engelske, estiske, finske, tyske, greske, ungarske, italienske, 

latviske, litauiske, maltesiske, polske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1254/2014(2) inneholder feil i artikkel 1 nr. 2 bokstav e) med hensyn til ventilasjonsaggregater 

til boliger som ikke omfattes av forordningens virkeområde. Disse feilene påvirker det materielle innholdet i den 

bestemmelsen. 

2) Den maltesiske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 inneholder også en feil i artikkel 1 nr. 2 

bokstav f) med hensyn til ventilasjonsaggregater til boliger som ikke omfattes av forordningens virkeområde. Denne 

feilen påvirker det materielle innholdet i den bestemmelsen. 

3) Den svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 inneholder en ytterligere feil i punkt 9 i vedlegg 

I og bokstav o) i vedlegg IV 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, engelske, estiske, finske, tyske, greske, ungarske, italienske, 

latviske, litauiske, maltesiske, polske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av forordning (EU)  

nr. 1254/2014 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 198 av 28.7.2017, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2014 av 11. juli 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger (EUT L 337 av 25.11.2014, s. 27). 

2022/EØS/81/117 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 gjøres følgende rettelser: 

1) I artikkel 1 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav e) skal lyde: 

«e) omfatter en varmeveksler og en varmepumpe til varmegjenvinning, eller som muliggjør overføring eller utsuging 

av varme utover det som skjer i varmegjenvinningssystemet, med unntak av varmeoverføring til frostvern eller 

avising,» 

b) (Gjelder ikke den norske teksten.) 

2) (Gjelder ikke den norske teksten.) 

3) (Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 20. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/715 

av 30. april 2015 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009  

om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til transmi-

sjonsnett for naturgass og om oppheving av forordning (EF) nr. 1775/2005(1), særlig artikkel 23 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2012/490/EU(2) ble framgangsmåtene for flaskehalshåndtering og oversiktlighetskravene 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 endret med henblikk på å gjennomføre harmoniserte europeiske 

regler for flaskehalshåndtering. 

2) I forbindelse med gjennomføringen av beslutning 2012/490/EU har det oppstått uoverensstemmelser med hensyn til 

datoen for offentliggjøring av Byråets overvåkingsrapport om flaskehalser på forbindelsespunkter og datoen for 

offentliggjøring av transmisjonsnettoperatørenes data. For å gi Byrået de dataene det trenger for å oppfylle sin 

overvåkingsrolle for å sikre en effektiv gjennomføring av beslutning 2012/490/EU, bør perioden for transmisjonsnett-

operatørenes offentliggjøring av data og datoen for når Byrået må offentliggjøre rapporten, endres. 

3) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 51 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF(3). 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 endres i samsvar med 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 30. april 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 5.5.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2012/490/EU av 24. august 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass (EUT L 231 av 28.8.2012, s. 16). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av 

direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94). 

2022/EØS/81/118 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 2.2.1 nr. 2 skal lyde: 

«2. På bakgrunn av opplysningene som er offentliggjort av operatørene av transmisjonsnett i samsvar med avsnitt 3 i dette 

vedlegget, og som eventuelt er kontrollert av nasjonale reguleringsmyndigheter, skal Byrået innen 1. juni hvert år fra 

og med 2015 offentliggjøre en overvåkingsrapport om flaskehalser på forbindelsespunkter med hensyn til produkter 

for fast kapasitet som er solgt i det foregående året, som i størst mulig grad tar hensyn til handelen med kapasitet på 

sekundærmarkedet og bruken av avbrytbar kapasitet.» 

2) Punkt 3.3 nr. 2 skal lyde: 

«2. For alle relevante punkter skal opplysningene nevnt i punkt 3.3 nr. 1 bokstav a), b) og d) offentliggjøres minst  

24 måneder i forveien.» 

 __________  
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV  

TRYGDEORDNINGER 

BESLUTNING nr. E7 

av 27. juni 2019 

om praktiske regler for samarbeid og datautveksling til systemet for elektronisk utveksling av 

trygdeopplysninger (EESSI) er gjennomført i sin helhet i medlemsstatene 

(Tekst som er relevant for EØS og for EF/Sveits-avtalen) 

2020/C 73/04(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle 

administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), 

under henvisning til artikkel 72 bokstav d) i forordning (EF) nr. 883/2004, der det er fastsatt at Den administrative kommisjon 

så langt det er mulig skal oppmuntre til bruk av ny teknologi, 

under henvisning til artikkel 76 nr. 3 og 4 i forordning (EF) nr. 883/2004, der det er fastsatt at institusjonene har plikt til å 

samarbeide og kan ta kontakt med hverandre ved anvendelse av forordningene, 

under henvisning til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, der det er fastsatt at overføringen av opplysninger mellom 

institusjonene eller kontaktorganene skal skje elektronisk, og at Den administrative kommisjon skal fastlegge struktur, innhold, 

format og nærmere ordninger for utveksling av dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning nr. E4 av 13. mars 2014 ble overgangsperiodene nevnt i artikkel 95 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 

for full elektronisk utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene forlenget med to år fra datoen da det sentrale 

EESSI-systemet er utviklet, testet, levert og klart til at medlemsstatene kan begynne integreringen med det sentrale 

systemet. 

2) Beslutning E5 av 16. mars 2017 fastsatte praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av 

opplysninger nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

3) På sitt 351. møte 27.–28. juni 2017 erklærte Den administrative kommisjon at det sentrale EESSI-systemet er egnet til 

formålet med å starte utveksling via EESSI, og toårsperioden som er angitt i beslutning E4, ble innledet 3. juli 2017. 

4) På sitt 358. møte 27.–28. mars 2019 kom Den administrative kommisjon fram til enighet, i samsvar med artikkel 95 i 

forordning (EF) nr. 987/2009 og beslutning E4 av 13. mars 2014, om at overgangsperioden for EESSI utløper  

2. juli 2019. 

5) Det er behov for å sikre og bevare borgernes rettigheter i samsvar med reglene for koordinering av trygdeordninger. 

6) Som følge av kompleksiteten og statusen til EESSI-prosjektet på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen, er 

det behov for å sikre at det settes i drift på en korrekt og effektiv måte, og at Europakommisjonen og medlemsstatene i 

fellesskap forplikter seg til fortsatt å forbedre stabiliteten og sikkerheten i EESSI-prosjektet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 73 av 6.3.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

2022/EØS/81/119 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1191 

 

 

7) Tatt i betraktning den intense aktiviteten som er nødvendig på medlemsstatsplan, og de forsinkelsene som har oppstått i 

EESSI-prosjektet, og ettersom ikke alle institusjoner fullt ut vil være klare for utveksling av alle meldinger i EESSI den 

3. juli 2019, er det nødvendig, på grunnlag av prinsippet om godt samarbeid mellom institusjonene, å fastsette 

midlertidige praktiske regler for utveksling av opplysninger til EESSI er gjennomført i sin helhet i alle medlemsstater og 

i det sentrale EESSI-systemet. 

8) Det er nødvendig å sørge for en reserveløsning i tilfelle svikt i det sentrale EESSI-systemet. 

9) For å nå målene om rettssikkerhet for institusjonene og beskytte rettighetene til de personene som omfattes av 

forordningene, er det nødvendig at denne beslutningen får anvendelse fra 3. juli 2019. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

1. Fra 3. juli 2019 skal opplysninger overføres elektronisk mellom institusjonene via EESSI-systemet og baseres på 

utveksling av strukturerte elektroniske dokumenter (SED) i de relevante forretningsprosessene (Business Use Cases, BUC). 

Dette berører ikke en eventuell utveksling som i henhold til forordningene om koordinering av trygdeordninger kan måtte skje i 

papirformat, f.eks. supplerende dokumentasjon. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstater som ikke er klare til å benytte elektronisk utveksling for en BUC, med henblikk 

på å sikre kontinuerlig virksomhet og beskytte rettighetene til de personene som omfattes av forordningene, om nødvendig 

fortsatt utveksle opplysninger for vedkommende BUC ved hjelp av ethvert annet dokument, selv om det er basert på et foreldet 

format, et foreldet innhold eller en foreldet struktur, inntil antallet medlemsstater som er «EESSI-klare» for den bestemte BUC-

en, når en terskel på 80 %. 

3. Dersom det benyttes et annet format enn SED, og det formatet ikke inneholder alle obligatoriske opplysninger som inngår 

i SED-er, skal den medlemsstaten som har behov for disse opplysningene, be om dem fra medlemsstaten som utstedte 

dokumentet i det foreldede formatet. Dersom det oppstår tvil med hensyn til den berørte borgerens rettigheter, skal 

mottakerinstitusjonen i god samarbeidsånd kontakte institusjonen som har utstedt dokumentet. 

4. Senest seks måneder etter at terskelverdien fastsatt i nr. 2 er nådd, skal medlemsstatene utelukkende benytte EESSI i sine 

utvekslinger med andre medlemsstater, og de kan ikke lengre foreta utvekslinger utenfor EESSI-systemet. De medlemsstatene 

som ikke er «EESSI-klare» for visse BUC-er, skal treffe de tiltakene som er nødvendige på nasjonalt plan for å kunne sende og 

motta alle opplysninger for disse BUC-ene til og fra andre medlemsstater via EESSI-systemet. 

5. Uten hensyn til nr. 1 kan to eller flere medlemsstater avtale at den nødvendige utvekslingen av opplysninger ved 

håndtering av store mengder meldinger, f.eks. krav som gjelder refusjon av utgifter til helsetjenester, utgifter ved arbeidsulyk-

ker og yrkessykdommer eller krav om ytelser ved arbeidsløshet, fortsatt kan skje i et annet format enn EESSI (f.eks. Build-

prosjekter), til de medlemsstatene som er del av den bilaterale utvekslingen, er «EESSI-klare». 

6. Medlemsstater som ikke fullt ut er klare til å oppfylle forpliktelsene i nr. 1, skal innen oktober 2019 framlegge for Den 

administrative kommisjon sine forpliktelser med hensyn til de nasjonale gjennomføringsplanene og de viktigste milepælene for 

å bli «EESSI-klare» for alle BUC-er uten ytterligere forsinkelse; de skal deretter hvert kvartal framlegge en statusrapport for 

Den administrative kommisjon til de er «EESSI-klare» for alle BUC-er. 
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7. Å være «EESSI-klar» for en bestemt BUC innebærer at vedkommende medlemsstat både kan sende og motta alle 

meldinger for denne BUC-en, eller eventuelt i denne BUC-ens underkategorier, til og fra andre medlemsstater. Dersom en BUC 

ikke omfattes av lovgivningen i en medlemsstat, innebærer «EESSI-klar» bare klar til å motta meldinger for den bestemte 

BUC-en. 

8. Når to medlemsstater er «EESSI-klare» for en BUC, skal den innbyrdes utvekslingen av opplysninger foregå via EESSI 

for alle utvekslinger som omfattes av den BUC-en. Dette berører ikke ekstraordinære omstendigheter og objektivt begrunnede 

situasjoner, som f.eks. å sikre kontinuerlig virksomhet i tilfelle svikt i et teknisk system, eller bilaterale avtaler som kan gjelde f. 

eks. felles testing eller pilotprosjekter, opplæring eller lignende årsaker. 

9. Når det gjelder en multilateral BUC, det vil si en BUC der mer enn to medlemsstater deltar i utvekslingen, skal utveksling 

via EESSI først igangsettes når det er fastslått at medlemsstatene som deltar i utvekslingen, har erklært at de er «EESSI-klare» 

for den aktuelle BUC-en. Dette berører ikke medlemsstatenes forpliktelser i henhold til nr. 4. Prinsippene beskrevet i nr. 7 får 

anvendelse også i tilfeller der mer enn to medlemsstater deltar i en BUC. 

10. Medlemsstatene skal underrette Den administrative kommisjon minst 30 dager før de er «EESSI-klare» for en bestemt 

BUC. 

11. Opplysninger om hvilken BUC i hvilken medlemsstat som er «EESSI-klar», skal regelmessig gjøres tilgjengelig for de 

nasjonale institusjonene (minst månedlig) og skal framgå av EESSIs institusjonsregister. 

12. Den administrative kommisjon skal på sine kvartalsvise møter føre tilsyn med medlemsstatenes framdrift til alle 

medlemsstater er «EESSI-klare» for alle BUC-er. Minst hver sjette måned skal det foretas en gjennomgåelse av status og av 

hvilke tiltak som skal treffes innenfor denne rammen, og konklusjonene skal offentliggjøres. 

13. Utveksling av opplysninger som startet utenfor EESSI før datoen fastsatt i nr. 1, eller i samsvar med nr. 2 i denne 

beslutningen, kan avsluttes utenfor EESSI. Det kan fastsettes alternative avtaler bilateralt mellom medlemsstatene, eller de kan 

godkjennes av Den administrative kommisjon, dersom det er påkrevd. 

14. Innen seks måneder etter kunngjøringen skal Den administrative kommisjon vurdere hvordan denne beslutningen 

fungerer, og vurdere eventuelle behov for endringer. 

15. Denne beslutningen skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 3. juli 2019. 

 President for Den administrative kommisjon 

Adriana STOINEA 

 __________  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1193 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2020/548 

av 23. januar 2020 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til  

kvalifikasjonsbeviser og betegnelser på utdanninger 

[meddelt under nummer C(2020) 229](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskva-

lifikasjoner(1), særlig artikkel 21a nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF inneholder lister over kvalifikasjonsbeviser for leger, sykepleiere med ansvar for 

alminnelig sykepleie, tannleger, veterinærer, jordmødre, farmasøyter og arkitekter. 

2) Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF er ajourført ved delegerte kommisjonsbeslutninger, herunder den nyligste, delegert 

kommisjonsbeslutning (EU) 2019/608(2), etter meldinger fra medlemsstatene om endringer i deres lover og forskrifter 

om utstedelse av de aktuelle kvalifikasjonsbevisene. Siden vedtakelsen av disse beslutningene har flere medlemsstater 

underrettet Kommisjonen om ytterligere endringer. Kommisjonen anser at de endrede bestemmelsene oppfyller 

vilkårene fastsatt i avdeling III kapittel III i direktiv 2005/36/EF. Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF bør derfor 

ajourføres. 

3) Av klarhetshensyn og av hensyn til rettssikkerheten bør alle de relevante numrene i vedlegg V til direktiv 2005/36/EF 

om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser på utdanninger erstattes. 

4) Direktiv 2005/36/EF bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 24.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 255 av 30.9. 2005, s. 22. 

(2) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2 019/608 av 16. januar 2019 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger (EUT L 104 av 15.4.2019 s. 1). 

2022/EØS/81/120 
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Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Thierry BRETON 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

1. Nr. 5.1.1–5.1.4 skal lyde: 

«5.1.1. Kvalifikasjonsbevis – medisinsk grunnutdanning 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/ 

Belgique/ 

Belgien 

Diploma van arts/Diplôme de 

docteur en médecine 

Diplôme de “médecin”/ 

Master in de geneeskunde 

— Les universités/De 

universiteiten 

— Le Jury compétent 

d’enseignement de la 

Communauté 

française/De bevoegde 

Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap 

 20.12.1976 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“магистър” по Медицина’ 

и професионална 

квалификация “Магистър-

лекар” 

Университет  1.1.2007 

Česko Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu 

všeobecné lékařství (doktor 

medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v 

České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for 

kandidatuddannelsen i 

medicin (cand.med.) 

Bevis for bestået 

lægevidenskabelig 

embedseksamen (cand.med.) 

Universitet 1. Autorisation som læge 

2. Tilladelse til selvstændigt 

virke som læge 

20.12.1976 

Deutschland — Zeugnis über die 

Ärztliche Prüfung 

— Zeugnis über die 

Ärztliche Staatsprüfung 

und Zeugnis über die 

Vorbereitungszeit als 

Medizinalassistent, 

soweit diese nach den 

deutschen 

Rechtsvorschriften noch 

für den Abschluss der 

ärztlichen Ausbildung 

vorgesehen war 

Zuständige Behörden  20.12.1976 

Eesti Arstikraad 

Degree in Medicine (MD) 

Diplom arstiteaduse 

õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1.5.2004 
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Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Ελλάς Πτυχίο Ιατρικής — Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου, 

— Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Τμήμα Ιατρικής 

Πανεπιστημίου 

 1.1.1981 

España Título de Licenciado en 

Medicina y Cirugía 

Título de Licenciado en 

Medicina 

Título de Graduado/ 

a en Medicina 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

— El rector de una 

Universidad 

 1.1.1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en 

Médicine 

Universités  20.12.1976 

 Diplôme de fin de  

deuxième cycle des études 

médicales(7) 

   

 Diplôme de formation 

approfondie en sciences 

médicales(8) 

 Certificat de compétence 

clinique 

 

Hrvatska Diploma “doktor 

medicine/doktorica 

medicine” 

Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

 1.7.2013 

Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20.12.1976 

Italia Diploma di laurea in 

medicina e chirurgia 

Università Diploma di abilitazione 

all’esercizio della medicina e 

chirurgia 

20.12.1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Ιατρού 

Ιατρικό Συμβούλιο  1.5.2004 

 Πτυχίο Ιατρικής Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου 

κυπρου(1) 

  

  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου(2) 

  

  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας(3)   

Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo 

diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo 

kvalifikaciją 

2. Magistro diplomas 

(medicinos magistro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

gydytojo kvalifikacija) 

Universitetas 1. Internatūros pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo 

profesinę kvalifikaciją 

2. Internatūros pažymėjimas 

(medicinos gydytojo 

profesinė kvalifikacija) 

1.5.2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 

médecine, chirurgie et 

accouchements 

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20.12.1976 
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Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Magyarország Okleveles orvosdoktor 

oklevél (dr. med) 

Egyetem  1.5.2004 

Malta Lawrja ta’ Tabib tal-

Mediċina u l-Kirurġija 

Universita‘ ta’ Malta Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni 

maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20.12.1976 

Österreich Urkunde über die Verleihung 

des akademischen Grades 

Doktor der gesamten 

Heilkunde (bzw. Doctor 

medicinae universae, 

Dr.med.univ.) 

Medizinische Fakultät einer 

Universität, bzw Medizinische 

Universität 

 1.1.1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku 

lekarskim z tytułem 

„lekarza” 

szkoły wyższe Świadectwo złożenia 

Lekarskiego Egzaminu 

Państwowego(4)/Świadectwo 

złożenia Lekarskiego 

Egzaminu Końcowego(5) 

1.5.2004 

   Zaświadczenie o ukończeniu 

stażu podyplomowego 

 

Portugal Carta de Curso de 

licenciatura em medicina 

Certificado de mestrado 

integrado em medicina 

Universidades Certificado emitido pela 

Ordem dos Médicos 

1.1.1986 

România Diplomă de licenţă de doctor 

medic 

Diploma de licență și 

master(6) 

Universităţi 

Ministerul Educației 

Naționale(6) 

 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se 

podeljuje strokovni naslov 

“doktor medicine/doktorica 

medicine” 

Univerza Potrdilo o Opravljenem 

Strokovnem Izpitu za Poklic 

Zdravnik/Zdravnica 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM všeobecné 

lekárstvo doktor 

všeobecného lekárstva 

(“MUDr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/Finland Lääketieteen lisensiaatin 

tutkinto/Medicine 

licentiatexamen 

Yliopisto  1.1.1994 

Sverige Läkarexamen Universitet eller högskola Bevis om legitimation som 

läkare, utfärdat av 

Socialstyrelsen 

1.1.1994 

United 

Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20.12.1976 

(1) Fra september 2013. 

(2) Fra september 2013. 
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(3) Fra oktober 2014. 

(4) Fram til 2012. 

(5) Fra 2013. 

(6) Fra 2011. 

(7) Fra 2003/2004 til 2013/2014. 

(8) Fra 2014/2015. 

5.1.2. Kvalifikasjonsbevis – lege med spesialistutdanning 

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgie 

Bijzondere beroepstitel van 

geneesheer-specialist/Titre 

professionnel particulier de médecin 

spécialiste 

Minister bevoegd voor 

Volksgezondheid/Ministre de la Santé 

publique 

20.12.1976 

България Свидетелство за призната 

специалност 

Университет 1.1.2007 

Česko Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1.5.2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

20.12.1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20.12.1976 

Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav 

tunnistus 

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi 

erialal 

Tartu Ülikool 1.5.2004 

Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Περιφέρεια 

2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

3. Νομαρχία 

1.1.1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1.1.1986 

France 1. Certificat d’études spéciales de 

médecine accompagné du 

diplôme d’Etat de docteur en 

médecine 

1. Universités 20.12.1976 

2. Attestation de médecin spécialiste 

qualifié accompagnée du diplôme 

d’Etat de docteur en médecine 

2. Conseil de l’Ordre des médecins 

3. Diplôme d’études spécialisées ou 

diplôme d’études spécialisées 

complémentaires qualifiant de 

médecine accompagné du 

diplôme d’Etat de docteur en 

médecine 

3. Universités 

Hrvatska Diploma o specijalističkom 

usavršavanju 

Ministarstvo nadležno za zdravstvo 1.7.2013 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20.12.1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20.12.1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 

Ειδικότητας 

Ιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1199 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Latvija “Sertifikāts”—kompetentu iestāžu 

izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 

persona ir nokārtojusi sertifikācijas 

eksāmenu specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība 

Latvijas Ārstniecības personu 

profesionālo organizāciju savienība 

1.5.2004 

Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą gydytojo 

specialisto profesinę kvalifikaciją 

2. Rezidentūros pažymėjimas 

(gydytojo specialisto profesinė 

kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20.12.1976 

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 

Speċjalisti 

1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving in een 

Specialistenregister 

Diploma geneeskundig specialist 

— Medische Specialisten 

Registratie Commissie (MSRC) 

van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst 

— Sociaal-Geneeskundigen 

Registratie Commissie (SGRC) 

van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst 

— Registratiecommissie 

Geneeskundig Specialisten 

(RGS) van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst(1) 

20.12.1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1.1.1994 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Titulo de especialista Ordem dos Médicos 1.1.1986 

România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii 1.1.2007 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 

specialističnem izpitu 

1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii 1. Slovenská zdravotnícka 

univerzita 

2. Univerzita Komenského v 

Bratislave 

3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 

1.5.2004 

Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto/ 

Specialläkarexamen 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialkompetens som 

läkare, utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1.1.1994 
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Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

United Kingdom Certificate of Completion of training Postgraduate Medical Education and 

Training Board 

20.12.1976 

General Medical Council 1.4.2010 

(1) Fra januar 2013. 

5.1.3. Betegnelser på spesialistutdanning i medisin 

 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie Chirurgie/Heelkunde 

България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия 

Česko Anesteziologie a intenzivní medicína Chirurgie 

Danmark Anæstesiologi Kirurgi 

Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie 

Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 

Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική 

España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 

France Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 

Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna 

medicina 

Opća kirurgija 

Ireland Anaesthesia(3) 

Anaesthesiology(4) 

General surgery 

Italia Anestesia, rianimazione e terapia intensiva 

Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del 

dolore(2) 

Chirurgia generale 

Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 

Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 

Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 

Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 

Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 

Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 

Nederland Anesthesiologie Heelkunde 

Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin — Chirurgie 

— Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie(1) 
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 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 

Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 

România Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală 

Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 

Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 

Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och 

intensivvård 

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 

United Kingdom Anaesthetics General surgery 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Fra februar 2015. 

(3) Fram til 2018. 

(4) Fra 2019. 

 

 Nevrokirurgi Obstetrikk og gynekologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — 

verloskunde 

България Неврохирургия Акушерство и гинекология 

Česko Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 

Danmark Neurokirurgi Gynækologi og obstetrik 

Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 

Ελλάς Νευροχειρουργική Μαιευτική-Γυναικολογία 

España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 

France Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique 

Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija 

Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 

Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 

Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική — Γυναικολογία 

Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 

Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
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 Nevrokirurgi Obstetrikk og gynekologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique 

Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 

Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 

Nederland Neurochirurgie Obstetrie en Gynaecologie 

Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 

Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 

România Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie 

Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 

Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 

Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar 

och förlossningar 

Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 

United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 

 

 Indremedisin Oftalmologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie 

България Вътрешни болести Очни болести 

Česko Vnitřní lékařství Oftalmologie 

Danmark  Oftalmologi 

Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 

Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 

Ελλάς Παθολογία Οφθαλμολογία 

España Medicina interna Oftalmología 

France Médecine interne Ophtalmologie 

Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija 

Ireland General (Internal) Medicine Ophthalmic surgery 

Ophthalmology(1) 

Italia Medicina interna Oftalmologia 
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 Indremedisin Oftalmologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Κύπρος Παθολογία Οφθαλμολογία 

Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 

Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 

Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 

Magyarország Belgyógyászat Szemészet 

Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 

Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 

Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 

Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 

Portugal Medicina interna Oftalmologia 

România Medicină internă Oftalmologie 

Slovenija Interna medicina Oftalmologija 

Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 

Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar 

Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 

United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 

(1) Fra 1991/1992. 

 

 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pédiatrie/Pediatrie 

България Ушно-носно-гърлени болести Педиатрия 

Česko Otorinolaryngologie Dětské lékařství 

Danmark Oto-rhino-laryngologi Pædiatri 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin 

Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 

Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 

España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 

France Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-

faciale 

Pédiatrie 
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 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija 

Ireland Otolaryngology Paediatrics 

Italia Otorinolaringoiatria Pediatria 

Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 

Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 

Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 

Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 

Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

Malta Otorinolaringoloġija 

Otorinolarinġoloġija — Kirurġija tar-Ras u l-

Għonq(2) 

Pedjatrija 

Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 

Österreich — Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 

— Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde(1) 

Kinder- und Jugendheilkunde 

Polska Otorynolaryngologia Pediatria 

Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 

România Otorinolaringologie Pediatrie 

Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 

Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 

Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och 

halssjukdomar 

Lastentaudit/Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-

laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Fra 2009. 

 

 Lungesykdommer Urologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie 

България Пневмология и фтизиатрия Урология 

Česko Pneumologie a ftizeologie Urologie 
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 Lungesykdommer Urologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Danmark Intern medicin: lungesygdomme Urologi 

Deutschland — Pneumologie 

— Innere Medizin und Pneumologie(1) 

Urologie 

Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 

Ελλάς Φυματιολογία- Πνευμοvολογία Ουρολογία 

España Neumología Urología 

France Pneumologie Chirurgie urologique 

Hrvatska Pulmologija Urologija 

Ireland Respiratory medicine Urology 

Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 

Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία Ουρολογία 

Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 

Lietuva Pulmonologija Urologija 

Luxembourg Pneumologie Urologie 

Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 

Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 

Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 

Österreich — Lungenkrankheiten 

— Innere Medizin und Pneumologie(2) 

Urologie 

Polska Choroby płuc Urologia 

Portugal Pneumologia Urologia 

România Pneumologie Urologie 

Slovenija Pnevmologija Urologija 

Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 

Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar 

och allergologi 

Urologia/Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 

United Kingdom Respiratory medicine Urology 

(1) Fra juli 2011. 

(2) Fra juni 2015. 
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 Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische 

heelkunde 

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie 

България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология 

Česko Ortopedie Patologie 

Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi og cytology 

Deutschland — Orthopädie (und Unfallchirurgie) 

— Orthopädie und Unfallchirurgie(1) 

Pathologie 

Eesti Ortopeedia Patoloogia 

Ελλάς Ορθοπεδική Παθολογική Ανατομική 

España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica 

France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 

Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija 

Patologija i citologija(3) 

Ireland Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 

Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία — Ιστολογία 

Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 

Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 

Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 

Magyarország Ortopédia és traumatológia Patológia 

Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 

Nederland Orthopedie Pathologie 

Österreich — Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

— Orthopädie und Traumatologie(2) 

— Pathologie 

— Klinische Pathologie und Molekular-

pathologie(2) 

— Klinische Pathologie und Neuropathologie 

Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 

Portugal Ortopedia Anatomia patologica 

România Ortopedie şi traumatologie Anatomie patologică 

Slovenija — Ortopedska kirurgija; Travmatologija Patologija 

Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 

Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och 

traumatologi 

Patologia/Patologi 
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 Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 

United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

(1) Fra mai 2006. 

(2) Fra juni 2015. 

(3) Fra 3.11.2015. 

 

 Nevrologi Psykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie, particulièrement de 

l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de 

volwassenpsychiatrie 

България Нервни болести Психиатрия 

Česko Neurologie Psychiatrie 

Danmark Neurologi Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 

Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 

Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική 

España Neurología Psiquiatría 

France Neurologie Psychiatrie 

Hrvatska Neurologija Psihijatrija 

Ireland Neurology Psychiatry 

Italia Neurologia Psichiatria 

Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 

Latvija Neiroloģija Psihiatrija 

Lietuva Neurologija Psichiatrija 

Luxembourg Neurologie Psychiatrie 

Magyarország Neurológia Pszichiátria 

Malta Newroloġija Psikjatrija 

Nederland Neurologie Psychiatrie 

Österreich Neurologie Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 

Polska Neurologia Psychiatria 
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 Nevrologi Psykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Portugal Neurologia Psiquiatria 

România Neurologie Psihiatrie 

Slovenija Nevrologija Psihiatrija 

Slovensko Neurológia Psychiatria 

Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri 

Sverige Neurologi Psykiatri 

United Kingdom Neurology General psychiatry 

 

 Diagnostisk radiologi Radioterapi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-

oncologie 

България Образна диагностика Лъчелечение 

Česko Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie 

Danmark Radiologi Klinisk Onkologi 

Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie 

Eesti Radioloogia Onkoloogia 

Ελλάς Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία 

España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 

France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie option oncologie radiothérapique 

Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija 

Ireland Radiology Radiation oncology 

Italia Radiodiagnostica Radioterapia 

Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 

Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 

Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 

Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 

Magyarország Radiológia Sugárterápia 

Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
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 Diagnostisk radiologi Radioterapi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Nederland Radiologie Radiotherapie 

Österreich Radiologie Strahlentherapie-Radioonkologie 

Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 

Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 

Radioncologia 

România Radiologie-imagistică medicală Radioterapie 

Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 

Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 

Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar 

Sverige Medicinsk radiologi 

Radiologi(2) 

Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 

Onkologi(1) 

United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 

(1) Fra september 2008. 

(2) Fra mai 2015. 

 

 Plastikkirurgi Klinisk biologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique/Plastische, reconstructieve en 

esthetische heelkunde 

Biologie clinique/Klinische biologie 

България Пластично-възстановителна и естетична 

хирургия 

Клинична лаборатория 

Česko Plastická chirurgie  

Danmark Plastikkirurgi  

Deutschland — Plastische (und Ästhetische) Chirurgie 

— Plastische und Ästhetische Chirurgie(1) 

Laboratoriumsmedizin(2) 

Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 

Ελλάς Πλαστική Χειρουργική Ιατρική βιοπαθολογία(5) 

España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos 

France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 

Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija  

Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
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 Plastikkirurgi Klinisk biologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Italia Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Patologia clinica 

Patologia clinica e biochimica clinica(4) 

Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  

Latvija Plastiskā ķirurģija  

Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 

Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 

Magyarország — Plasztikai (égési) sebészet 

— Plasztikai és égés-sebészet(6) 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika 

Malta Kirurġija Plastika  

Nederland Plastische chirurgie  

Österreich Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 

Chirurgie 

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 

Chirurgie(3) 

Medizinische Biologie 

Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 

Portugal Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva Patologia clínica 

România Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie 

reconstructivă 

Medicină de laborator 

Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  

Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína 

Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi  

Sverige Plastikkirurgi  

United Kingdom Plastic surgery  

(1) Fra 2006. 

(2) Fra 2012. 

(3) Fra juni 2015. 

(4) Fra juni 2015. 

(5) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 30.12.1994. 

(6) Fra 2012. 

 

 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Микробиология Биохимия 

Česko Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 

Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
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 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Deutschland — Mikrobiologie (Virologie) und Infektion-

sepidemiologie 

— Mikrobiologie, Virologie und Infektion-

sepidemiologie(3) 

Laboratoriumsmedizin(1) 

Eesti   

Ελλάς — Ιατρική Βιοπαθολογία 

— Μικροβιολογία 

Ιατρική βιοπαθολογία(6) 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 

France   

Hrvatska Klinička mikrobiologija  

Ireland Microbiology Chemical pathology 

Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica(5) 

Κύπρος Μικροβιολογία  

Latvija Mikrobioloģija  

Lietuva   

Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 

Magyarország Orvosi mikrobiológia  

Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 

Nederland Medische microbiologie Klinische chemie(2) 

Österreich — Hygiene und Mikrobiologie 

— Klinische Mikrobiologie und Hygiene(4) 

— Klinische Mikrobiologie und Virologie(4) 

Medizinische und Chemische Labordiagnostik 

Polska Mikrobiologia lekarska  

Portugal   

România   

Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 

Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 

Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi 

Klinisk mikrobiologi(7) 

Klinisk kemi 

United Kingdom Medical microbiology and virology(8) Chemical pathology 

(1) Fram til 2012. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 4.4.2000. 

(3) Fra mai 2006. 

(4) Fra juni 2015. 

(5) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3.6.2015. 
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(6) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 30.12.1994. 

(7) Fra mai 2015. 

(8) Fram til 11.10.2018. 

 

 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax(1) 

България Клинична имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия 

Česko Alergologie a klinická imunologie Hrudní chirurgie 

Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 

Deutschland  Thoraxchirurgie 

Eesti  Torakaalkirurgia 

Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 

España Inmunología Cirugía torácica 

France Médecine interne et immunologie(5) Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Specijalist kardiotorakalna kirurgija(4) 

Ireland Immunology (clinical and laboratory) Cardiothoracic surgery 

Italia  — Chirurgia toracica 

— Cardiochirurgia 

Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 

Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 

Sirds ķirurgs 

Lietuva  Krūtinės chirurgija 

Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique 

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 

Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 

Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 

Österreich — Immunologie 

— Klinische Immunologie(2) 

Thoraxchirurgie 

Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 

Portugal  Cirurgia cardiotorácica 

România  Chirurgie toracică 

Slovenija  Torakalna kirurgija 

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 

Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thorax-

kirurgi 

Sverige Klinisk immunologi(3) Thoraxkirurgi 
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 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1.1.1983. 

(2) Fra juni 2015. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 14.6.2017. 

(4) Fra september 2011. 

(5) Fra 2017. 

 

 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde(1) 

България Детска хирургия Съдова хирургия 

Česko Dětská chirurgie Cévní chirurgie 

Danmark  Karkirurgi 

Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie 

Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 

Ελλάς Χειρουργική Παίδων Αγγειοχειρουργική 

España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 

France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 

Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija 

Ireland Paediatric surgery Vascular surgery(2) 

Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 

Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 

Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 

Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 

Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 

Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 

Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 

Nederland   

Österreich Kinder- und Jugendchirurgie Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie 

Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 

Portugal Cirurgia pediátrica Angologia/Cirurgia vascular 

România Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară 
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 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Slovenija Otroška kirurgija Kardiovaskularna kirurgija 

Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 

Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi 

Sverige Barn- och ungdomskirurgi Kärlkirurgi 

United Kingdom Paediatric surgery Vascular surgery 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1.1.1983. 

(2) Fra juni 2017. 

 

 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastro-enterologie 

България Кардиология Гастроентерология 

Česko Kardiologie Gastroenterologie 

Danmark Intern medicin: kardiologi Intern medicin: gastroenterology og hepatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt Kardio-

logie 

— Innere Medizin und Kardiologie(1) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroen-

terologie 

— Innere Medizin und Gastroenterologie(1) 

Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 

Ελλάς Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 

España Cardiología Aparato digestivo 

France Cardiologie et maladies vasculaires Gastro-entérologie et hépatologie 

Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija 

Ireland Cardiology Gastro-enterology 

Italia Malattie dell’apparato cardiovascolare Gastroenterologia 

Malattie dell’apparato digerente(2) 

Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 

Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 

Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 

Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 

Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 

Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 

Nederland Cardiologie Maag-darm-leverziekten 
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 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Österreich Innere Medizin und Kardiologie Innere Medizin und Gastroenterologie und 

Hepatologie 

Polska Kardiologia Gastrenterologia 

Portugal Cardiologia Gastrenterologia 

România Cardiologie Gastroenterologie 

Slovenija Kardiologija in vaskularna medicina Gastroenterologija 

Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 

Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi 

Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 

United Kingdom Cardiology Gastroenterology 

(1) Fra oktober 2009. 

(2) Fra juni 2015. 

 

 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie  

България Ревматология Клинична хематология 

Česko Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 

Danmark Intern medicin: reumatologi Intern medicin: hæmatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt Rheuma-

tologie 

— Innere Medizin und Rheumatologie(1) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt Häma-

tologie und Onkologie 

— Innere Medizin und Hämatologie und 

Onkologie(1) 

Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 

Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία 

España Reumatología Hematología y hemoterapia 

France Rhumatologie Hématologie(2) 

Hrvatska Reumatologija Hematologija 

Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 

Italia Reumatologia Ematologia 

Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία 

Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 

Lietuva Reumatologija Hematologija 
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 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Luxembourg Rhumatologie Hématologie 

Magyarország Reumatológia Hematológia 

Malta Rewmatoloġija Ematoloġija 

Nederland Reumatologie  

Österreich Innere Medizin und Rheumatologie Innere Medizin und Hämatologie und internis-

tische Onkologie 

Polska Reumatologia Hematologia 

Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 

România Reumatologie Hematologie 

Slovenija Revmatologija Hematologija 

Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 

Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi 

Sverige Reumatologi Hematologi 

United Kingdom Rheumatology Haematology 

(1) Fra oktober 2009. 

(2) Fra 2017. 

 

 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine physique et réadaptation/Fysische 

geneeskunde en revalidatie 

България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина 

Česko Diabelotologie a endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 

Danmark Intern medicin: endokrinologi  

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Endokrinologie und Diabetologie 

— Innere Medizin und Endokrinologie und 

Diabetologie(1) 

Physikalische und Rehabilitative Medizin 

Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 

Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación 

France Endocrinologie — diabète — maladies 

métaboliques 

Médecine physique et de réadaptation 

Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija 
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 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  

Italia Endocrinologia e malattie del ricambio 

Endocrinologia e malattie del metabolismo(2) 

Medicina fisica e riabilitazione 

Medicina fisica e riabilitativa(2) 

Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 

Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 

Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de 

la nutrition 

Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország — Endokrinológia 

— Endokrinológia és anyagcsere-

betegségek(4) 

— Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 

— Rehabilitációs medicina(5) 

Malta Endokrinoloġija u Dijabete Mediċina ta’ Rijabilitazzjoni(6) 

Nederland  Revalidatiegeneeskunde 

Österreich Innere Medizin und Endokrinologie und 

Diabetologie 

Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabili-

tation 

Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 

Portugal Endocrinologia/Nutrição Medicina física e de reabilitação 

România Endocrinologie Reabilitare Medicală 

Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 

Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri 

Sverige Endokrina sjukdomar 

Endokrinologi och diabetologi(3) 

Rehabiliteringsmedicin 

United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  

(1) Fra oktober 2009. 

(2) Fra februar 2015. 

(3) Fra september 2008. 

(4) Fra 2012. 

(5) Fra 2016. 

(6) Fra 2011. 

 

 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie(1) Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie 

България  Кожни и венерически болести 

Česko  Dermatovenerologie 
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 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Danmark  Dermato-venerologi 

Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut — und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 

Ελλάς Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία 

España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 

France Neuropsychiatrie(2) Dermatologie et vénéréologie 

Hrvatska  Dermatologija i venerologija 

Ireland   

Italia Neuropsichiatria(3) Dermatologia e venereologia 

Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία 

Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 

Lietuva  Dermatovenerologija 

Luxembourg Neuropsychiatrie(4) Dermato-vénéréologie 

Magyarország  Bőrgyógyászat 

Malta  Dermato-venerejoloġija 

Nederland Zenuw — en zielsziekten(5) Dermatologie en venerologie 

Österreich Neurologie und Psychiatrie(6) Haut- und Geschlechtskrankheiten 

Polska  Dermatologia i wenerologia 

Portugal  Dermatovenereologia 

România  Dermatovenerologie 

Slovenija  Dermatovenerologija 

Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 

Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och 

allergologi 

Sverige  Hud- och könssjukdomar 

United Kingdom   

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1.8.1987, unntatt for personer som har påbegynt utdanning før denne datoen. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31.12.1971. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31.10.1999. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5.3.1982. 

(5) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 9.7.1984. 

(6) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31.3.2004. 
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 Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie 

infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de 

kinder- en jeugdpsychiatrie 

България Радиобиология Детска психиатрия 

Česko  Dětská a dorostová psychiatrie 

Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 

Deutschland Radiologie Kinder — und Jugendpsychiatrie und —

psychotherapie 

Eesti   

Ελλάς Ακτινολογία — Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική 

España Electroradiología(1)  

France Electro-radiologie(2) Pédopsychiatrie(7) 

Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija 

Ireland  Child and adolescent psychiatry 

Italia Radiologia(3) Neuropsichiatria infantile 

Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 

Latvija  Bērnu psihiatrija 

Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 

Luxembourg Électroradiologie(4) Psychiatrie infantile 

Magyarország Radiológia Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 

Malta   

Nederland Radiologie(5)  

Österreich Radiologie(6) — Kinder- und Jugendpsychiatrie 

— Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychot-

herapeutische Medizin(8) 

Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 

Portugal Radiologia Psiquiatria da infância e da adolescência 

România  Psihiatrie pediatrică 

Slovenija Radiologija Otroška in mladostniška psihiatrija 

Slovensko  Detská psychiatria 

Suomi/Finland  Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri 

Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 

United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1.2.1984. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3.12.1971. 
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(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31.10.1993. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5.3.1982. 

(5) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 8.7.1984. 

(6) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31.3.2004. 

(7) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1.1.1991. 

(8) Fra juni 2015. 

 

 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Gériatrie/Geriatrie  

България Гериатрична медицина Нефрология 

Česko Geriatrie Nefrologie 

Danmark Intern medicin: geriatric Intern medicin: nefrologi 

Deutschland  — Innere Medizin und Schwerpunkt Nephro-

logie 

— Innere Medizin und Nephrologie(1) 

Eesti  Nefroloogia 

Ελλάς  Νεφρολογία 

España Geriatría Nefrología 

France Gériatrie(3) Néphrologie 

Hrvatska Gerijatrija Nefrologija 

Ireland Geriatric medicine Nephrology 

Italia Geriatria Nefrologia 

Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 

Latvija  Nefroloģija 

Lietuva Geriatrija Nefrologija 

Luxembourg Gériatrie Néphrologie 

Magyarország Geriátria Nefrológia 

Malta Ġerjatrija Nefroloġija 

Nederland Klinische geriatrie  

Österreich  Innere Medizin und Nephrologie 

Polska Geriatria Nefrologia 

Portugal  Nefrologia 

România Geriatrie şi gerontologie Nefrologie 

Slovenija  Nefrologija 

Slovensko Geriatria Nefrológia 

Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi 

Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 

Njurmedicin(2) 
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 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

United Kingdom Geriatric medicine Renal medicine 

(1) Fra oktober 2009. 

(2) Fra mai 2015. 

(3) Fra 2017. 

 

 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт 

комунална хигиена 

Česko Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 

Danmark Intern medicin: infektionsmedicin Samfundsmedicin 

Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 

Eesti Infektsioonhaigused  

Ελλάς  Κοινωνική Iατρική 

España  Medicina preventiva y salud pública 

France Maladies infectieuses et tropicales(4) Santé publique et médecine sociale 

Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina 

Ireland Infectious diseases Public health medicine 

Italia Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali(2) 

Igiene e medicina preventiva 

Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα(3) — Υγειονολογία 

  — Κοινοτική Ιατρική 

Latvija Infektoloģija  

Lietuva Infektologija  

Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique 

Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 

Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 

Nederland  Maatschappij en gezondheid 

Österreich Innere Medizin und Infektiologie — Sozialmedizin 

— Public Health(1) 

Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 

Portugal Doenças infecciosas Saúde pública 

România Boli infecţioase Sănătate publică şi management 
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 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Slovenija Infektologija Javno zdravje 

Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo 

Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård 

Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 

United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Fra februar 2015. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 8.12.2016. 

(4) Fra 2017. 

 

 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 

България Клинична фармакология и терапия 

Фармакология 

Трудова медицина 

Česko Klinická farmakologie Pracovní lékařství 

Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 

Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 

Eesti   

Ελλάς  Ιατρική της Εργασίας 

España Farmacología clínica Medicina del trabajo 

France  Médecine du travail 

Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa 

Ireland Clinical pharmacology and therapeutics 

Pharmaceutical Medicine(4) 

Occupational medicine 

Italia Farmacologia 

Farmacologia e tossicologia clinica(2) 

Medicina del lavoro 

Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 

Latvija  Arodslimības 

Lietuva  Darbo medicina 

Luxembourg  Médecine du travail 

Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 

Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
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 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Nederland  — Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

— Arbeid en gezondheid, verzekerings-

geneeskunde 

Österreich Pharmakologie und Toxikologie — Arbeitsmedizin 

— Arbeitsmedizin und angewandte  

Physiologie(1) 

Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 

Portugal  Medicina do trabalho 

România Farmacologie clinică Medicina muncii 

Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 

Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo 

Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk 

farmakologi och läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto/Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 

Arbets- och miljömedicin(3) 

United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Fra februar 2015. 

(3) Fra september 2008. 

(4) Fra juli 2 017. 

 

 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 

България Клинична алергология Нуклеарна медицина 

Česko Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 

Danmark  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 

Eesti   

Ελλάς Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 

España Alergología Medicina nuclear 

France Allergologie(4) Médecine nucléaire 

Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina 

Ireland   

Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
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 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 

Latvija Alergoloģija  

Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  

Luxembourg  Médecine nucléaire 

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina 

Malta  Mediċina Nukleari 

Nederland Allergologie(1) Nucleaire geneeskunde 

Österreich  Nuklearmedizin 

Polska Alergologia Medycyna nuklearna 

Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 

România Alergologie şi imunologie clinică Medicină nucleară 

Slovenija Alergologije in klinične imunologije (odrasli)(3) Nuklearna medicina 

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 

Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketie-

de/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 

Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 

Nuklearmedicin(2) 

United Kingdom  Nuclear medicine 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 12.8.1996. 

(2) Fra september 2008. 

(3) Fra 2018. 

(4) Fra 2017. 

 

 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Лицево-челюстна хирургия Трансфузионна хематология 

Česko Maxilofaciální chirurgie  

Danmark   

Deutschland   

Eesti   

Ελλάς   

España Cirugía oral y maxilofacial  
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 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Hématologie 

Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija  

Ireland   

Italia Chirurgia maxillo-facciale  

Κύπρος   

Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija  

Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija  

Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Hématologie biologique 

Magyarország Szájsebészet(1)  

Malta   

Nederland   

Österreich Mund— Kiefer — und Gesichtschirurgie(2)  

Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa  

Portugal Cirurgia maxilo-facial Hematologia clinica 

România   

Slovenija Maxilofacialna kirurgija  

Slovensko Maxilofaciálna chirurgia  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 30.9.2007. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 28.2.2013. 

 

 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česko   

Danmark   

Deutschland   

Eesti   
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 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Ελλάς   

España Estomatología  

France Stomatologie  

Hrvatska   

Ireland  Dermatology 

Italia Odontostomatologia(1)  

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg Stomatologie  

Magyarország   

Malta  Dermatoloġija 

Nederland   

Österreich   

Polska   

Portugal Estomatologia  

România   

Slovenija   

Slovensko   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom  Dermatology 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 31.12.1994. 

 

 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česko   

Danmark   

Deutschland   
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 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Eesti   

Ελλάς   

España   

France   

Hrvatska   

Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine 

Italia  Medicina tropicale(2) 

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg   

Magyarország  Trópusi betegségek 

Malta Mediċina Uro-ġenetali  

Nederland   

Österreich  — Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin 

— Klinische Immunologie und Spezifische 

Prophylaxe und Tropenmedizin(1) 

Polska  Medycyna transportu 

Portugal  Medicina tropical 

România   

Slovenija   

Slovensko  Tropická medicína 

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine 

(1) Fra juni 2015. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3.6.2015. 

 

 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het 

abdomen(1) 

 

България Гастроентерологичнa хирургия(7) Спешна медицина 
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 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Česko  — Traumatologie 

— Urgentní medicína 

Danmark  Akutmedicin(5) 

Deutschland Visceralchirurgie  

Eesti  Erakorralise meditsiini eriarst(6) 

Ελλάς   

España   

France Chirurgie viscérale et digestive Médecine d’urgence(8) 

Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina 

Ireland  Emergency medicine 

Italia Chirurgia dell’apparato digerente(3) Medicina d’emergenza-urgenza(2) 

Κύπρος   

Latvija   

Lietuva Abdominalinė chirurgija  

Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique  

Magyarország  Oxyológia és sürgősségi orvostan 

Malta  Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza 

Mediċina tal-Emerġenza(4) 

Nederland   

Österreich   

Polska  Medycyna ratunkowa 

Portugal   

România  Medicină de urgenţă 

Slovenija Abdominalna kirurgija Urgentna medicina 

Slovensko Gastroenterologická chirurgia — Úrazová chirurgia 

— Urgentná medicína 

Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk 

kirurgi 

Akuuttilääketiede/Akutmedicin 

Sverige  Akutsjukvård 

United Kingdom  Emergency medicine 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1.1.1983. 

(2) Fra 17.2.2006. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3.6.2015. 

(4) Fra 21.11.2003. 

(5) Fra februar 2018. 

(6) Fra september 2016. 

(7) Fram til 14.9.2010. 

(8) Fra 2017. 
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 Klinisk nevrofysiologi 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning 

for leger og tannleger)(1) 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-

faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en 

aangezichtschirurgie 

България  Дентална, орална и лицево-челюстна 

хирургия 

Česko   

Danmark   

Deutschland  — Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

— Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie(2) 

Eesti   

Ελλάς  Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική(3) 

España Neurofisiologia clínica  

France   

Hrvatska   

Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery 

Italia   

Κύπρος  Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 

Latvija   

Lietuva   

Luxembourg  Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale 

Magyarország  Arc-állcsont-szájsebészet 

Malta Newrofiżjoloġija Klinika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 

Nederland   

Österreich  Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Polska   

Portugal   

România  Chirurgie Orală şi Maxilo-facială(4) 

Slovenija   

Slovensko   

Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk 

neurofysiologi 

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial 

kirurgi 

Sverige Klinisk neurofysiologi  

United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery 

(1) Utdanning som fører fram til utstedelse av kvalifikasjonsbevis som spesialist i kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning for 

leger og tannleger) under forutsetning av fullført og godkjent medisinsk grunnutdanning (artikkel 24) samt fullført og godkjent 

grunnutdanning for tannleger (artikkel 34). 
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(2) Fra 2006. 

(3) Fra 10.7.2014. 

(4) Fra 2009. 

 

 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Land Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oncologie médicale/Medische oncologie  

България Медицинска онкология Медицинска генетика 

Česko Klinická onkologie Lékařská genetika 

Danmark  Klinisk genetik 

Deutschland  Humangenetik 

Eesti  Meditsiinigeneetika 

Ελλάς Παθολογική Ογκολογία  

España Oncología Médica  

France Oncologie Génétique médicale 

Hrvatska   

Ireland Medical oncology Clinical genetics 

Italia Oncologia medica Genetica medica 

Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία  

Latvija Onkoloģija ķīmijterapija Medicīnas ģenētika 

Lietuva Chemoterapinė onkologija Genetika 

Luxembourg Oncologie médicale Médecine génétique 

Magyarország Klinikai onkológia Klinikai genetika 

Malta  Ġenetika Klinika/Medika 

Nederland  Klinische genetica 

Österreich  Medizinische Genetik 

Polska Onkologia kliniczna Genetyka kliniczna 

Portugal Oncologia médica Genética médica 

România Oncologie medicală Genetică medicală 

Slovenija Internistična onkologija Klinična genetika 

Slovensko Klinická onkológia Lekárska genetica 

Suomi/Finland  Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik 

Sverige Onkologi Klinisk genetik 

United Kingdom Medical oncology Clinical genetics 
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 Hjertekirurgi  

 Utdanningens korteste varighet: 5 år  

Land Betegnelse  

Belgique/België/Belgien   

България лекар - специалист по Кардиохирургия  

Česko Kardiochirurg  

Danmark   

Deutschland   

Eesti Kardiokirurg(1)  

Ελλάς   

España Cirugía Cardiovascular  

France   

Hrvatska Kardiotorakalne kirurgije  

Ireland   

Italia Cardiochirurgia(2)  

Κύπρος   

Latvija Sirds ķirurgs  

Lietuva Gydytojo širdies chirurgo  

Luxembourg   

Magyarország Szívsebész szakorvos  

Malta   

Nederland   

Österreich Herzchirurgie(3)  

Polska Kardiochirurgia  

Portugal   

România   

Slovenija   

Slovensko Kardiochirurg  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   

(1) Fra 2014/2015. 

(2) Fra 2015/2016. 

(3) Fra 2007/2008. 
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5.1.4. Kvalifikasjonsbevis – allmennpraktiserende lege 

Land Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Bijzondere beroepstitel van 

huisarts/Titre professionnel particulier 

de médecin généraliste 

Huisarts/Médecin généraliste 31.12.1994 

България Свидетелство за призната 

специалност по Обща медицина 

Лекар-специалист по Обща 

медицина 

1.1.2007 

Česko Diplom o specializaci všeobecné 

praktické lékařství 

Všeobecný praktický lékař 1.5.2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som speciallæge i almen medicin 

Alment praktiserende 

læge/Speciallæge i almen medicin 

31.12.1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische 

Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für 

Allgemeinmedizin 

31.12.1994 

Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav 

tunnistus 

Diplom peremeditsiini erialal 

Perearst 1.5.2004 

Ελλάς Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής 

ιατρικής 

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής 31.12.1994 

España Título de especialista en medicina 

familiar y comunitaria 

Especialista en medicina familiar y 

comunitaria 

31.12.1994 

France Diplômes d’études spécialisées de 

médecine générale accompagnés du 

diplôme d’Etat de docteur en 

médecine 

Médecin qualifié en médecine 

générale 

31.12.1994 

Hrvatska Diploma o specijalističkom 

usavršavanju 

specijalist obiteljske medicine 1.7.2013 

Ireland Certificate of specific qualifications in 

general medical practice 

General medical practitioner 31.12.1994 

Italia — Attestato di formazione specifica 

in medicina generale 

— Diploma di formazione specifica 

in medicina generale 

Medico di medicina generale 31.12.1994 

Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1.5.2004 

Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1.5.2004 

Lietuva 1. Šeimos gydytojo rezidentūros 

pažymėjimas 

Šeimos medicinos gydytojas 1.5.2004 

2. Rezidentūros pažymėjimas 

(šeimos gydytojo profesinė 

kvalifikacija) 

Šeimos gydytojas 

Luxembourg Diplôme de formation spécifique en 

medicine générale 

Médecin généraliste 31.12.1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa 

bizonyítvány 

Háziorvostan szakorvosa 1.5.2004 
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Land Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

Malta Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku fil-

Mediċina tal-Familja 

Tabib Speċjalista fil-Mediċina tal-

Familja 

1.5.2004 

Nederland Certificaat van inschrijving in een 

specialistenregister van huisartsen 

Huisarts, Verpleeghuisarts en arts 

voor verstandelijk gehandicapte 

Registratie Commissie (HVRC) 

31.12.1994 

Diploma geneeskundig specialist Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS) van de 

Koninklijke Nederlandsche 

Maatschappij tot Bevordering der 

Geneeskunst(1) 

Österreich Diplom über die besondere 

Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

Arzt für Allgemeinmedizin 31.12.1994 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 

w dziedzinie medycyny rodzinnej 

Specjalista w dziedzinie medycyny 

rodzinnej 

1.5.2004 

Portugal Título de especialista em medicina 

geral e familiar 

Especialista em medicina geral e 

familiar 

31.12.1994 

România Certificat de medic specialist 

medicină de familie 

Medic specialist medicină de familie 1.1.2007 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 

specialističnem izpitu iz družinske 

medicine 

Specialist družinske 

medicine/Specialistka družinske 

medicine 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore 

“všeobecné lekárstvo” 

Všeobecný lekár 1.5.2004 

Suomi/Finland Todistus yleislääketieteen 

erityiskoulutuksesta/Bevis om 

särskild allmänläkarutbildning 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen 

suorittanut laillistettu 

lääkäri/Legitimerad läkare som har 

fullgjort särskild 

allmänläkarutbildning 

1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 

allmänmedicin 

Specialist i allmänmedicin 31.12.1994 

United Kingdom Certificate of completion of training General practitioner 31.12.1994 

(1) Fra januar 2013.» 

2. Nr. 5.2.2 skal lyde: 

«5.2.2. Kvalifikasjonsbevis – sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/ 

Belgique/ 

Belgien 

— Diploma gegradueerde 

verpleger/verpleegster/D

iplôme d’infirmier(ère) 

gradué(e)/Diplom eines 

(einer) graduierten 

Krankenpflegers  

(-pflegerin) 

— De erkende 

opleidingsinstituten/Les 

établissements 

d’enseignement 

reconnus/Die 

anerkannten 

Ausbildungsanstalten 

— Hospitalier(ère)/ 

Verpleegassistent(e) 

29.6.1979 
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Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

  — De bevoegde 

Examencommissie van 

de Vlaamse 

Gemeenschap/Le Jury 

compétent 

d’enseignement de la 

Communauté 

française/Der zuständige 

Prüfungsausschuß der 

Deutschsprachigen 

Gemeinschaft 

— Infirmier(ère) 

hospitalier(ère)/Zieken 

huisverpleger(-

verpleegster) 

 

— Diploma in de 

ziekenhuisverpleegkunde

/Brevet d’infirmier(ère) 

hospitalier(ère)/Brevet 

eines (einer) 

Krankenpflegers  

(-pflegerin) 

— Brevet van 

verpleegassis-

tent(e)/Brevet 

d’hospitalier(ère)/Brevet 

einer Pflegeassistentin 

  

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“Бакалавър” с 

професионална 

квалификация 

“Медицинска сестра” 

Университет Медицинска сестра 1.1.2007 

Česko 1. Diplom o ukončení 

studia ve studijním 

programu ošetřovatelství 

ve studijním oboru 

všeobecná sestra 

(bakalář, Bc.) 

1. Vysoká škola zřízená 

nebo uznaná státem 

— Všeobecná sestra 1.5.2004 

2. Diplom o ukončení 

studia ve studijním oboru 

diplomovaná všeobecná 

sestra (diplomovaný 

specialista, DiS.), 

accompanied by the 

following certificate: - 

Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola 

zřízená nebo uznaná 

státem 

Danmark Bevis for uddannelsen til 

professionsbachelor i 

sygepleje 

Professionshøjskole Sygeplejerske 29.6.1979 

Deutschland Zeugnis über die staatliche 

Prüfung in der Krankenpflege 

Staatlicher 

Prüfungsausschuss 

Gesundheits- und 

Krankenpflegerin/ 

Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

29.6.1979 

Eesti 1. Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 

Tartu Meditsiinikool 

Kohtla-Järve 

Meditsiinikool 

õde 1.5.2004 
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 2. Õe põhikoolituse diplom 2. Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool 

  

3. Õe põhiõpe diplom 3. Tartu Tervishoiu 

Kõrgkool 

Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Παν/μίου Αθηνών 

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών Διπλωματούχος ή πτυχιούχος 

νοσοκόμος, νοσηλευτής ή 

νοσηλεύτρια 

1.1.1981 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και 

Θρησκευμάτω 

3. Πτυχίο Αξιωματικών 

Νοσηλευτικής 

3. Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών 

Νοσοκόμων πρώην 

Ανωτέρων Σχολών 

Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών 

Νοσοκόμων και 

Επισκεπτριών πρώην 

Ανωτέρων Σχολών 

Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

6. Πτυχίο Τμήματος 

Νοσηλευτικής 

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

7. Πτυχίο Τμήματος 

Νοσηλευτικής 

Πανεπιστήμιου 

Πελοποννήσου 

7. Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

España Título de Diplomado 

universitario en Enfermería 

— Ministerio de Educación 

y Cultura 

Enfermero/a diplomado/a 1.1.1986 

 — El rector de una 

Universidad 

  

Titulo de Graduado/a en 

Enfermería 

— El rector de una 

Universidad 

Graduado/a en Enfermería 1.1.1986 

France — Diplôme d’Etat 

d’infirmier(ère) 

— Diplôme d’Etat 

d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no  

99-1147 du  

29 décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmier(ère) 29.6.1979 

Hrvatska 1. Svjedodžba “medicinska 

sestra opće 

njege/medicinski tehničar 

opće njege” 

1. Srednje strukovne škole 

koje izvode program za 

stjecanje kvalifikacije 

“medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar 

opće njege” 

1. medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar 

opće njege 

1.7.2013 



Nr. 81/1236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

 2. Svjedodžba “prvostupnik 

(baccalaureus) 

sestrinstva/prvostupnica 

(baccalaurea) sestrinstva” 

2. Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

2. prvostupnik 

(baccalaureus) 

sestrinstva/prvostupnica 

(baccalaurea) sestrinstva 

 

Veleučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Ireland 1. Certificate of Registered 

General Nurse(1) 

1. An Bórd Altranais (The 

Nursing Board) [up to 

1.10.2012]; 

Bórd Altranais agus 

Cnáimhseachais na 

hEireann (The Nursing 

and Midwifery Board of 

Ireland) [from 2.10.2012] 

Registered General Nurse 

(RGN) 

29.6.1979 

2. B.Sc. in Nursing Studies 

(General) approved by 

the NMBI(2) 

2. Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Nursing Studies 

approved by the NMBI 

[as of September 2002] 

3. B.Sc. in Children’s and 

General (Integrated) 

Nursing approved by the 

NMBI(2) 

3. Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Children’s and General 

(Integrated) Nursing 

approved by the NMBI 

[as of September 2006] 

Italia 1. Diploma di infermiere 

professionale(4) 

1. Scuole riconosciute dallo 

Stato(4) 

1. Infermiere 

professionale(4) 

29.6.1979 

2. Diploma di laurea in 

infermieristica(5) 

2. Università(5) 2. Infermiere(5) 

Κΰπρος Δίπλωμα Γενικής 

Νοσηλευτικής 

Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής 1.5.2004 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Νοσηλευτής(τρια) Γενικής 

Νοσηλευτικής 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας - 

BSc in Nursing 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

University of Nicosia 

 

Πτυχίο Γενικής 

Νοσηλευτικής 

Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Πανεπιστήμιο Frederick 

 

Latvija 1. Diploms par māsas 

kvalifikācijas iegūšanu 

1. Māsu skolas Māsa 1.5.2004 

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa 

augstskola pamatojoties 

uz Valsts eksāmenu 

komisijas lēmumu 
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Lietuva 1. Aukštojo mokslo 

diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios 

praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

1.5.2004 

2. Aukštojo mokslo 

diplomas 

(neuniversitetinės 

studijos), nurodantis 

suteiktą bendrosios 

praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija 

3. Bakalauro diplomas 

(slaugos bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinė 

kvalifikacija) 

3. Universitetas 

4. Profesinio bakalauro 

diplomas (slaugos 

profesinio bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinė 

kvalifikacija) 

4. Kolegija 

Luxembourg — Diplôme d’Etat 

d’infirmier 

Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 

professionnelle et des sports 

Infirmier 29.6.1979 

— Diplôme d’Etat 

d’infirmier hospitalier 

gradué 

Magyarország 1. Ápoló bizonyítvány 1. Szakképző iskola Ápoló 1.5.2004 

2. Ápoló oklevél 2. Felsőoktatási intézmény 

3. Okleveles ápoló oklevél 3. Felsőoktatási intézmény 

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji 

tal-infermerija 

Universita ‘ta’ Malta” Infermier Registrat tal-

Ewwel Livell 

1.5.2004 

Nederland 1. Diploma’s verpleger A, 

verpleegster A, 

verpleegkundige A 

1. Door een van 

overheidswege 

benoemde 

examencommissie 

Verpleegkundige 29.6.1979 

2. Diploma 

verpleegkundige MBOV 

(Middelbare 

Beroepsopleiding 

Verpleegkundige) 

2. Door een van 

overheidswege 

benoemde 

examencommissie 

3. Diploma 

verpleegkundige HBOV 

(Hogere 

Beroepsopleiding 

Verpleegkundige) 

3. Door een van 

overheidswege 

benoemde 

examencommissie 
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 4. Diploma 

beroepsonderwijs 

verpleegkundige — 

Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van 

overheidswege 

aangewezen 

opleidingsinstelling 

  

5. Diploma hogere 

beroepsopleiding 

verpleegkundige — 

Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van 

overheidswege 

aangewezen 

opleidingsinstelling 

Österreich 1. Diplom über die 

Ausbildung in der all-

gemeinen Gesundheits- 

und Krankenpflege 

1. Schule für allgemeine 

Gesundheits- und 

Krankenpflege 

— Diplomierte 

Gesundheits- und 

Krankenschwester 

1.1.1994 

2. Diplom als “Diplomierte 

Krankenschwester, 

Diplomierter 

Krankenpfleger” 

2. Allgemeine 

Krankenpflegeschule 

— Diplomierter 

Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

3. Diplom über den 

Abschluss des 

Fachhochschul-

Bachelorstudiengangs 

“Gesundheits- und 

Krankenpflege” 

3. Fachhochschul-

rat/Fachhochschule 

 

Polska — Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku pielęgniarstwo 

z tytułem “magister 

pielęgniarstwa” 

Instytucja prowadząca 

kształcenie na poziomie 

wyższym uznana przez 

właściwe władze 

Pielegniarka 1.5.2004 

— Dyplom ukończenia 

studiów wyższych 

zawodowych na 

kierunku/specjalności 

pielęgniarstwo z tytułem 

“licencjat 

pielęgniarstwa” 

   

Portugal 1. Diploma do curso de 

enfermagem geral 

1. Escolas de Enfermagem Enfermeiro 1.1.1986 

2. Diploma/carta de curso 

de bacharelato em 

enfermagem 

2. Escolas Superiores de 

Enfermagem 

3. Diploma/Carta de curso 

de licenciatura em 

enfermagem 

3. Escolas Superiores de 

Enfermagem; Escolas 

Superiores de Saúde 

România 1. Diplomă de absolvire de 

asistent medical 

generalist cu studii 

superioare de scurtă 

durată 

1. Universităţi Asistent medical generalist 1.1.2007 

2. Diplomă de licenţă de 

asistent medical 

generalist cu studii 

superioare de lungă 

durată 

2. Universităţi 
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 3. Certificat de competențe 

profesionale (de asistent 

medical generalist) 

3. Ministerul Educaţiei 

Naționale 

  

4. Certificat de calificare 

nivel 5 

 

5. Certificat de calificare 

profesională nivel 5 

 

Slovenija Diploma, s katero se 

podeljuje strokovni naslov 

“diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik” 

1. Univerza Diplomirana medicinska 

sestra/Diplomirani 

zdravstvenik 

1.5.2004 

2. Visoka strokovna šola 

Slovensko 1. DIPLOM ošetrovateľstvo 

“magister”(“Mgr.”) 

1. Vysoká škola/Univerzita Sestra 1.5.2004 

2. DIPLOM ošetrovateľstvo 

“bakalár”(“Bc.”) 

2. Vysoká škola/Univerzita 

3. DIPLOM diplomovaná 

všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka 

škola 

Suomi/Finland 1. Sairaanhoitajan 

tutkinto/Sjukskötarexame

n 

1. Terveydenhuolto-

oppilaitokset/ 

Hälsovårdsläroanstalter 

Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1.1.1994 

2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututki

nto, sairaanhoitaja 

(AMK)/Yrkeshögskoleex

amen inom hälsovård och 

det sociala området, 

sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 

Yrkeshögskolor 

  

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1.1.1994 

United 

Kingdom 

A qualification approved by 

the Nursing and Midwifery 

Council or one of its 

predecessor bodies as 

attesting to the completion of 

training required for general 

nurses by Article 31 and the 

standard of proficiency as 

required for registration as a 

Registered Nurse — Adult in 

its register(3) 

Education institutions 

approved by the Nursing and 

Midwifery Council or one of 

its predecessor bodies 

Registered Nurse — Adult 29.6.1979 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk anerkjennelse når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk 

anerkjennelse uten krav om faktisk registrering i Irland, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(3) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset erstatter tidligere opplysninger om Det forente kongerike for å sikre at personer som er 

utdannet i Det forente kongerike, ville ha rett til automatisk anerkjennelse av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom 

slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(4) Gyldig til 2001. 

(5) Fra 2001/2002.» 
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België/ 

Belgique/ 

Belgien 

Diploma van 

tandarts/Diplôme 

licencié en science 

dentaire 

— De univer-

siteiten/Les 

universités 

 Licentiaat in de 

tandheelkunde/Licenc

ié en science dentaire 

28.1.1980 

— De bevoegde 

Examen-

commissie van de 

Vlaamse Geme-

enschap/Le Jury 

compétent d’ens-

eignement de la 

Communauté 

française 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна 

степен “Магистър” 

по “Дентална 

медицина”с 

професионална 

квалификация 

“Магистър-лекар по 

дентална медицина” 

Университет  Лекар по дентална 

медицина 

1.1.2007 

Česko Diplom o ukončení 

studia ve studijním 

programu zubní 

lékařství (doktor 

zubního lékařství, 

MDDr.) 

Lékařská fakulta 

univerzity v České 

republice 

 Zubní lékař 1.5.2004 

Danmark Bevis for 

kandidatuddannelsen i 

odontologi 

(cand.odont.) 

Universitet 1. Autorisation som 

tandlæge 

2. Tilladelse til 

selvstændigt virke 

som tandlæge 

Tandlæge 28.1.1980 

Deutschland Zeugnis über die 

Zahnärztliche Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28.1.1980 

Eesti Hambaarstikraad 

Degree in Dentistry 

(DD) 

Diplom 

hambaarstiteaduse 

õppekava läbimise 

kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1.5.2004 

Ελλάς Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο  Οδοντίατρος ή 

χειρούργος 

οδοντίατρος 

1.1.1981 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1241 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

España Título de Licenciado 

en Odontología 

El rector de una 

universidad 

 Licenciado en 

Odontología 

1.1.1986 

 Título de Graduado/a 

en Odontología 

El rector de una 

Universidad 

 Graduado/a en 

Odontología 

1.1.1986 

France Diplôme d’Etat de 

docteur en chirurgie 

dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28.1.1980 

Diplôme de formation 

approfondie en 

sciences 

odontologiques 

Certificat de synthèse 

clinique et 

thérapeutique 

Hrvatska Diploma “doktor 

dentalne medicine/ 

doktorica dentalne 

medicine” 

Fakulteti sveučilišta u 

Republici Hrvatskoj 

 doktor dentalne 

medicine/doktorica 

dentalne medicine 

1.7.2013 

Ireland — Bachelor in 

Dental Science 

(B.Dent.Sc.) 

— Universities  — Dentist 28.1.1980 

— Bachelor of 

Dental Surgery 

(BDS) 

— Royal College of 

Surgeons in 

Ireland 

— Dental 

practitioner 

— Licentiate in 

Dental Surgery 

(LDS) 

 — Dental surgeon 

Italia Diploma di laurea in 

Odontoiatria e Protesi 

Dentaria 

Università Diploma di 

abilitazione 

all’esercizio della 

professione di 

odontoiatra 

Odontoiatra 28.1.1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό 

Εγγραφής 

Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο 

 Οδοντίατρος 1.5.2004 

Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa 

augstskola 

Sertifikāts —

kompetentas iestādes 

izsniegts dokuments, 

kas apliecina, ka 

persona ir nokārtojusi 

sertifikācijas 

eksāmenu 

zobārstniecībā 

Zobārsts 1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo 

diplomas, 

nurodantis 

suteiktą gydytojo 

odontologo 

kvalifikaciją 

Universitetas 1. Internatūros 

pažymėjimas, 

nurodantis 

suteiktą gydytojo 

odontologo 

profesinę 

kvalifikaciją 

Gydytojas 

odontologas 

1.5.2004 
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 2. Magistro 

diplomas 

(odontologijos 

magistro 

kvalifikacinis 

laipsnis ir 

gydytojo 

odontologo 

kvalifikacija) 

 2. Internatūros 

pažymėjimas 

(gydytojo 

odontologo 

profesinė 

kvalifikacija) 

  

Luxembourg Diplôme d’Etat de 

docteur en médecine 

dentaire 

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28.1.1980 

Magyarország Okleveles fogorvos 

doktor oklevél (doctor 

medicinae dentariae, 

dr. med. dent) 

Egyetem  Fogorvos 1.5.2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija 

Dentali 

Universita‘ ta Malta  Kirurgu Dentali 1.5.2004 

Nederland Universitair 

getuigschrift van een 

met goed gevolg 

afgelegd 

tandartsexamen 

Faculteit 

Tandheelkunde 

 Tandarts 28.1.1980 

 Masterexamen 

tandheelkunde(6) 

    

Österreich Bescheid über die 

Verleihung des 

akademischen Grades 

“Doktor der 

Zahnheilkunde” 

— Medizinische 

Universität 

— Medizinische 

Fakultät der 

Universität 

 Zahnarzt 1.1.1994 

Polska Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku lekarsko-

dentystycznym z 

tytułem lekarz 

dentysta 

Szkoły wyższe Świadectwo złożenia 

Lekarsko — 

Dentystycznego 

Egzaminu 

Państwowego(1) 

Świadectwo złożenia 

Lekarsko-

Dentystycznego 

Egzaminu 

Końcowego(2) 

Zaświadczenie o 

ukończeniu stażu 

podyplomowego(3) 

Lekarz dentysta 1.5.2004 

Portugal — Carta de curso de 

licenciatura em 

medicina dentária 

— Faculdades 

— Institutos 

Superiores 

 Médico dentista 1.1.1986 
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 — Mestrado 

integrado em 

medicina dentária 

   24.3.2006 

România Diplomă de licenţă de 

medic dentist 

— Universităţi  Medic dentist 1.10.2003 

Diploma de licență și 

master(4) 

— Ministerul 

Educației 

Naționale(4) 

Doctor-medic 

stomatolog(5) 

Slovenija Diploma, s katero se 

podeljuje strokovni 

naslov “doktor 

dentalne 

medicine/doktorica 

dentalne medicine” 

— Univerza Potrdilo o 

opravljenem 

strokovnem izpitu za 

poklic doktor dentalne 

medicine/doktorica 

dentalne medicine 

Doktor dentalne 

medicine/Doktorica 

dentalne medicine 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM zubné 

lekárstvo doktor 

zubného lekárstva 

(“MDDr.”) 

Univerzita  Zubný lekár 1.5.2004 

Suomi/Finland Hammaslääketieteen 

lisensiaatin tutkinto/ 

Odontologie 

licentiatexamen 

— Helsingin 

yliopisto/Helsingf

ors universitet 

Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja 

valvontaviraston 

päätös käytännön 

palvelun 

hyväksymisestä/Beslu

t av Tillstånds- och 

tillsynsverket för 

social- och 

hälsovården om 

godkännande av 

prakisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri/Tandl

äkare 

1.1.1994 

— Oulun yliopisto 

— Itä-Suomen 

yliopisto 

— Turun yliopisto 

Sverige Tandläkarexamen Universitet eller 

högskola 

Bevis om legitimation 

som tandläkare, 

utfärdat av 

Socialstyrelsen 

Tandläkare 1.1.1994 

United 

Kingdom 

— Bachelor of 

Dental Surgery 

(BDS or B.Ch.D.) 

— Universities  — Dentist 28.1.1980 

— Licentiate in 

Dental Surgery 

— Royal Colleges — Dental 

practitioner 

— Dental surgeon 

(1) Fram til 2012. 

(2) Fra 2013. 

(3) Kvalifikasjonsbeviset bør også ledsages av et bevis på gjennomført turnustjeneste («staż podyplomowy»), unntatt for personer som ikke 

begynte turnusen før 2.10.2016, og som mellom 2.10.2016 og 28.2.2017 søkte om retten til å utøve tannlegeyrket. 

(4) Fra 1.10.2011. 

(5) Fra 1.9.2017. 

(6) Fra 2001/2002. 
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5.3.3. Kvalifikasjonsbevis – tannlege med spesialistutdanning 

Oralkirurgi 

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

   

България Свидетелство за призната 

специалност по “Орална хирургия” 

Факултет по дентална медицина 

към Медицински университет 

1.1.2007 

Česko Diplom o specializaci (v oboru orální 

a maxilofaciální chirurgie) 

1. Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

2. Ministerstvo zdravotnictví 

19.7.2007 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i tand-, mund- og 

kæbekirurgi 

Sundhedsstyrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

28.1.1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 

Anerkennung für 

Oralchirurgie/Mundchirurgie 

Landeszahnärztekammer 28.1.1980 

Eesti    

Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 

Γναθοχειρουργικής (up to 31.12.2002) 

— Περιφέρεια 

— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

— Νομαρχία 

1.1.2003 

España    

France Diplôme d’études spécialisées de 

chirurgie orale 

Universités 31.3.2011 

Hrvatska    

Ireland Certificate of specialist dentist in oral 

surgery 

Competent authority recognised for 

this purpose by the competent minister 

28.1.1980 

Italia Diploma di specialista in Chirurgia 

Orale 

Università 21.5.2005 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 

Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική 

Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija    

Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą burnos 

chirurgo profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1.5.2004 

2. Rezidentūros pažymėjimas 

(burnos chirurgo profesinė 

kvalifikacija) 

Luxembourg    

Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa 

bizonyítvány 

Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 
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Oralkirurgi 

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Malta Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-

Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 

Speċjalisti 

1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 

kaakchirurg in het Specialistenregister 

Registratiecommissie 

Tandheelkundige Specialismen (RTS) 

van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering der 

Tandheelkunde 

28.1.1980 

Österreich    

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie chirurgii stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Título de Especialista em Cirurgia 

Oral 

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 4.6.2008 

România Certificatul de specialist în Chirurgie 

dento-alveolară 

Ministerul Sănătăţii 17.12.2008 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz oralne kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 1.5.2004 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

Slovensko Diplom o špecializácii v 

špecializačnom odbore maxilofaciálna 

chirurgia 

Univerzita 17.12.2008 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-

ja leukakirurgia/Spec-

ialtandläkarexamen, oral och 

maxillofacial kirurgi 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i oral 

kirurgi 

Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of completion of specialist 

training in oral surgery 

Competent authority recognised for 

this purpose 

28.1.1980 

 

Kjevekirurgi 

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

België/Belgique/ 

Belgien 

Titre professionnel particulier de 

dentiste spécialiste en 

orthodontie/Bijzondere beroepstitel 

van tandarts specialist in de 

orthodontie 

Ministre de la Santé publique/Minister 

bevoegd voor Volksgezondheid 

27.1.2005 

България Свидетелство за призната 

специалност по “Ортодонтия” 

Факултет по дентална медицина 

към Медицински университет 

1.1.2007 

Česko Diplom o specializaci (v oboru 

ortodoncie) 

1. Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

19.7.2007 

2. Ministerstvo zdravotnictví 
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Kjevekirurgi 

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

28.1.1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 

Kieferorthopädie 

Landeszahnärztekammer 28.1.1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia 

erialal 

Ortodontia residentuuri lõpetamist 

tõendav tunnistus 

Tartu Ülikool 1.5.2004 

Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 

Ορθοδοντικής 

— Περιφέρεια 

— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

— Νομαρχία 

1.1.1981 

España    

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 

chirurgiens dentistes 

28.1.1980 

Hrvatska    

Ireland Certificate of specialist dentist in 

orthodontics 

Competent authority recognised for 

this purpose by the competent minister 

28.1.1980 

Italia Diploma di specialista in 

Ortognatodonzia 

Università 21.5.2005 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 

Ειδικού Οδοντιάτρου στην 

Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004 

Latvija “Sertifikāts”— kompetentas iestādes 

izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 

persona ir nokārtojusi sertifikācijas 

eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 1.5.2004 

Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą gydytojo 

ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1.5.2004 

2. Rezidentūros pažymėjimas 

(gydytojo ortodonto profesinė 

kvalifikacija) 

Luxembourg    

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 

bizonyítvány 

Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-

Ortodonzja 

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 

Speċjalisti 

1.5.2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 

orthodontist in het Specialistenregister 

Registratiecommissie 

Tandheelkundige Specialismen (RTS) 

van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering der 

Tandheelkunde 

28.1.1980 
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Kjevekirurgi 

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Österreich    

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004 

Portugal Título de Especialista em Ortodontia Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 4.6.2008 

România Certificatul de specialist în Ortodonţie 

şi Ortopedie dento-facială 

Ministerul Sănătăţii 17.12.2008 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 

specialističnem izpitu iz čeljustne in 

zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 1.5.2004 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

Slovensko Diplom o špecializácii v 

špecializačnom odbore čeľustná 

ortopédia 

Univerzita 17.12.2008 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 

hampaiston oikomishoito/Specialtand-

läkarexamen, tandreglering 

Yliopisto 1.1.1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 

ortodonti 

Socialstyrelsen 1.1.1994 

United Kingdom Certificate of Completion of specialist 

training in orthodontics 

Competent authority recognised for 

this purpose 

28.1.1980.’ 

4. Nr. 5.4.2 skal lyde: 

«5.4.2. Kvalifikasjonsbevis – veterinær 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/ 

Belgique/ 

Belgien 

Diploma van 

dierenarts/Diplôme de docteur 

en médecine vétérinaire 

— De universiteiten/Les 

universités 

— De bevoegde 

Examencommissie van de 

Vlaamse 

Gemeenschap/Le Jury 

compétent 

d’enseignement de la 

Communauté française 

 21.12.1980 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна 

— Лесотехнически 

университет София 

Факултет Ветеринарна 

медицина 

 1.1.2007 
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Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

 степен магистър по 

специалност Ветеринарна 

медицина с професионална 

квалификация Ветеринарен 

лекар 

— Тракийски университет 

Стара Загора, 

Ветеринарномедицинск

и факултет 

  

Česko — Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

veterinární lékařství 

(doktor veterinární 

medicíny, MVDr.) 

— Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

veterinární hygiena a 

ekologie (doktor 

veterinární medicíny, 

MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity 

v České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for kandidatuddannelsen 

i veterinærmedicin 

(cand.med.vet.) 

Københavns Universitet  21.12.1980 

Deutschland — Zeugnis über das 

Ergebnis des Dritten 

Abschnitts der 

Tierärztlichen Prüfung 

und das Gesamtergebnis 

der Tierärztlichen 

Prüfung 

Der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses für die 

Tierärztliche Prüfung einer 

Universität oder Hochschule 

 21.12.1980 

— Zeugnis über das 

Ergebnis der 

Tierärztlichen Prüfung 

und das Gesamtergebnis 

der Tierärztlichen 

Prüfung 

  1.1.2006 

Eesti Diplom: täitnud 

veterinaarmeditsiini õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1.5.2004 

 Loomaarstikraad Degree in 

Veterinary Medicine (DVM) 

Eesti Maaülikool   

Ελλάς Πτυχίο Κτηνιατρικής 1. Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 1.1.1981 

España Título de Licenciado en 

Veterinaria 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

 1.1.1986 

  — El rector de una 

Universidad 

  

 Título de Graduado/a en 

Veterinaria 

— El rector de una 

Universidad 

 1.1.1986 
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Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

France Diplôme d’Etat de docteur 

vétérinaire 

Ministère chargé de 

l’enseignement supérieur 

(Université Paris-Est-Créteil, 

Université Claude-Bernard 

Lyon I, Université de Nantes, 

Université Paul-Sabatier-

Toulouse III) et ministère 

chargé de l’agriculture (École 

nationale vétérinaire d’Alfort, 

Institut d’enseignement 

supérieur et de recherche en 

alimentation, santé animale, 

sciences agronomiques et de 

l’environnement-VetAgroSup, 

École nationale vétérinaire, 

agroalimentaire et de 

l’alimentation-Oniris, École 

nationale vétérinaire de 

Toulouse) 

 21.12.1980 

Hrvatska Diploma “doktor veterinarske 

medicine/doktorica 

veterinarske medicine” 

Veterinarski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

 1.7.2013 

Ireland — Diploma of Bachelor in/of 

Veterinary Medicine 

(MVB) 

— Diploma of Membership 

of the Royal College of 

Veterinary Surgeons 

(MRCVS) 

  21.12.1980 

Italia Diploma di laurea in medicina 

veterinaria 

Università Diploma di abilitazione 

all’esercizio della medicina 

veterinaria 

1.1.1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Κτηνιάτρου 

Κτηνιατρικό Συμβούλιο  1.5.2004 

Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības 

Universitāte 

 1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo 

diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 

2. Magistro diplomas 

(veterinarinės medicinos 

magistro kvalifikacinis 

laipsnis ir veterinarijos 

gydytojo profesinė 

kvalifikacija) 

1. Lietuvos Veterinarijos 

Akademija 

2. Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

 1.5.2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 

médecine vétérinaire 

Jury d’examen d’Etat  21.12.1980 

Magyaror-

szág 

Okleveles állatorvos doktor 

oklevél (dr. vet) 

Felsőoktatási intézmény  1.5.2004 
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Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Malta Liċenzja ta’ Kirurgu 

Veterinarju 

Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartsenijk

undig examen 

  21.12.1980 

Österreich — Diplom-Tierarzt 

— Magister medicinae 

veterinariae 

Universität  1.1.1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie 

2. Akademia Rolnicza we 

Wrocławiu(1) 

3. Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu(2) 

4. Akademia Rolnicza w 

Lublinie(3) 

5. Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie(4) 

6. Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

7. Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu(6) 

8. Uniwersytet Rolniczy im. 

Hugona Kołłątaja w 

Krakowie oraz 

Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie(7) 

 1.5.2004 

Portugal — Carta de curso de 

licenciatura em medicina 

veterinária 

— Carta de mestrado 

integrado em medicina 

veterinária 

Universidade  1.1.1986 

România Diplomă de licenţă de doctor 

medic veterinar 

Diplomă de licenţă și master 

de doctor medic veterinar 

Universităţi 

Ministerul Educatiei 

Nationale(5) 

 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “doktor 

veterinarske 

medicine/doktorica 

veterinarske medicine” 

Univerza Spričevalo o opravljenem 

državnem izpitu s področja 

veterinarstva 

1.5.2004 
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Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Slovensko Vysokoškolský diplom o 

udelení akademického titulu 

“doktor veterinárskeho 

lekárstva”(“MVDr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/ 

Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin 

tutkinto/Veterinärmedicine 

licentiatexamen 

Yliopisto  1.1.1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1.1.1994 

United 

Kingdom 

1. Bachelor of Veterinary 

Science (BVSc) 

1. University of Bristol  21.12.1980 

 2. Bachelor of Veterinary 

Science (BVSc) 

2. University of Liverpool   

 3. Bachelor of Veterinary 

Medicine (Vet MB) 

3. University of Cambridge   

 4. Bachelor of Veterinary 

Medicine and Surgery 

(BVM&S) 

4. University of Edinburgh   

 5. Bachelor of Veterinary 

Medicine and Surgery 

(BVMS) 

5. University of Glasgow   

 6. Bachelor of Veterinary 

Medicine (BvetMed) 

6. University of London   

 7. Bachelor of Veterinary 

Medicine and Bachelor of 

Veterinary Surgery 

(B.V.M., B.V.S.) 

7. University of Nottingham   

(1) Gyldig til 22.11.2006. 

(2) Fra 23.11.2006. 

(3) Gyldig til 10.4.2008. 

(4) Fra 11.4.2008. 

(5) Fra 10.1.2011. 

(6) Fra 1.10.2011. 

(7) Fra 1.10.2012.» 

5. Nr. 5.5.2 skal lyde: 

«5.5.2 Kvalifikasjonsbevis – jordmor 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/ 

Belgique/ 

Belgien 

Diploma van 

vroedvrouw/Diplôme 

d’accoucheuse 

— De erkende 

opleidingsinstituten/Les 

établissements 

d’enseignement 

— De bevoegde 

Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeen-

schap/Le Jury compétent 

d’enseignement de la 

Communauté française 

Vroedvrouw/Accoucheuse 23.1.1983 



Nr. 81/1252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“Бакалавър” с 

професионална 

квалификация “Акушерка” 

Университет Акушеркa 1.1.2007 

Česko 1. Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

ošetřovatelství ve 

studijním oboru porodní 

asistentka (bakalář, Bc.) 

1. Vysoká škola zřízená 

nebo uznaná státem 

Porodní asistentka 1.5.2004 

 2. Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 

porodní asistence ve 

studijním oboru porodní 

asistentka (bakalář, Bc.) 

2. Vysoká škola zřízená 

nebo uznaná státem 

  

 3. Diplom o ukončení studia 

ve studijním oboru 

diplomovaná porodní 

asistentka (diplomovaný 

specialista, DiS.) 

3. Vyšší odborná škola 

zřízená nebo uznaná 

státem 

  

Danmark Bevis for uddannelsen til 

professionsbachelor i 

jordemoderkundskab 

Professionshøjskole Jordemoder 23.1.1983 

Deutschland Zeugnis über die staatliche 

Prüfung für Hebammen und 

Entbindungspfleger 

Staatlicher Prüfungsausschuss — Hebamme 

— Entbindungspfleger 

23.1.1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal — Tallinna Meditsiinikool Ämmaemand 1.5.2004 

  — Tartu Meditsiinikool   

 Ämmaemanda diplom — Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool 

  

  — Tartu Tervishoiu 

Kõrgkool 

  

Ελλάς 1. Πτυχίο Τμήματος 

Μαιευτικής Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Τ.Ε.Ι.) 

— Μαία 23.1.1983 

 2. Πτυχίο του Τμήματος 

Μαιών της Ανωτέρας 

Σχολής Στελεχών Υγείας 

και Κοινων. Πρόνοιας 

(ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

— Μαιευτής  
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 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας 

Σχολής Μαιών 

3. Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας 

  

España — Título de matrona Ministerio de Educación y 

Cultura 

— Matrona 1.1.1986 

 — Título de asistente 

obstétrico (matrona) 

 — Asistente obstétrico  

 — Título de enfermería 

obstétrica-ginecológica 

   

France Diplôme d’Etat de sage-

femme 

L’Etat 

Université 

Sage-femme 23.1.1983 

Hrvatska Svjedodžba “prvostupnik 

(baccalaureus) 

primaljstva/sveučilišna 

prvostupnica (baccalaurea) 

primaljstva” 

— Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

— Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

— Veleučilišta i visoke škole 

u Republici Hrvatskoj 

Prvostupnik (baccalaureus) 

Primaljstva/Prvostupnica 

(baccalaurea) primaljstva 

1.7.2013 

Ireland 1. Certificate in Midwifery(1) 1. An Bórd Altranais (The 

Nursing Board) [up to 

1.10.2012]; 

Bórd Altranais agus 

Cnáimhseachais na 

hEireann (The Nursing 

and Midwifery Board of 

Ireland, NMBI) [from 

2.10.2012]. 

Registered Midwife (RM) 23.1.1983 

 2. B.Sc. in Midwifery 

approved by the NMBI(2) 

2. A third-level Institution 

delivering a Midwifery 

education programme 

approved by the NMBI 

  

 3. Higher/Post-graduate 

Diploma in Midwifery 

approved by the NMBI(2) 

3. Third-level Institution 

delivering Higher/Post-

graduate Diploma in 

Midwifery approved by 

the NMBI 

  

Italia 1. Diploma d’ostetrica(4) 1. Scuole riconosciute dallo 

Stato(4) 

Ostetrica(4) 23.1.1983 

 2. Laurea in ostetricia(5) 2. Università(5)   

Κύπρος Δίπλωμα στο μεταβασικό 

πρόγραμμα Μαιευτικής 

Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένη Μαία 1.5.2004 

Latvija Diploms par vecmātes 

kvalifikācijas iegūšanu 

Māsu skolas Vecmāte 1.5.2004 
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Lietuva 1. Aukštojo mokslo 

diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios 

praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją, ir 

profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą akušerio profesinę 

kvalifikaciją  

— Pažymėjimas, 

liudijantis akušerio 

profesinę praktiką 

1. Universitetas Akušeris 1.5.2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės 

studijos), nurodantis 

suteiktą bendrosios 

praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją, ir 

profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą akušerio profesinę 

kvalifikaciją  

— Pažymėjimas, 

liudijantis akušerio 

profesinę praktiką 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės 

studijos), nurodantis 

suteiktą akušerio profesinę 

kvalifikaciją 

3. Kolegija   

 4. Bakalauro diplomas 

(slaugos bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinė 

kvalifikacija) 

Ir Profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas (akušerio 

profesinė kvalifikacija) 

4. Universitetas   

 5. Profesinio bakalauro 

diplomas (slaugos 

profesinio bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinė 

kvalifikacija) 

Ir Profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas (akušerio 

profesinė kvalifikacija) 

5. Kolegija   
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 6. Profesinio bakalauro 

diplomas (akušerijos 

profesinio bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

akušerio profesinė 

kvalifikacija) 

6. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 

professionnelle et des sports 

Sage-femme 23.1.1983 

Magyaror-

szág 

1. Szülésznő bizonyítvány 1. Iskola/főiskola Szülésznő 1.5.2004 

 2. Szülésznő oklevél 2. Felsőoktatási intézmény   

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji 

tal-Qwiebel 

Universita‘ ta’ Malta Qabla 1.5.2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport erkende opleidings-

instellingen 

Verloskundige 23.1.1983 

Österreich 1. Hebammen-Diplom 1. —  Hebammenakademie 

—  Bundeshebammenleh-

ranstalt 

Hebamme 1.1.1994 

 2. Diplom über den 

Abschluss des 

Fachhochschul-

Bachelorstudiengangs 

“Hebamme” 

2. Fachhochschulrat   

Polska — Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku położnictwo z 

tytułem “magister 

położnictwa” 

— Dyplom ukończenia 

studiów wyższych 

zawodowych na 

kierunku/specjalności 

położnictwo z tytułem 

“licencjat położnictwa” 

Instytucja prowadząca 

kształcenie na poziomie 

wyższym uznana przez 

właściwe władze (Higher 

education institution 

recognised by the competent 

authorities) 

Położna 1.5.2004 

Portugal 1. Diploma de enfermeiro 

especialista em 

enfermagem de saúde 

materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem Enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde materna 

e obstétrica 

1.1.1986 

 2. Diploma/carta de curso de 

estudos superiores 

especializados em 

enfermagem de saúde 

materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de 

Enfermagem 

 

 3. Diploma (do curso de pós-

licenciatura) de 

especialização em 

enfermagem de saúde 

materna e obstétrica 

3. — Escolas Superiores de 

Enfermagem 

 

 — Escolas Superiores de 

Saúde 
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România Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi Moaşă 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov “diplomirana 

babica/diplomirani babičar” 

1. Univerza 

2. Visoka strokovna šola 

diplomirana 

babica/diplomirani babičar 

1.5.2004 

Slovensko 1. DIPLOM pôrodná 

asistencia “bakalár” 

(“Bc.”) 

1. Vysoká škola/Univerzita Pôrodná asistentka 1.5.2004 

 2. DIPLOM diplomovaná 

pôrodná asistentka 

2. Stredná zdravotnícka 

škola 

  

Suomi/ 

Finland 

1. Kätilön tutkinto/ 

barnmorskeexamen 

1. Terveydenhuoltooppi-

laitokset/hälsovårdsläroan

stalter 

Kätilö/Barnmorska 1.1.1994 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkin

to, kätilö (AMK)/ 

yrkeshögskoleexamen 

inom hälsovård och det 

sociala området, 

barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 

Yrkeshögskolor 

  

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1.1.1994 

United 

Kingdom 

A qualification approved by 

the Nursing and Midwifery 

Council or its predecessor 

bodies as attesting to the 

completion of training as 

required for midwives by 

Article 40 and the standard of 

proficiency as required for 

registration as a Registered 

Midwife in its register(3) 

Education institution approved 

by the Nursing and Midwifery 

Council or its predecessor 

bodies 

Registered Midwife 23.1.1983 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk anerkjennelse når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk 

anerkjennelse uten krav om faktisk registrering i Irland, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(3) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Det forente kongerike, ville ha rett til 

automatisk anerkjennelse Potrdilo Zbornice za arhitekturo av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom slik registrering 

ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(4) Gyldig til 2001. 

(5) Fra 2001/2002.» 
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6. Nr. 5.6.2 skal lyde: 

«5.6.2. Kvalifikasjonsbevis – farmasøyt 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

België/ 

Belgique/ 

Belgien 

Diploma van 

apotheker/Diplôme de 

pharmacien 

— De universiteiten/Les 

universities 

— De bevoegde Examen-

commissie van de 

Vlaamse Gemeen-

schap/Le Jury compétent 

d’enseignement de la 

Communauté française 

 1.10.1987 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

“Магистър” по “Фармация” 

с професионална 

квалификация “Магистър-

фармацевт” 

Университет  1.1.2007 

Česko Diplom o ukončení studia ve 

studijním programu farmacie 

(magistr, Mgr.) 

Farmaceutická fakulta 

univerzity v České republice 

 1.5.2004 

Danmark Bevis for 

kandidatuddannelsen i farmaci 

(cand.pharm.) 

Det Farmaceutiske Fakultet, 

Københavns Universitet 

 1.10.1987 

Bevis for 

kandidatuddannelsen i farmaci 

(cand.pharm.) 

Syddansk Universitet 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 

Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1.10.1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava 

läbimisest 

Tartu Ülikool  1.5.2004 

Farmaatsiamagister Master of 

Science in Pharmacy (MSc) 

Ελλάς Άδεια άσκησης 

φαρμακευτικού επαγγέλματος 

— Περιφέρεια 

— Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 

 1.10.1987 

España Título de Licenciado en 

Farmacia 

— Ministerio de Educación y 

Cultura 

 1.10.1987 

  — El rector de una 

universidad 

  

 Título de Graduado/a en 

Farmacia 

— El rector de una 

Universidad 

 1.1.1986 
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France — Diplôme d’Etat de 

pharmacien 

— Diplôme d’Etat de 

docteur en pharmacie 

Universités  1.10.1987 

Hrvatska Diploma “magistar 

farmacije/magistra farmacije” 

— Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

— Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Splitu 

— Kemijsko-tehnološki 

fakultet Sveučilišta u 

Splitu 

 1.7.2013 

Ireland 1. Certificate of Registered 

Pharmaceutical 

Chemist(1) 

1. Cumann Cógaiseoirí na 

hEireann (Pharmaceutical 

Society of Ireland) 

 1.10.1987 

Certificate of Registration 

as a Pharmacist(1) 

 

 2. A degree in Pharmacy 

recognised by the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland(2) 

2. Universities delivering 

degrees in pharmacy 

recognised by the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland 

2. Notification from the 

Pharmaceutical Society of 

Ireland that the person 

named therein is the 

holder of a qualification 

appropriate for practicing 

as a pharmacist 

 

Italia Diploma o certificato di 

abilitazione all’esercizio della 

professione di farmacista 

ottenuto in seguito ad un 

esame di Stato 

Università  1.11.1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Φαρμακοποιού 

Συμβούλιο Φαρμακευτικής  1.5.2004 

Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo 

diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko 

profesinę kvalifikaciją 

2. Magistro diplomas 

(farmacijos magistro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

vaistininko profesinė 

kvalifikacija) 

Universitetas  1.5.2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa 

du ministre de l’éducation 

nationale 

 1.10.1987 
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Mag-

yarország 

Okleveles gyógyszerész 

oklevél (magister pharmaciae, 

abbrev: mag. Pharm) 

Egyetem  1.5.2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita‘ ta’ Malta  1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd 

apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1.10.1987 

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Österreichische 

Apothekerkammer 

 1.10.1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku 

farmacja z tytułem magistra 

1. Akademia Medyczna  1.5.2004 

 2. Uniw ersytet Medyczny 

 3. Collegium Medicum 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Portugal 1 Licenciatura em Farmácia 

2 Carta de curso de 

licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas 

Instituição de Ensino Superior 

Universitário 

 1.10.1987 

 3 Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas 

1.1.2007 

România Diplomă de licenţă de 

farmacist 

Diploma de licență și  

master(5) 

Universităţi 

Ministerul Educației Nationale 

 1.1.2007 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naziv “magister 

farmacije/magistra farmacije” 

Univerza Potrdilo o opravljenem 

strokovnem izpitu za poklic 

magister farmacije/magistra 

farmacije 

1.5.2004 

Slovensko DIPLOM farmácia magister 

(“Mgr.”) 

Univerzita  1.5.2004 

Suomi/ 

Finland 

Proviisorin 

tutkinto/Provisorexamen 

Yliopisto  1.10.1994 

Sverige Apotekarexamen Universitet och högskolor  1.10.1994 

United 

Kingdom 

1. Certificate of Registered 

Pharmacist(3) 

  1.10.1987 



Nr. 81/1260 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

 2. A degree in pharmacy 

approved by either the 

General Pharmaceutical 

Council (formerly Royal 

Pharmaceutical Society of 

Great Britain) or the 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland(4) 

Universities delivering 

pharmacy degrees approved 

by the General Pharmaceutical 

Council (formerly Royal 

Pharmaceutical Society of 

Great Britain) or the 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland 

Notification from the General 

Pharmaceutical Council or 

Pharmaceutical Society of 

Northern Ireland confirming 

successful completion of the 

approved pharmacy degree,  

12 months practical training 

and a pass of the registration 

assessment. 

 

(1) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk anerkjennelse når det utstedes til medlemsstatenes borgere som har oppnådd 

kvalifikasjonen i Irland. 

(2) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Irland, ville ha rett til automatisk 

anerkjennelse uten krav om faktisk registrering i Irland. I slike tilfeller skal det medfølgende sertifikatet bekrefte at alle kvalifikasjonskrav 

er oppfylt. 

(3) Dette kvalifikasjonsbeviset gir innehaveren rett til automatisk anerkjennelse av kvalifikasjonen når det utstedes til medlemsstatenes 

borgere som har oppnådd kvalifikasjonen i Det forente kongerike. 

(4) Disse opplysningene om kvalifikasjonsbeviset ble innført for å sikre at personer som er utdannet i Det forente kongerike, ville ha rett til 

automatisk anerkjennelse av sine kvalifikasjoner uten krav om faktisk registrering. I slike tilfeller skal det medfølgende sertifikatet 

bekrefte at alle kvalifikasjonskrav er oppfylt. 

(5) Fra 10.1.2011.» 

7. Nr. 5.7.1 skal lyde: 

«5.7.1. Kvalifikasjonsbevis – arkitekt anerkjent i henhold til artikkel 46 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

België/ 

Belgique/ 

Belgien 

1. Architect/Architecte 1. Nationale hogescholen 

voor architectuur/Ecoles 

nationales supérieures 

d’architecture 

Certificat de stage délivré par 

l’Ordre des Architectes/ 

Stagegetuigschrift afgeleverd 

door de Orde van Architecten 

1988/1989 

 2. Architect/Architecte 2. Hogere-architectuur-

instituten/Instituts 

supérieurs d’architecture 

  

 3. Architect/Architecte 3. Provinciaal Hoger 

Instituut voor Architectuur 

te Hasselt/Ecole pro-

vinciale supérieure 

d’architecture de Hasselt 

  

 4. Architect/Architecte 4. Koninklijke Academies 

voor Schone Kunsten/ 

Académies royales des 

Beaux-Arts 

  

 5. Architect/Architecte 5. Sint-Lucasscholen/Ecoles 

Saint-Luc 

  

 6. Burgerlijke ingenieur-

architect/Ingénieur Civil 

Architecte 

6. — Faculteiten Toegepas-

te Wetenschappen van 

de Universiteiten/ 

Facultés des sciences 

appliquées des univer-

sités 

— “Faculté Polytech-

nique” van Mons 
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 7. Burgerlijk Ingenieur- 

Architect (Ir. Arch.) 

7. — Katholieke Univer-

siteit Leuven, faculteit 

ingenieurswetenschap

pen 

 2004/2005 

  — Vrije Universiteit 

Brussel, faculteit 

ingenieurswetenschap

pen 

  

 8. Master Ingénieur Civil 

Architecte, à finalité 

spécialisée 

8. Faculté Polytechnique de 

Mons 

 2008/2009 

България Магистър-Специалност 

aрхитектура 

— Университет по 

архитектура, 

строителство и геодезия 

- София, Архитектурен 

факултет 

Свидетелство, издадено от 

компетентната Камара на 

архитектите, 

удостоверяващо 

изпълнението на 

предпоставките, 

необходими за регистрация 

като архитект с пълна 

проектантска 

правоспособност в 

регистъра на архитектите 

2010/2011 

 — Варненски свободен 

университет 

“Черноризец Храбър”, 

Варна, Архитектурен 

факултет 

2007/2008 

 — Висше строително 

училище “Любен 

Каравелов”, 

Архитектурен факултет 

2009/2010 

Česko Architektura a urbanismus — Fakulta architektury, 

České vysoké učení 

technické (ČVUT) v 

Praze 

Osvědčení o splnění 

kvalifikačních požadavků pro 

samostatný výkon profese 

architekta vydané Českou 

komorou architektů 

2007/2008 

 — Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta architektury 

 

Inženýr architekt (Ing.Arch.) — Technická univerzita v 

Liberci, Fakulta umění a 

architektury 

 

Magistr umění v oboru 

architektura (MgA.) 

— Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v 

Praze 

 

 Magistr umění v oboru 

Architektonická tvorba, MgA 

— Akademie výtvarných 

umění v Praze 

2007/2008 
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kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 
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Danmark Bevis for kandidatuddannelsen 

i arkitektur (cand.arch.) 

— Kunstakademiets 

Arkitektskole i 

København 

 1988/1989 

 — Arkitektskolen i Århus   

Deutschland Diplom-Ingenieur, — Universitäten 

(Architektur/Hochbau) 

Bescheinigung einer 

zuständigen 

Architektenkammer über die 

Erfüllung der 

Qualifikationsvoraussetzungen 

im Hinblick auf eine 

Eintragung in die 

Architektenliste 

1988/1989 

Diplom-Ingenieur Univ. — Technische Hochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

 — Technische Universitäten 

(Architektur/Hochbau) 

 — Universitäten-

Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

 — Hochschulen für bildende 

Künste 

 — Hochschulen für Künste 

Diplom-Ingenieur, Diplom-

Ingenieur FH 

— Fachhochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

 — Universitäten-Gesamt-

hochschulen (Architektur/ 

Hochbau) bei en-

tsprechenden Fach-

hochschulstudiengängen 

Master of Arts — M.A. — Hochschule Bremen — 

University of applied 

Sciences, Fakultät 

Architektur, Bau und 

Umwelt — School of 

Architecture Bremen 

2003/2004 

 — Fachhochschule Münster 

(University of Applied 

Sciences) – Muenster 

School of Architecture 

2000/2001 

 — Georg-Simon-Ohm-

Hochschule Nürnberg 

Fakultät Architektur 

2005/2006 

 — Hochschule Anhalt 

(University of Applied 

Sciences) Fachbereich 

Architektur, Facility 

Management und 

Geoinformation 

2010/2011 
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  — Hochschule Regensburg 

(University of Applied 

Sciences), Fakultät für 

Architektur 

 2007/2008 

 — Technische Universität 

München, Fakultät für 

Architektur 

2009/2010 

 — Hochschule Lausitz, 

Studiengang Architektur, 

Fakultät für Bauen “seit 

Juli 2013: Bran-

denburgische Technische 

Universität Cottbus-

Senftenberg” 

2009/2010 

 — Fachhochschule Lübeck, 

University of Applied 

Sciences, Fachbereich 

Bauwesen 

2004/2005 

 — Fachhochschule für 

Technik und Wirtschaft 

Dresden, Fakultät 

Bauingenieurwesen/Archi

tektur 

2005/2006 

 — Fachhochschule 

Erfurt/University of 

Applied Sciences 

2006/2007 

 — Hochschule 

Augsburg/Augsburg 

University of Applied 

Sciences 

2005/2006 

 — Hochschule Koblenz, 

Fachbereich Bauwesen 

2004/2005 

 — Hochschule 

München/Fakultät für 

Architektur 

2005/2006 

 — Hochschule für Technik 

Stuttgart, Fakultät 

Architektur und 

Gestaltung 

2005/2006 

 — SRH Hochschule 

Heidelberg 

2013/2014 

 — Staatliche Akademie der 

Bildenden Künste 

Stuttgart, Fachbereich 

Architektur 

2006/2007 

 — Hochschule Konstanz 

Technik, Wirtschaft und 

Gestaltung (HTWG) 

2014/2015 
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  — Jade Hochschule 

Fachbereich Archtektur 

 2016/2017 

Master of Arts (in 

Kombination mit einem 

Bachelorabschluss in 

Architektur) 

Hochschule Trier 

Fachbereich Gestaltung 

— Fachrichtung 

Architektur 

2007/2008 

Master of Engineering (in 

Kombination mit einem 

Bachelorabschluss in 

Engineering) 

Technische Hochschule 

Mittelhessen (University 

of Applied Sciences) 

Fachbereich Bauwesen 

2010/2011 

Bachelor of Arts — B.A. — Hochschule Anhalt 

(University of Applied 

Sciences) Fachbereich 

Architektur, Facility 

Management und 

Geoinformation 

2010/2011 

  

 — Technische Universität 

München, Fakultät für 

Architektur 

2009/2010 

 — Alanus Hochschule für 

Kunst und Gesellschaft, 

Bonn 

2007/2008 

  — Hochschule Konstanz 

Technik, Wirtschaft und 

Gestaltung (HTWG) 

 2014/2015 

 Bachelor of Sciences (B.Sc.) Hochschule Bochum, 

Fachbereich Architektur 

 2003/2004 

  — Universität Stuttgart, 

Fakultät 1: Architektur 

und Stadtplanung 

 2009/2010 

 Master of Science Technische Universität 

Braunschweig, Fakultät 

Architektur, 

Bauingenieurwesen und 

Umweltwissenschaften 

 2007/2008 

  — Leibniz Universität 

Hannover, Fakultät für 

Architektur und 

Landschaft 

 2011/2012 

  — Fachhochschule Aachen, 

Fachbereich Architektur 

 2009/2010 

  — Universität Stuttgart, 

Architektur und 

Stadtplanung 

 2013/2014 
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 Master of Science (M.Sc.) in 

Kombination mit dem 

Bachelor of Science (B.Sc.) 

— Bauhaus-Universität 

Weimar 

 2005/2006 

  — Bauhaus-Universität 

Weimar, Fakultät 

Architektur 

 2008/2009 

  — Bauhaus-Universität 

Weimar, Fakultät 

Architektur und 

Urbanistik 

 2013/2014 

Eesti Arhitektuurimagister Eesti Kunstiakadeemia  2006/2007 

Ελλάς Δίπλωμα Αρχιτέκτονα - 

Μηχανικού 

— Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 

τμήμα αρχιτεκτόνων — 

μηχανικών 

Βεβαίωση που χορηγεί το 

Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία 

επιτρέπει την άσκηση 

δραστηριοτήτων στον τομέα 

της αρχιτεκτονικής 

1988/1989 

  — Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 

τμήμα αρχιτεκτόνων — 

μηχανικών της 

Πολυτεχνικής σχολής 

 

  — Πανεπιστήμιο Πατρών, 

τμήμα αρχιτεκτόνων - 

μηχανικών της 

Πολυτεχνικής σχολής 

2003/2004 

  — Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Πολυτεχνική Σχολή, 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

 1999/2000 

  — Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Πολυτεχνική Σχολή, 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

 1999/2000 

  Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 2004/2005 

España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades 

enumeradas a continuación: 

 1988/1989 

  — Universidad politécnica 

de Cataluña, escuelas 

técnicas superiores de 

arquitectura de Barcelona 

o del Vallès 

  

  — Universidad politécnica 

de Madrid, escuela 

técnica superior de 

arquitectura de Madrid 
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  — Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 

  

  — Universidad politécnica 

de Valencia, escuela 

técnica superior de 

arquitectura de Valencia 

  

  — Universidad de Sevilla, 

escuela técnica superior 

de arquitectura de Sevilla 

  

  — Universidad de 

Valladolid, escuela 

técnica superior de 

arquitectura de Valladolid 

  

  — Universidad de Santiago 

de Compostela, escuela 

técnica superior de 

arquitectura de La Coruña 

  

  — Universidad del País 

Vasco, escuela técnica 

superior de arquitectura 

de San Sebastián 

  

  — Universidad de Navarra, 

escuela técnica superior 

de arquitectura de 

Pamplona 

  

  — Universidad de A Coruña  1991/1992 

  — Universidad de Granada, 

Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de 

Granada. 

 1994/1995 

  — Universidad de Alicante, 

escuela politécnica 

superior de Alicante 

 1997/1998 

  — Universidad Europea de 

Madrid 

 1998/1999 

  — Universidad Ramón Llull, 

escuela técnica superior 

de arquitectura de La 

Salle 

  

  — Universidad politécnica 

de Cataluña, escuela 

técnica superior de 

arquitectura de Barcelona 

 1999/2000 
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  — Universidad Alfonso X El 

Sabio, centro politécnico 

superior de Villanueva de 

la Cañada 

  

  — Universidad de Alcalá 

(Escuela de Arquitectura) 

  

  — Universidad Internacional 

de Cataluña, Escuela 

Técnica Superior de 

Arquitectura 

  

  — Universidad S.E.K. de 

Segovia, centro de 

estudios integrados de 

arquitectura de Segovia 

  

  — Universidad Camilo José 

Cela de Madrid 

 2000/2001 

  — Universidad San Pablo 

CEU 

 2001/2002 

  — Universidad CEU 

Cardenal Herrera, 

Valencia-Escuela 

Superior de Enseñanzas 

Técnicas 

 2002/2003 

  — Universidad Rovira i 

Virgili 

 2005/2006 

  — Universidad de Málaga. 

Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

  

  — Universidad de Girona. 

Escuela Politécnica 

Superior 

  

  — Universidad Pontificia de 

Salamanca 

  

  — Universidad Francisco de 

Vitoria 

 2006/2007 

  — IE Universidad. Escuela 

Técnica Superior de 

Estudios Integrados de 

Arquitectura 

 2009/2010 

 Título de Graduado/a en 

Arquitectura 

— IE Universidad, Escuela 

Técnica Superior de 

Estudios Integrados de 

Arquitectura 

 2008/2009 

  — Universidad de Zaragoza. 

Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 
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  — Universidad Católica San 

Antonio de Murcia 

  

  — Universidad Europea de 

Madrid 

 2009/2010 

  — Universitat Internacional 

de Catalunya 

  

  — Universidad San Jorge 

(Zaragoza) 

  

  — Universidad de Navarra   

  — Universidad de Girona. 

Escuela Politécnica 

Superior 

  

  — Universitat Ramon Llull, 

la Salle 

  

  — Universidad Alfonso X el 

Sabio 

  

  — Universidad San Pablo 

CEU — Madrid 

 2010/2011 

  — Universitat Politècnica de 

València 

  

  — Universidad de A Coruña. 

Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de A 

Coruña 

  

  — Universidad Rovira i 

Virgili 

  

  — Universidad Cardenal 

Herrera CEU 

  

  — Universidad Francisco de 

Vitoria 

  

  — Universidad de Málaga. 

Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

  

  — Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Escuela de Arquitectura 

  

  — Universidad de Castilla 

La Mancha. Escuela de 

Arquitectura 

  

  — Universidad Camilo José 

Cela de Madrid 
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  — Universidad de Alicante, 

escuela politécnica 

superior de Alicante 

  

  — Universidad de Sevilla, 

escuela técnica superior 

de arquitectura de Sevilla 

  

  — Universitat Politècnica de 

Catalunya 

  

  — Universidad de Valladolid 

—Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura 

 2010/2011 

  — Universidad de Alcalá 

(Escuela de Arquitectura) 

 2015/2016 

 Graduado en fundamentos de 

la arquitectura + Máster en 

Arquitectura 

— Universidad Politécnica 

de Madrid. Escuela 

Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid 

 2010/2011 

  — Universidad Antonio de 

Nebrija 

 2011/2012 

  — Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura —

Universidad del Pais 

Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

  

  — Universidad Europea de 

Madrid 

  

  — Universidad Politécnica 

de Valencia. Escuela 

Técnica Superior de 

Arquitectura 

 2014/2015 

  — Universidad de Alicante, 

escuela politécnica 

superior de Alicante 

  

  — Universidad de Alcalá de 

Henares. Escuela 

Politécnica de Alcalá de 

Henares 

 2015/2016 

  — Universidad Cardenal 

Herrera CEU 

 2016/2017 

  — Universidad Europea de 

Valencia 

 2013/2014 

  — Universidad Europea de 

Canarias 

 2012/2013 
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  — Universidad de Sevilla, 

Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

 2013/2014 

  — Universidad Rey Juan 

Carlos 

 2011/2012 

  — Universidad de Valladolid 

—Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura 

 2015/2016 

 Graduado en Estudios de 

Arquitectura + Máster 

Universitario en Arquitectura 

— Universidad de Zaragoza, 

Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

 2011/2012 

  — Universidad de A Coruña. 

Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de A 

Coruña 

 2015/2016 

  — Universidad Politécnica 

de Catalunya 

 2014/2015 

France 1. Diplôme d’architecte 

DPLG, y compris dans le 

cadre de la formation 

professionnelle continue et 

de la promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de 

l’architecture 

 1988/1989 

 2. Diplôme d’architecte ESA 2. Ecole spéciale 

d’architecture de Paris 

 

 3. Diplôme d’architecte 

ENSAIS 

3. Ecole nationale supérieure 

des arts et industries de 

Strasbourg, section 

architecture 

 

 4. Diplôme d’Etat 

d’architecte (DEA) 

4. Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture 

et de Paysage de 

Bordeaux (Ministère 

chargé de l’architecture et 

Ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

Habilitation de l’architecte 

diplômé d’Etat à l’exercice de 

la maîtrise d’œuvre en son 

nom propre (HMONP) 

(Ministère chargé de 

l’architecture) 

2005/2006 

  Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture 

de Bretagne (Ministère 

chargé de l’architecture et 

Ministère chargé de 

l’enseignement supérieur 

2005/2006 
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  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Clermont-Ferrand 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Grenoble 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture et de 

paysage de Lille 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Lyon 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Marne 

La Vallée (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Marseille (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Montpellier (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2004/2005 



Nr. 81/1272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nancy 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nantes 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Normandie (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-

Belleville (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-La 

Villette (Ministère chargé 

de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris 

Malaquais (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris 

Val-de-Seine (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2004/2005 
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  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Saint-

Etienne (Ministère chargé 

de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

 2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Strasbourg (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2005/2006 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Toulouse 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Versailles (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2004/2005 

 Diplôme d’Etat d’architecte 

(DEA), dans le cadre de la 

formation professionnelle 

continue 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Lyon 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Marseille (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Montpellier (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2006/2007 
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  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nantes 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 2006/2007 

  Ecole nationale supérieure 

d’architecture de 

Strasbourg (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

2006/2007 

 5. Diplôme d’études de 

l’école spéciale 

d’architecture Grade 2 

équivalent au diplôme 

d’Etat d’architecte 

5. Ecole spéciale 

d’architecture (Ministère 

chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 

l’enseignement supérieur) 

Diplôme d’architecte de 

l’ESA habilitant à exercer la 

maitrise d’œuvre en son nom 

propre, équivalent à 

l’habilitation de l’architecte 

diplômé d’Etat à l’exercice de 

la maîtrise d’œuvre en son 

nom propre, reconnu par le 

Ministère chargé de 

l’architecture 

2006/2007 

 6. Diplôme d’architecte 

INSA de Strasbourg 

équivalent au diplôme 

d’Etat d’architecte 

conférant le grade de 

master (parcours 

architecte) 

6. Institut national des 

sciences appliquées de 

Strasbourg (INSA) 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l’architecte de 

l’INSA à exercer la maîtrise 

d’œuvre en son nom propre 

équivalent à l’HMONP, 

reconnue par le ministère 

chargé de l’architecture 

2005/2006 

 Diplôme d’architecte INSA de 

Strasbourg équivalent au 

diplôme d’Etat d’architecte 

conférant le grade de master 

(parcours d’architecte pour 

ingénieur) 

Institut national des 

sciences appliquées de 

Strasbourg (INSA) 

(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 

chargé de l’enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l’architecte de 

l’INSA à exercer la maîtrise 

d’œuvre en son nom propre 

équivalent à l’HMONP, 

délivrée par le ministère 

chargé de l’architecture 

2005/2006 

Hrvatska Magistar/Magistrica 

inženjer/inženjerka arhitekture 

i urbanizma 

Sveučilište u Zagrebu, 

Arhitektonski fakultet 

Diploma; Dopunska isprava o 

studiju; Potvrda HKA da 

podnositelj zahtjeva ispunjava 

kvalifikacijske uvjete 

2005/2006 

 Magistar/magistra 

inženjer/inženjerka arhitekture 

i urbanizma 

Sveučilište u Splitu —Fakultet 

građevinarstva, arhitekture i 

geodezije 

Potvrda Hrvatske komore 

arhitekata da podnositelj 

zahtjeva zadovoljava uvijete 

za upis u komoru. 

2016/2017 
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referanseår 

Ireland 1. Degree of Bachelor of 

Architecture (B.Arch. 

NUI) 

1. National University of 

Ireland to architecture 

graduates of University 

College Dublin 

Certificate of fulfilment of 

qualifications requirements for 

professional recognition as an 

architect in Ireland issued by 

the Royal Institute of 

Architects of Ireland (RIAI) 

1988/1989 

 2. Degree of Bachelor of 

Architecture (B.Arch.) 

(Previously, until 2002 — 

Degree standard diploma 

in architecture (Dip. 

Arch)) 

2. Technological University 

Dublin (Previously, until 

2019 — Dublin Institute 

of Technology, Bolton 

Street, Dublin (College of 

Technology, Bolton 

Street, Dublin)) 

 

 3. Certificate of 

associateship (ARIAI) 

3. Royal Institute of 

Architects of Ireland 

 

 4. Certificate of membership 

(MRIAI) 

4. Royal Institute of 

Architects of Ireland 

 

 5. Degree of Bachelor of 

Architecture (Honours) 

(B.Arch. (Hons) UL) 

5. University of Limerick 2005/2006 

 6. Degree of Bachelor of 

Architecture (Honours) 

(B.Arch. (Hons) WIT) 

6. Waterford Institute of 

Technology 

2005/2006 

 7. Master of Architecture 

(March) 

University College Dublin  2007/2008 

Italia (1) Laurea in architettura — Università di Camerino Diploma di abilitazione 

all’esercizio indipendente 

della professione che viene 

rilasciato dal ministero della 

Pubblica istruzione (ora 

Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca) 

dopo che il candidato ha 

sostenuto con esito positivo 

l’esame di Stato davanti ad 

una commissione competente 

1988/1989 

  — Università di Catania — 

Sede di Siracusa 

  — Università di Chieti 

  — Università di Ferrara 

  — Università di Firenze 

  — Università di Genova 

  — Università di Napoli 

Federico II 

  — Università di Napoli II 

  — Università di Palermo 

  — Università di Parma 

  — Università di Reggio 

Calabria 

  — Università di Roma “La 

Sapienza” 

  — Università di Roma III 



Nr. 81/1276 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  — Università di Trieste   

  — Politecnico di Bari 

  — Politecnico di Milano 

  — Politecnico di Torino 

  — Istituto universitario di 

architettura di Venezia 

  — Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

2000/2001 

 Laurea in ingegneria edile — 

architettura 

— Università dell’Aquila 1998/1999 

  — Università di Pavia 

  — Università di Roma “La 

Sapienza” 

 Laurea specialistica in 

ingegneria edile —architettura 

— Università dell’Aquila 2000/2001 

  — Università di Pavia 

  — Università di Roma “La 

Sapienza” 

  — Università di Ancona 

  — Università di Basilicata 

— Potenza 

  — Università di Pisa 

  — Università di Bologna 

  — Università di Catania 

  — Università di Genova 

  — Università di Palermo 

  — Università di Napoli 

Federico II 

  — Università di Roma — 

Tor Vergata 

  — Università di Trento 

  — Politecnico di Bari 

  — Politecnico di Milano 
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Akademisk 

referanseår 

  — Università degli studi di 

Brescia 

 2001/2002 

  — Università degli Studi di 

Cagliari 

 

  — Università Politecnica 

delle Marche 

2002/2003 

  — Università degli studi 

della Calabria 

2003/2004 

  — Università degli studi di 

Salerno 

2005/2006 

 Laurea magistrale in 

ingegneria edile —architettura 

— Università dell’Aquila 2004/2005 

 — Università di Pavia 

  — Università di Roma “La 

Sapienza” 

  — Università di Pisa 

  — Università di Bologna 

  — Università di Catania 

  — Università di Genova 

  — Università di Palermo 

  — Università di Napoli 

Federico II 

  — Università di Roma — 

Tor Vergata 

  — Università di Trento 

  — Politecnico di Bari 

  — Politecnico di Milano 

  — Università degli studi di 

Salerno 

2010/2011 

  — Università degli studi 

della Calabria 

2004/2005 

  — Università degli studi di 

Brescia 

2004/2005 

  — Università Politecnica 

delle Marche 

2004/2005 

  — Università degli Studi di 

Perugia 

2006/2007 

  — Università degli Studi di 

Padova 

2008/2009 
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Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  — Università degli Studi di 

Genova 

 2014/2015 

 Laurea specialistica 

quinquennale in Architettura 

— Prima Facoltà di 

Architettura 

dell’Università di Roma 

“La Sapienza” 

1998/1999 

  — Università di Ferrara 1999/2000 

  — Università di Genova 

  — Università di Palermo 

  — Politecnico di Milano 

  — Politecnico di Bari 

  — Università di Firenze 2001/2002 

 Laurea magistrale 

quinquennale in Architettura 

— Prima Facoltà di 

Architettura 

dell’Università di Roma 

“La Sapienza” 

2004/2005 

  — Università di Ferrara 

  — Università di Genova 

  — Università di Palermo 

  — Politecnico di Bari 

  — Università di Firenze 

  — Politecnico di Milano 

 Laurea specialistica in 

architettura (Progettazione 

architettonica) 

— Università di Roma Tre 2001/2002 

  — Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2005/2006 

 Laurea magistrale in 

architettura (Progettazione 

architettonica) 

Università di Roma Tre 2004/2005 

 Laurea specialistica in 

Architettura 

— Università di Napoli II 2001/2002 

  — Politecnico di Milano II 

  — Facoltà di architettura 

dell’Università degli 

Studi G. D’Annunzio di 

Chieti-Pescara 

 

  — Facoltà di architettura, 

Pianificazione e 

Ambiente del Politecnico 

di Milano 
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kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  — Facoltà di Architettura 

dell’Università degli studi 

di Trieste 

  

  — Facoltà di Architettura di 

Siracusa, Università di 

Catania 

 

  — Facoltà di architettura, 

Università degli Studi di 

Parma 

 

  — Facoltà di Architettura, 

Università di Bologna 

 

  — Università IUAV di 

Venezia 

2002/2003 

  — Politecnico di Torino  

  — Facoltà di Architettura 

Valle Giulia, Università 

degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

2004/2005 

  — Università degli Studi di 

Camerino 

 

  — Università di Napoli 

Federico II 

 

  — Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

  — Università degli Studi di 

Sassari 

2005/2006 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

Urbanistica) 

— Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

2005/2006 

 Laurea Specialistica in 

Progettazione dell’Architettura 

— Università di Firenze 2001/2002 

 Laurea magistrale in 

Architettura 

— Politecnico di Milano II 2004/2005 

  — Università di Napoli II 

  — Università di Napoli 

Federico II 

  — Facoltà di architettura 

dell’Università degli 

Studi G. D’Annunzio di 

Chieti-Pescara 
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Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  — Facoltà di architettura, 

Pianificazione e 

Ambiente del Politecnico 

di Milano 

  

  — Università IUAV di 

Venezia 

  — Facoltà di Architettura, 

Università di Bologna 

  — Facoltà di Architettura di 

Siracusa, Università di 

Catania 

  — Facoltà di architettura, 

Università degli Studi di 

Parma 

  — Facoltà di architettura 

dell’Università degli 

Studi di Trieste 

  — Università degli Studi di 

Trieste 

2014/2015 

  — Università degli Studi di 

Camerino 

2006/2007 

  — Università degli Studi di 

Enna “Kore” 

2004/2005 

  — Università degli Studi di 

Firenze 

2008/2009 

  — Università degli Studi di 

Cagliari 

 

  — Università degli Studi di 

Udine 

2009/2010 

  — Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

  — Università degli Studi di 

Sassari 

2010/2011 

  — Università degli Studi 

della Basilicata 

 

  — Università degli Studi di 

Genova 

2014/2015 

 Laurea specialistica in 

architettura -progettazione 

architettonica e urbana(13) 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 

dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

2000/2001 

 Laurea Magistrale in 

architettura -progettazione 

architettonica e urbana(13) 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 

dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

2004/2005 
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kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

Urbana) 

Università di Roma Tre  2001/2002 

 Laurea Magistrale in 

Architettura (Progettazione 

Urbana) 

Università di Roma Tre 2004/2005 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Progettazione 

urbana e territoriale) 

Politecnico di Torino 2002/2003 

 Laurea Specialistica in 

architettura (Architettura delle 

costruzioni) 

Politecnico di Milano (Facoltà 

di Architettura civile) 

2001/2002 

 Laurea magistrale in 

architettura (Architettura delle 

costruzioni) 

Politecnico di Milano (Facoltà 

di Architettura civile) 

2004/2005 

 Laurea Specialistica 

Architettura delle Costruzioni 

Università degli Studi di 

Cagliari 

2005/2006 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Restauro) 

— Facoltà di architettura di 

Valle Giulia 

dell’Università degli 

Studi “La Sapienza” di 

Roma 

2004/2005 

  — Università degli Studi di 

Roma Tre — Facoltà di 

Architettura 

2001/2002 

  — Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2005/2006 

 Laurea Magistrale in 

Architettura (Restauro) 

— Facoltà di architettura di 

Valle Giulia 

dell’Università degli 

Studi “La Sapienza” di 

Roma 

2004/2005 

  — Università degli Studi di 

Roma Tre — Facoltà di 

Architettura 

2009/2010 

  — Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2004/2005 

 Laurea Specialista in 

Architettura (costruzione) 

Politecnico di Torino 2002/2003 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Restauro e 

Valorizzazione) 

Politecnico di Torino 2005/2006 

 Laurea Specialistica in 

Architettura (Ambiente e 

Paesaggio) 

Politecnico di Torino 2005/2006 
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kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 
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 Laurea Specialistica in 

Architettura (Nuove Qualità 

delle Costruzioni e dei 

Contesti) 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” 

(Seconda Università degli 

Studi di Napoli)(2) 

 2007/2008 

 Laurea Magistrale in 

Architettura e Ingegneria Edile 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” 

(Seconda Università degli 

Studi di Napoli)(2) 

2009/2010 

 Laurea Magistrale in 

Architettura e Progetto 

dell’Ambiente Urbano 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” 

(Seconda Università degli 

Studi di Napoli)(2) 

2009/2010 

 Laurea Magistrale in 

Architettura —Progettazione 

degli Interni e per 

l’Autonomia 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” 

(Seconda Università degli 

Studi di Napoli)(2) 

2011/2012 

 Laurea Specialistica 

Progettazione delle 

Scenografie, degli allestimenti 

e delle Architetture di 

Interno(3) 

Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

2002/2003 

 Laurea Specialistica 

Architettura e Restauro(4) 

  

 Laurea Specialistica 

Architettura e Progettazione 

Urbana(5) 

  

 Laurea Specialistica 

Architettura, Progettazione 

Strutturale e Riabilitazione(6) 

  

 Laurea Specialistica 

Architettura, Progettazione 

Strutturale e Riabilitazione(7) 

 2005/2006 

 Laurea Specialistica Restauro 

dell’Architettura(8) 

  

 Laurea Specialistica 

Architettura —Restauro 

dell’Architettura(9) 

 2005/2006 

 Laurea Magistrale in 

Architettura —Progettazione 

architettonica 

Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2004/2005 

  — Politecnico di Torino 2013/2014 

 Laurea Magistrale in 

Architettura e Città, 

Valutazione e progetto 

Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2004/2005 
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Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 Laurea Specialistica in 

Architettura e Città, 

Valutazione e progetto 

Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 2007/2008 

 Laurea Magistrale in 

Architettura —Arredamento e 

Progetto 

Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 2008/2009 

 Laurea Magistrale in 

Architettura Manutenzione e 

Gestione 

Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 2008/2009 

 Laurea Magistrale Architettura 

—Interni e Allestimenti(10) 

Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

 2009/2010 

 Laurea Magistrale Architettura 

—Restauro 

dell’Architettura(11) 

   

 Laurea Magistrale Architettura 

—Costruzione(12) 

   

 Laurea Magistrale in 

Architettura Costruzione Città 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale in 

Architettura per il Progetto 

Sostenibile 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale in 

Architettura per il Restauro e 

la Valorizzazione del 

Patrimonio 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale Architettura 

per la Sostenibilità 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale Architettura 

per l’Ambiente Costruito 

Politecnico di Torino  2010/2011 

 Laurea Magistrale in 

Architettura e Culture del 

Progetto 

Università IUAV di Venezia  2013/2014 

 Laurea Magistrale in 

Architettura e Innovazione 

Università IUAV di Venezia  2013/2014 

 Laurea Magistrale in 

Architettura per il Nuovo e 

l’Antico 

Università IUAV di Venezia  2013/2014 

 Laurea Magistrale in 

Architettura —Restauro 

Università degli Studi 

“Mediterranea”di Reggio 

Calabria 

 2013/2014 
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Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 Laurea Magistrale Sustainable 

Architecture and Landscape 

Design — Architettura 

Sostenibile e Progetto del 

Paesaggio 

Politecnico di Milano  2015/2016 

 Laurea Magistrale 

Architectural Design and 

History — Progettazione 

Architettonica e Storia 

  2015/2016 

 Laurea Magistrale Architettura 

e Disegno Urbano 

  2017/2018 

 Laurea Magistrale 

Architettura-Ambiente 

Costruito-Interni 

  2017/2018 

Κύπρος Δίπλωμα Αρχιτέκτονα - 

Μηχανικού στην 

αρχιτεκτονική 

— Πανεπιστήμιο Κύπρου Βεβαίωση που εκδίδεται από 

το Επιστημονικό και Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου 

(ΕΤΕΚ) η οποία επιτρέπει την 

άσκηση δραστηριοτήτων στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής 

2005/2006 

 Professional Diploma in 

Architecture 

— University of Nicosia 2006/2007 

 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής  

(5 έτη) 

— Frederick University, 

Σχολή Αρχιτεκτονικής, 

Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

του Πανεπιστημίου 

Frederick 

2008/2009 

 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης) 

— Frederick University, 

Σχολή Αρχιτεκτονικής, 

Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

του Πανεπιστημίου 

Frederick 

2008/2009 

 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης) 

Frederick University, 

Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Frederick 

 2014/2015 

Latvija Arhitekta diploms Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas Arhitektu savienības 

sertificēšanas centra Arhitekta 

prakses sertifikāts 

2007/2008 

 Profesionālais maģistra grāds 

arhitektūrā, Arhitekta 

profesionālā kvalifikācija 

Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskola 

“RISEBA” 

 2016/2017 

Lietuva Bakalauro diplomas 

(Architektūros bakalauras) 

— Kauno technologijos 

universitetas 

Architekto kvalifikacijos 

atestatas (Atestuotas 

architektas) 

2007/2008 

 — Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

 

 — Vilniaus dailės akademija  
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Akademisk 

referanseår 

 Magistro diplomas 

(Architektūros magistras) 

— Kauno technologijos 

universitetas 

  

 — Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

 

 — Vilniaus dailės akademija  

 Magistro diplomas 

(Architektūros magistras) 

— Kauno technologijos 

universitetas 

 2016/2017 

 — Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

  

 — Vilniaus dailės akademija   

Luxembourg Master en Architecture Université du Luxembourg  2017/2018 

Magyaror-

szág 

Okleveles épitészmérnök MSc — Budapesti Müszaki és 

Gazdaságtudományi 

Egyetem - 

Épitészmérnöki Kar 

A területi illetékes 

építészkamara hatósági 

bizonyítványa a 

szakmagyakorlási 

jogosultságról. 

2007/2008 

 Okleveles épitészmérnök — Széchenyi István 

Egyetem, Györ —

Müszaki Tudományi Kar 

2007/2008 

 Okleveles építészmérnök — Pécsi Tudományegyetem 

—Pollack Mihály 

Műszaki Kar 

 2007/2008 

Malta Degree in Bachelor of 

Engineering and Architecture 

(Hons) 

Universita’ ta’ Malta Warrant b’titlu ta’ “Perit” 

mahrug mill-Bord tal-Warrant 

2007/2008 

Nederland 1. Het getuigschrift van het 

met goed gevolg afgelegde 

doctoraal examen van de 

studierichting bouwkunde, 

afstudeerrichting 

architectuur 

1. Technische Universiteit te 

Delft 

Verklaring van de Stichting 

Bureau Architectenregister die 

bevestigt dat de opleiding 

voldoet aan de normen van 

artikel 46. 

As of 2014/2015: Verklaring 

van Bureau Architecten-

register die bevestigt dat aan 

de eisen voor de 

beroepskwalificatie van 

architect is voldaan 

1988/1989 

 2. Het getuigschrift van het 

met goed gevolg afgelegde 

doctoraal examen van de 

studierichting bouwkunde, 

differentiatie architectuur 

en urbanistiek 

2. Technische Universiteit te 

Eindhoven 
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Akademisk 
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 3. Het getuigschrift hoger 

beroepsonderwijs, op 

grond van het met goed 

gevolg afgelegde examen 

verbonden aan de 

opleiding van de tweede 

fase voor beroepen op het 

terrein van de architectuur, 

afgegeven door de 

betrokken examen-

commissies van 

respectievelijk: 

  1988/1989 

 — de Amsterdamse 

Hogeschool voor de 

Kunsten te 

Amsterdam 

  

 — de Hogeschool 

Rotterdam en 

omstreken te 

Rotterdam 

  

 — de Hogeschool 

Katholieke 

Leergangen te Tilburg 

  

 — de Hogeschool voor 

de Kunsten te Arnhem 

  

 — de Rijkshogeschool 

Groningen te 

Groningen 

  

 — de Hogeschool 

Maastricht te 

Maastricht 

  

 4. Master of Science in 

Architecture, Urbanism & 

Building Sciences variant 

Architecture 

4. Technische Universiteit 

Delft Faculteit 

Bouwkunde 

2003/2004 

 — Master of Science in 

Architecture, Building 

and Planning 

(specialisatie: 

Architecture) 

Technische Universiteit 

Eindhoven 

2002/2003 

 Master of Architecture ArtEZ hogeschool voor de 

kunsten/ArtEZ Academie van 

Bouwkunst 

2003/2004 

  Amsterdamse Hogeschool van 

de Kunsten/Academie van 

Bouwkunst Amsterdam 

 2003/2004 

  Hanze Hogeschool 

Groningen/Academie van 

Bouwkunst Groningen 

 2003/2004 
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Akademisk 
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  Hogeschool Rotterdam/ 

Rotterdamse Academie van 

Bouwkunst 

 2003/2004 

  Fontys Hogeschool voor de 

Kunsten/Academie voor 

Architectuur en Stedenbouw 

in Tilburg 

 2003/2004 

Österreich 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

1. Technische Universität 

Graz (Erzherzog-Johann-

Universität Graz) 

Bescheinigung des 

Bundesministers für 

Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft über die Erfüllung 

der Voraussetzung für die 

Eintragung in die 

Architektenkammer/Bescheini

gung einer 

Bezirksverwaltungsbehörde 

über die Ausbildung oder 

Befähigung, die zur Ausübung 

des Baumeistergewerbes 

(Berechtigung für 

Hochbauplanung) berechtigt 

1998/1999 

 2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

2. Technische Universität 

Wien 

 

 3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

3. Universität Innsbruck 

(Leopold-Franzens-

Universität Innsbruck) 

 

 4. Magister der Architektur, 

Magister architecturae, 

Mag. Arch. 

4. Universität für 

Angewandte Kunst in 

Wien 

 

 5. Magister der Architektur, 

Magister architecturae, 

Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden 

Künste in Wien 

 

 6. Magister der Architektur, 

Magister architecturae, 

Mag. Arch. 

6. Universität für 

künstlerische und 

industrielle Gestaltung in 

Linz 

 

 7. Bachelor of Science in 

Engineering (BSc) 

(aufgrund eines 

Bachelorstudiums), 

Diplom-Ingenieur/in 

(Dipl.-Ing. oder DI) für 

technisch-wissenschaftlich 

Berufe (aufgrund eines 

Bachelor- und eines 

Masterstudiums entspricht 

MSc) 

7. Fachhochschule Kärnten 2004/2005 

 8. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

8. Universität Innsbruck 

(Leopold-Franzens- 

Universität Innsbruck) 

2008/2009 

 9. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

9. Technische Universität 

Graz (Erzherzog-Johann- 

Universität Graz) 

2008/2009 

 10. Diplom-Ingenieur, Dipl.-

Ing. 

10. Technische Universität 

Wien 

2006/2007 
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 11. Master of Architecture 

(MArch) (aufgrund eines 

Bachelor- und eines 

Masterstudiums 

entspricht MSc) 

11. Universität für 

künstlerische und 

industrielle Gestaltung 

Linz 

 2008/2009 

  11. Akademie der bildenden 

Künste Wien 

 2008/2009 

 12. Masterstudium der 

Architektur 

12. Universität für 

angewandte Kunst Wien 

 2011/2012 

 13. BA-Studiengang 

Bauplanung u. 

Bauwirtschaft 

Studienzweig Architektur 

u. MA-Studiengang 

Architektur 

13. Fachhochschule 

Joanneum Graz 

 2015/2016 

 14. Bachelorstudiengang 

“Green Building” und 

Masterstudiengang 

“Architektur — Green 

Building” 

14. Fachhochschule Campus 

Wien 

 2016/2017 

Polska magister inżynier architekt 

(mgr inż. arch.) 

— Politechnika Białostocka Zaświadczenie o członkostwie 

w okręgowej izbie 

architektów/Zaświadczenie 

Krajowej Rady Izby 

Architektów RP potwierd-

zające posiadanie kwalifikacji 

do wykonywania zawodu 

architekta zgodnych z 

wymaganiami wynikającymi z 

przepisów prawa Unii 

Europejskiej osoby nie 

będącej członkiem Izby 

2007/2008 

 — Politechnika Gdańska 

  — Politechnika Łódzka  

  — Politechnika Śląska  

  — Zachodniopomorski 

Uniwersytet 

Technologiczny w 

Szczecinie 

 

  — Politechnika Warszawska  

  — Politechnika Krakowska  

  — Politechnika Wrocławska  

  — Krakowska Akademia im. 

Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego 

2003/2004 

 dyplom ukończenia studiów 

wyższych potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego 

magistra inżyniera architekta 

— Wyższa Szkoła Ekologii i 

Zarządzania w Warszawie 

 2011/2012 

  — Politechnika Lubelska  2008/2009 
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  — Uniwersytet Techniczno-

Przyrodniczy im. Jana i 

Jędrzeja Śniadeckich w 

Bydgoszczy 

 2011/2012 

  — Politechnika Poznańska  2007/2008 

  — Uniwersytet 

Zielonogórski 

 2008/2009 

 dyplom studiów wyższych 

potwierdzający uzyskanie 

tytułu zawodowego magistra 

inżyniera architekta 

Politechnika Świętokrzyska  2012/2013 

Portugal Carta de curso de licenciatura 

em Arquitectura 

— Faculdade de 

Arquitectura da 

Universidade técnica de 

Lisboa 

Certificado de cumprimento 

dos pré-requisitos de 

qualificação para inscrição na 

Ordem dos Arquitectos, 

emitido pela competente 

Ordem dos Arquitectos 

1988/1989 

  — Faculdade de arquitectura 

da Universidade do Porto 

 

  — Escola Superior Artística 

do Porto 

 

  — Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da 

Universidade de Coimbra 

  

  — Universidade Lusíada de 

Lisboa 

 1986/1987 

  — Faculdade de 

Arquitectura e Artes da 

Universidade Lusíada de 

Vila Nova de Famalicão 

 1993/1994 

  — Universidade Lusófona de 

Humanidades e 

Tecnologia 

1995/1996 

  — Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes 

1997/1998 

  — Universidade do Minho 1997/1998 

  — Instituto Superior Técnico 

da Universidade Técnica 

de Lisboa 

1998/1999 

  — ISCTE-Instituto 

Universitário de Lisboa 

1998/1999 

 Carta de Curso de Licenciatura 

em Arquitectura e Urbanismo 

— Escola Superior Gallaecia 2002/2003 



Nr. 81/1290 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Land Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 Para os cursos iniciados a 

partir do ano académico de 

1991/1992 

— Faculdade de 

Arquitectura e Artes da 

Universidade Lusíada do 

Porto 

 1991/1992 

 Mestrado integrado em 

Arquitectura 

— Universidade Autónoma 

de Lisboa 

 2001/2002 

  — Universidade Técnica de 

Lisboa (Instituto Superior 

Técnico) 

2001/2002 

  — Escola Superior Artística 

do Porto 

 2003/2004 

  — Universidade Lusófona 

do Porto 

 2005/2006 

 Carta de curso de Mestrado 

integrado em Arquitectura 

— Universidade do Minho 1997/1998 

  — ISCTE-Instituto 

Universitário de Lisboa 

1999/2000 

  — Universidade Lusíada de 

Vila Nova de Famalicão 

2006/2007 

  — Universidade Lusófona de 

Humanidades e 

Tecnologias 

1995/1996 

  — Faculdade de 

Arquitectura da 

Universidade Técnica de 

Lisboa 

2008/2009 

  — Universidade de Évora 2007/2008 

  — Escola Superior Artística 

do Porto (ESAP) 

1988/1989 

(Licenciatura) 

2007/2008 

(Mestrado) 

  — Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes 

2006/2007 

  — Universidade Lusíada do 

Porto 

2006/2007 

 Carta de curso de Mestrado 

Integrado em Arquitectura e 

Urbanismo 

— Universidade Fernando 

Pessoa 

2006/2007 

  — ESG/Escola Superior 

Gallaecia 

2002/2003 

 Diploma de Mestre em 

Arquitectura 

— Universidade Lusíada de 

Lisboa 

1988/1989 

  — Universidade da Beira 

Interior 

2003/2004 
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  — Universidade de Coimbra 2008/2009  

 Carta de Curso, Grau de 

Licenciado 

— Universidade de Évora 2001/2002  

 Carta de curso de mestre em 

Arquitectura 

— Universidade do Porto 2003/2004  

 Certidão de Licenciatura em 

Arquitectura 

Universidade Católica 

Portuguesa Centro Regional 

das Beiras 

 2001/2002 

 Diploma de Mestrado 

Integrado em Arquitectura 

Universidade Católica 

Portuguesa Centro Regional 

das Beiras 

 2001/2002 

România Diploma de arhitect — Universitatea de 

arhitectură şi urbanism 

“ION MINCU” 

Certificat de dobândire a 

dreptului de semnătură si de 

înscriere în Tabloul Naţional 

al Arhitecţilor 

2010/2011 

  — Universitatea 

“Politehnică”din 

Timişoara 

 2011/2012 

  — Universitatea Tehnică din 

Cluj—Napoca 

2010/2011 

  — Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din 

Iaşi 

2007/2008 

  — Universitatea Spiru Haret 

—Facultatea de 

Arhitectură 

 2009/2010 

 Diploma de licență și master — Universitatea de 

arhitectură şi urbanism 

“ION MINCU” 

 2011/2012 

  — Universitatea 

“Politehnică”din 

Timişoara 

  

  — Universitatea Tehnică din 

Cluj—Napoca 

 

  — Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din 

Iaşi 

 

  — Universitatea Spiru Haret 

—Facultatea de 

Arhitectură 
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Slovenija Magister inženir 

arhitekture/Magistrica 

inženirka arhitekture 

Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za Arhitekturo 

Potrdilo Zbornice za 

arhitekturo in prostor o 

usposobljenosti za opravljanje 

nalog odgovornega 

projektanta arhitekture (valid 

until 1.6.2019) 

2007/2008 

 Diploma o pridobljeni 

magistrski izobrazbi 2. stopnje 

Univerza v Mariboru; 

Fakulteta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in 

arhitekturo 

Potrdilo Zbornice za 

arhitekturo in prostor 

Slovenije o vpisu v imenik 

pooblaščenih arhitektov ali 

Potrdilo Zbornice za 

arhitekturo in prostor 

Slovenije o izpolnjevanju 

pogojev za vpis v imenik 

pooblaščenih arhitektov (as 

from 1.6.2019) 

 

Slovensko Diplom inžiniera Architekta 

(titul Ing. arch.) 

— Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 

Fakulta architektúry, 

študijný odbor 5.1.1 

Architektúra a 

urbanizmus 

Certifikát vydaný Slovenskou 

komorou architektov na 

základe 3-ročnej praxe pod 

dohľadom a vykonania 

autorizačnej skúšky 

2007/2008 

  — Technická univerzita v 

Košiciach, Fakulta umení, 

študijný odbor 5.1.1. 

Architektúra a 

urbanizmus 

 2004/2005 

 Diplom magistra umení (titul 

Mgr. art.) 

— Vysoká škola výtvarných 

umení v Bratislave, 

študijný odbor 2.2.7 

“Architektonická tvorba” 

 2007/2008 

Suomi/ 

Finland 

Arkkitehdin 

tutkinto/Arkitektexamen 

— Teknillinen korkeakoulu/ 

Tekniska högskolan 

(Helsinki) 

 1998/1999 

  — Tampereen teknillinen 

korkeakoulu/Tammerfors 

tekniska högskola 

 

  — Oulun yliopisto/ 

Uleåborgs universitet 

 

  — Aalto-yliopisto/Aalto- 

universitetet 

 

  — Tampereen teknillinen 

yliopisto/Tammerfors 

tekniska universitet 

 

  — Oulun yliopisto  2010/2011 
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  — Tampereen teknillinen 

yliopisto 

 2010/2011 

  — Aalto-yliopisto/Aalto-

universitetet 

 2010/2011 

Sverige Arkitektexamen — Chalmers Tekniska 

Högskola AB 

 1998/1999 

  — Kungliga Tekniska 

Högskolan 

  

  — Lunds Universitet   

  — Umeå universitet  2009/2010 

United 

Kingdom 

1. Diplomas in architecture 1. — Universities Certificate of architectural 

education, issued by the 

Architects Registration Board. 

The diploma and degree 

courses in architecture of the 

universities, schools and 

colleges of art should have 

met the requisite threshold 

standards as laid down in 

Article 46 of this Directive 

and in Criteria for validation 

published by the Validation 

Panel of the Royal Institute of 

British Architects and the 

Architects Registration Board. 

EU nationals who possess the 

Royal Institute of British 

Architects Part I and Part II 

certificates, which are 

recognised by ARB as the 

competent authority, are 

eligible. Also EU nationals 

who do not possess the ARB-

recognised Part I and Part II 

certificates will be eligible for 

the Certificate of Architectural 

Education if they can satisfy 

the Board that their standard 

and length of education has 

met the requisite threshold 

standards of Article 46 of this 

Directive and of the Criteria 

for validation. 

An Architects Registration 

Board Part 3 Certificate of 

Architectural Education 

1988/1989 

— Colleges of Art  

— Schools of Art  

— Cardiff University 2006/2007 

— University for the 

Creative Arts 

2008/2009 

— Birmingham City 

University 

2008/2009 

— University of 

Nottingham 

2008/2009 

2. Degrees in architecture 2. Universities 1988/1989 

3. Final examination 3. Architectural Association  

— Final Examination 

(ARB/RIBA Part 2) 

— Architectural 

Association 

2011/2012 

4. Examination in 

architecture 

4. Royal College of Art  

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British 

Architects 

 

6. Master of Architecture 6. — University of 

Liverpool 

2006/2007 

— Cardiff University 2006/2007 

— University of 

Plymouth 

2007/2008 

— Queens University, 

Belfast 

2009/2010 

— Northumbria 

University 

2009/2010 

— University of 

Brighton 

2010/2011 
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  — Birmingham City 

University 

 2010/2011 

— University of Kent 2006/2007 

— University of Ulster 2008/2009 

— University of 

Edinburgh/Edinburgh 

School of 

Architecture and 

Landscape 

Architecture 

2009/2010 

— Leeds Metropolitan 

University 

2011/2012 

— Leeds Beckett 

University (until 2014 

Leeds Metropolitan 

University) 

2014/2015 

— University of 

Newcastle upon Tyne 

2011/2012 

— University of Lincoln 2011/2012 

— University of 

Huddersfield 

2012/2013 

 — University of the 

West of England 

2011/2012 

 — University of 

Westminster 

2011/2012 

 — University for the 

Creative Arts 

2013/2014 

 — University of Central 

Lancashire 

2014/2015 

— Coventry University 2017/2018 

7. Graduate Diploma in 

Architecture 

7. University College 

London 

2006/2007 

8. Professional Diploma in 

Architecture 

8. University of East London 2007/2008 

 — Northumbria 

University 

2008/2009 

9. Graduate Diploma in 

Architecture/MArch 

Architecture 

9. University College 

London 

2008/2009 
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 10. Postgraduate Diploma in 

Architecture 

10. —  Leeds Metropolitan 

University 

 2007/2008 

— University of 

Edinburgh 

2008/2009 

 — Sheffield Hallam 

University 

2009/2010 

11. MArch Architecture 

(ARB/RIBA Part 2) 

11. —  University College 

London 

2011/2012 

 — University of 

Nottingham 

2013/2014 

 — University of East 

London 

2013/2014 

12. Master of Architecture 

(MArch) 

12. Liverpool John Moores 

University 

2011/2012 

 — De Montfort 

University 

2011/2012 

 — Arts University 

Bournemouth 

2011/2012 

 — Nottingham Trent 

University 

2012/2013 

13. Postgraduate Diploma in 

Architecture and 

Architectural 

Conservation 

13. University of Edinburgh 2008/2009 

14. Postgraduate Diploma in 

Architecture and Urban 

Design 

14. University of Edinburgh 2008/2009 

15. MPhil in Environmental 

Design in Architecture 

(Option B) 

15. University of Cambridge 2009/2010 

— MPhil in Architecture 

and Urban Design 

— University of 

Cambridge 

2013/2014 

16. Professional Diploma in 

Architecture: Advanced 

Environmental and 

Energy Studies 

16. University of East 

London/Centre for 

Alternative Technology 

2008/2009 

17. MArchD in Applied 

Design in Architecture 

17. Oxford Brookes 

University 

2011/2012 

18. M’Arch 18. University of Portsmouth 2011/2012 
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 19. Master of Architecture 

(International) 

19. University of 

Huddersfield 

 2012/2013 

20. Master of Architecture 

with Honours 

20. Cardiff University 2015/2016 

 21. MArch (Architecture) 21. Kingston University  2013/2014 

 22. MArch in Architecture 22. University of Greenwich  2013/2014 

 23. The degree of Master of 

Architecture in the 

College of Humanities 

and Social Science 

23. University of 

Edinburgh/Edinburgh 

School of Architecture 

and Landscape 

Architecture 

 2012/2013 

 24. M.Arch 24. Sheffield Hallam 

University 

 2013/2014 

 25. MArch Architecture 25. University of the Arts 

London is the awarding 

body and the MArch 

Architecture is offered by 

Central Saint Martins 

 2015/2016 

 26. MArch: Master of 

Architecture 

26. London South Bank 

University 

 2015/2016 

 27. Master of Architecture 

with Urban Planning 

27. University of Dundee  2015/2016 

 28. MArch Architecture: 

Collaborative Practice 

28. University of Sheffield  2015/2016 

 29. Master of Architecture 

M.Arch 

29 -Hull School of Art and 

Design (Open University) 

 2015/2016 

 30. Professional diploma in 

Designing Architecture 

30. London Metropolitan 

University (qualification 

offered by the London 

School of Architecture) 

 2016/2017 

 31. MArch Sustainable 

Architecture 

31. The University of East 

London (qualification 

offered by the Centre for 

Alternative Technology) 

 2017/2018 

(1) De to betegnelsene «Università degli studi di (navn på byen)» og «Università di (navn på byen)» er ensbetydende og betegner samme 

universitet. 

(2) Fra oktober 2016 er betegnelsen endret til «Università degli Studi della Campania ’Luigi Vanvitelli’». 

(3) Fram til 2008/2009. 

(4) Fram til 2003/2004. 

(5) Fram til 2003/2004. 

(6) Fram til 2004/2005. 

(7) Fram til 2008/2009. 

(8) Fram til 2004/2005. 

(9) Fram til 2008/2009. 

(10) Fram til 2009/2010. 

(11) Fram til 2009/2010. 

(12) Fram til 2009/2010. 

(13) Fram til 2009/2010.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/988 

av 12. mars 2020 

om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve  

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(*) 

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 86 nr. 1 bokstav a) og artikkel 111 nr. 1 bokstav 

b), c) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den tyske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2) inneholder en feil i innledende punktum i 

artikkel 18 nr. 5 første ledd, som gjør at bestemmelsen får motsatt betydning av det som var hensikten. 

2) Den tyske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 inneholder feil i artikkel 116 nr. 3 bokstav d) punkt ii) 

og artikkel 147 nr. 3 bokstav d) punkt ii) som endrer tekstens betydning. 

3) Den danske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 inneholder feil i artikkel 209 nr. 3 bokstav h) og i) som 

gjør at bestemmelsen får motsatt betydning av det som var hensikten. 

4) Den danske og tyske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene 

berøres ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 221 av 10.7.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

2022/EØS/81/121 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/657 

av 15. mai 2020 

om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om  

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av  

opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

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 35 nr. 10 tredje ledd, artikkel 244 nr. 6 tredje ledd 

og artikkel 245 nr. 6 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den portugisiske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450(2) inneholder flere 

gjennomgående terminologifeil i rettsakten og vedleggene. 

2) Den svenske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 inneholder feil i vedlegg  

I avsnitt SR.22.03.01 og S.35.01.04 og i vedlegg II avsnitt S.22.03 med hensyn til type rente, og i vedlegg II avsnitt 

S.26.03 med hensyn til uttrykket for prosentpoeng. 

3) Den portugisiske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør derfor rettes. De øvrige 

språkversjonene berøres ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 18.5.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT  

L 347 av 31.12.2015, 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. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/744 

av 4. juni 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

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 109a nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800(2) angis blant annet samsvaret mellom de 

relevante kredittvurderingene utstedt av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon og risikoklassene fastsatt i avdeling  

I kapittel I avsnitt 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/35(3) («eksterne kredittvurderinger»). 

2) Etter de siste endringene, ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633(4), av vedlegget til gjennomfø-

ringsforordning (EU) 2016/1800, har de kvantitative og kvalitative faktorene som ligger til grunn for kredittvurderin-

gene til noen av tilordningene i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800, blitt endret. I tillegg har noen 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoner utvidet sine kredittvurderinger til nye markedssegmenter, noe som har resultert i 

nye klassifiseringsskalaer og nye typer risikoklasser. Det er derfor nødvendig å oppdatere de berørte eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonenes tilordninger. 

3) Siden vedtakelsen av gjennomføringsforordning (EU) 2018/633 er ytterligere ett kredittvurderingsbyrå blitt registrert i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009(5). Ettersom artikkel 136 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(6) krever at tilordningen skal spesifiseres for alle eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner, er det nødvendig å fastsette en tilordning for den nyregistrerte eksterne kredittvurderings-

institusjonen. Kredittvurderingene som anvendes av den nyregistrerte eksterne kredittvurderingsinstitusjonen, er basert 

på samme metodikk som de som anvendes av institusjonens morselskap, en ekstern kredittvurderingsinstitusjon fra et 

tredjeland, for hvilken en tilordning allerede er fastsatt. I dette særtilfellet er det derfor hensiktsmessig at tilordningen 

for den nyregistrerte eksterne kredittvurderingsinstitusjonen speiler tilordningen fastsatt for nevnte eksterne kredittvur-

deringsinstitusjon fra et tredjeland. 

4) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) og Den europeiske til-

synsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) i fellesskap («de europeiske tilsynsmyndighetene») har 

framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 5.6.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633 av 24. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en 

objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 105 av 25.4.2018, s. 6). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009,  

s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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5) De europeiske tilsynsmyndighetene 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(7), interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(8) og interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(9). 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

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 4. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(7) 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). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Plassering av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med direktiv 2009/138/EF 

Risikoklasse 0 1 2 3 4 5 6 

ACRA Europe a.s (tidligere European Rating Agency a.s.) 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering  S1  S2 S3, S4, NS   

AM Best Europe-Rating Services Ltd 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere aaa aa, aa- a+, a, a- bbb+, bbb, bbb- bb+, bb, bb- b+, b, b- ccc+, ccc, ccc-, cc, c, 

d, e, f, s 

Skala for langsiktig kredittvurdering, emisjoner aaa aa, aa- a+, a, a- bbb+, bbb, bbb- bb+, bb, bb- b+, b, b- ccc+, ccc, ccc-, cc, c, 

d, s 

Skala for vurdering av finansiell soliditet  A++, A+ A, A- B++, B+ B, B- C++, C+ C, C-, D, E, F, S 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere  AMB-1+ AMB-1- AMB-2, 

AMB-3 

AMB- 4, d, e, f, s   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, emisjoner  AMB-1+ AMB-1- AMB-2, 

AMB-3 

AMB- 4, d, s   

ARC Ratings S.A. 

Skala for mellomlang og langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for mellomlang og langsiktig kredittvurdering, emisjoner AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere  A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, emisjoner  A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC/C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, foretak  A++ A  B, C, D   

Axesor Risk Management SL 
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Global kredittvurderingsskala AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D, E 

Banque de France 

Global skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere  3++ 3+, 3 4+ 4, 5+ 5, 6 7, 8, 9, P 

BCRA – Credit Rating Agency AD 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering  A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Skala for langsiktig kredittvurdering, pensjonsforsikringsselskaper AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, pensjonsforsikringsselskaper  A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Skala for langsiktig kredittvurdering, pensjonsfond AAA pf AA pf A pf BBB pf BB pf B pf C pf 

Skala for langsiktig kredittvurdering, garantifond AAA AA A BBB BB B C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, garantifond  A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Capital Intelligence Ratings Ltd 

Internasjonal skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA AA A BBB BB B C, RS, SD, D 

Internasjonal skala for langsiktig kredittvurdering, emisjoner AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Internasjonal skala for langsiktig vurdering av finansiell soliditet, forsikrere AAA AA A BBB BB B C, RS, SD, D 

Internasjonal skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere  A1+ A1 A2, A3 B, C, RS, SD, D   

Internasjonal skala for kortsiktig kredittvurdering, emisjoner  A1+ A1 A2, A3 B, C, D   

Internasjonal skala for kortsiktig vurdering av finansiell soliditet, forsikrere  A1+ A1 A2, A3 B, C, RS, SD, D   

Cerved Rating Agency S.p.A. 

Skala for langsiktig kredittvurdering, foretak A1.1 A1.2, A1.3 A2.1, A2.2, 

A3.1 

B1.1, B1.2 B2.1, B2.2 C1.1 C1.2, C2.1 

Creditreform Rating AG 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A  BBB BB B, C, SD, D 

CRIF Ratings S.r. l. 
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Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D1S, D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, emisjoner AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, DS 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere  IG-1  IG-2 SIG-1, SIG-2, 

SIG-3, SIG-4 

  

Skala for kortsiktig kredittvurdering, emisjoner  IG-1  IG-2 SIG-1, SIG-2, 

SIG-3, SIG-4 

  

Dagong Europe Credit Rating 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering  A-1  A-2, A-3 B, C, D   

DBRS Ratings Limited 

Skala for langsiktig kredittvurdering, obligasjoner AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kredittvurdering, rentebærende markedspapirer og kortsiktig 

gjeld 

 R-1 H, R-1 

M 

R-1 L R-2, R-3 R-4, R-5, D   

Skala for vurdering av finansiell soliditet  AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, R 

Egan-Jones Ratings Co. 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC,CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering  A-1+ A-1 A-2 A-3, B, C, D   

Euler Hermes Rating GmbH 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, SD, D 

EuroRating Sp. z o.o. 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Fitch Ratings 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedermislighold AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, RD, D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, foretaksforpliktelser AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C 

Internasjonal skala for langsiktig kredittvurdering, IFS AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C 
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Skala for kredittvurdering, derivatmotparter  AAA dcr, 

AA dcr 

A dcr BBB dcr BB dcr B dcr CCC dcr, CC dcr, C 

dcr 

Skala for kortsiktig kredittvurdering  F1+ F1 F2, F3 B, C, RD, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, IFS  F1+ F1 F2, F3 B, C   

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA  A, BBB BB B CCC, CC, C, D 

HR Ratings de México, S.A. de C. V. 

Global skala for langsiktig kredittvurdering HR 

AAA(G) 

HR AA(G) HR A(G) HR BBB(G) HR BB(G) HR B(G) HR C(G)/HR D(G) 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering HR+1(G) HR1(G) HR2(G) HR3(G) HR4(G), 

HR5(G), HR 

D(G) 

  

ICAP Group S.A 

Global skala for langsiktig kredittvurdering   AA, A BB, B C, D E, F G, H 

INC Rating Sp. z o.o. 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere  AA A BBB BB B CCC,CC, C, D 

Japan Credit Rating Agency Ltd 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, LD, D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, emisjoner AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere  J-1+ J-1 J-2 J-3, NJ, LD, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, emisjoner  J-1+ J-1 J-2 J-3, NJ, D   

Kroll Bond Rating Agency 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering  K1+ K1 K2, K3 B, C, D   

Kroll Bond Rating Agency Europe 
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Skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering  K1+ K1 K2, K3 B, C, D   

modeFinance S.r.l. 

Global skala for langsiktig kredittvurdering A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1, C2, C3, D 

Moody’s Investors Service 

Global skala for langsiktig kredittvurdering Aaa Aa A Baa Ba B Caa, Ca, C 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering  P-1 P-2 P-3 NP   

QIVALIO SAS (tidligere Spread Research) 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering  SR0  SR1, SR2 SR3, SR4, SR5, 

SRD 

  

Rating-Agentur Expert RA GmbH 

Internasjonal skala for kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC,CC, C, D, E 

Internasjonal skala for pålitelighetsvurdering AAA AA A BBB BB B CCC,CC, C, D, E 

Scope Ratings AG 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA AA A BBB BB B CCC, CC,C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering  S-1+ S-1 S-2 S-3, S-4   

S&P Global Ratings 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA AA A BBB BB B CCC, CC, R, SD/D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, emisjoner AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for vurdering av finansiell soliditet, forsikrere AAA AA A BBB BB B CCC, CC, SD/D, R 

Skala for vurdering av markedsgjennomsnitt   MM1 MM2 MM3, MM4 MM5, 

MM6 

MM7, MM8, MMD 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere  A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, R, SD/D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, emisjoner  A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

The Economist Intelligence Unit Ltd 

Skala for kredittvurdering, statspapirer AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C, D» 

 



Nr. 81/1308 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1145 

av 31. juli 2020 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2020 til 29. september 2020  

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-justerin-

gen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata for utgan-

gen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordningen får anvendelse på. 

Den 3. juli 2020 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen tekniske 

opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av juni 2020. Disse opplysningene ble offentliggjort 3. juli 2020 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 opplysnin-

gene 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. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det behørig begrunnet, ettersom det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet 

til tilgjengeligheten av den relevante risikofrie rentekurven, 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). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 3.8.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(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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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 30. juni 2020 til 29. september 2020. 

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 30. juni 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 31. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 250 av 3.8.2020, s. 3–120.] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1145&qid=1605550316203&from=EN
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1647 

av 9. november 2020 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2020 til 30. desember 2020  

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-justerin-

gen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata for utgan-

gen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordningen får anvendelse på. 

Den 5. oktober 2020 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av september 2020. Disse opplysningene ble offentliggjort 

5. oktober 2020 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 opplysnin-

gene 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 375 av 10.11.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

2022/EØS/81/125 



Nr. 81/1312 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det behørig begrunnet, ettersom det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet 

til tilgjengeligheten av den relevante risikofrie rentekurven, 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 30. september 2020 til 30. desember 2020. 

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 30. september 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 9. november 2020. 

 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 medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 375 av 10.11.2020, s. 3–92] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1647&qid=1609957577255&from=EN
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/834 

av 20. mai 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til clearingplikten, suspensjon av 

clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter  

som ikke cleares gjennom en sentral motpart, registrering av og tilsyn med  

transaksjonsregistre og krav til transaksjonsregistre(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(4) trådte i kraft 16. august 2012. Kravene den omhandler, det 

vil si krav om sentral clearing av standardiserte OTC-derivatkontrakter, marginkrav og krav om reduksjon av operasjo-

nell risiko for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, rapporteringsplikt for derivatkontrakter, krav til sentrale 

motparter og krav til transaksjonsregistre, bidrar til å redusere systemrisikoen ved å øke gjennomsiktigheten i OTC-

derivatmarkedet og redusere motpartskredittrisikoen og den operasjonelle risikoen knyttet til OTC-derivater. 

2) Forenklingen av visse områder omfattet av forordning (EU) nr. 648/2012 og en mer forholdsmessig tilnærming til disse 

områdene er i tråd med Kommisjonens program for målrettet og effektiv regelverksutforming, som understreker behovet 

for kostnadsreduksjon og forenkling slik at Unionens retningslinjer nås på den mest effektive måten, og som særlig har 

som mål å redusere regelverksbyrden og den administrative byrden. Denne forenklingen og en mer forholdsmessig 

tilnærming bør imidlertid ikke berøre de overordnede målene om å fremme finansiell stabilitet og redusere systemrisiko-

er i tråd med G20-ledernes erklæring fra toppmøtet i Pittsburgh 26. september 2009. 

3) Effektive og robuste etterhandelssystemer og markeder for sikkerhetsstillelse er vesentlige for en velfungerende kapi-

talmarkedsunion og understøtter innsatsen for å fremme investeringer, vekst og sysselsetting i samsvar med Kommisjo-

nens politiske prioriteringer. 

4) I 2015 og 2016 gjennomførte Kommisjonen to offentlige høringer om anvendelsen av forordning (EU) nr. 648/2012. 

Kommisjonen mottok også innspill om anvendelsen av den nevnte forordningen fra Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA) opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1095/2010(5), Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) opprettet ved Europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1092/2010(6) og Det europeiske system av sentralbanker (ESSB). Det framgikk av disse offentlige høringene at 

målene i forordning (EU) nr. 648/2012 ble støttet av de berørte partene, og at det ikke var nødvendig med en større 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 28.5.2019, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 385 av 15.11.2017, s. 10. 

(2) EUT C 434 av 15.12.2017, s. 63. 

(3) Europaparlamentets holdning av 18. april 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mai 2019. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske 

union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1). 
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revisjon av forordningen. Den 23. november 2016 vedtok Kommisjonen en generell rapport i samsvar med forordning 

(EU) nr. 648/2012. Selv om ikke alle bestemmelsene i forordning (EU) nr. 648/2012 ble anvendt fullt ut, og det derfor 

ikke var mulig med en uttømmende evaluering av forordningen, identifiserte rapporten områder der det var nødvendig 

med målrettede tiltak for å sikre at målene i forordning (EU) nr. 648/2012 ble nådd på en mer forholdsmessig, effektiv 

og formålstjenlig måte. 

5) Forordning (EU) nr. 648/2012 bør omfatte alle finansielle motparter som kan utgjøre en vesentlig systemrisiko for 

finanssystemet. Definisjonen av finansiell motpart bør derfor endres. 

6) Aksjekjøpsordninger for ansatte er ordninger som vanligvis opprettes av et foretak for at personer direkte eller indirekte 

kan tegne, kjøpe, motta eller eie aksjer i dette foretaket eller i et annet foretak i samme konsern, og det forutsettes at 

ordningen som et minimum begunstiger ansatte eller tidligere ansatte i foretaket eller i et annet foretak i samme konsern 

eller medlemmer eller tidligere medlemmer av styret i foretaket eller i et annet foretak i samme konsern. I Kommisjo-

nens melding av 8. juni 2017 om midtveisevalueringen av kapitalmarkedsunionens handlingsplan nevnes tiltak knyttet 

til aksjekjøpsordninger for ansatte som et mulig tiltak for å styrke kapitalmarkedsunionen med sikte på å fremme ikke-

profesjonelle investeringer. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet bør derfor en innretning for kollektiv investe-

ring i omsettelige verdipapirer (UCITS) eller et alternativt investeringsfond (AIF) som er opprettet utelukkende for å 

gjennomføre en eller flere aksjekjøpsordninger for ansatte, ikke betraktes som en finansiell motpart. 

7) Visse finansielle motparter har en aktivitet i OTC-derivatmarkedene som er for lav til å utgjøre en vesentlig system-

risiko for finanssystemet og for lav til at sentral clearing er økonomisk gjennomførbart. Disse motpartene, som ofte 

omtales som små finansielle motparter, bør unntas fra clearingplikten, men de bør fortsatt være omfattet av kravet om 

utveksling av sikkerhet for å begrense en eventuell systemrisiko. Dersom posisjonen som den finansielle motparten tar, 

overskrider clearinggrenseverdien for minst én klasse av OTC-derivater, beregnet på konsernnivå, bør imidlertid 

clearingplikten få anvendelse på alle klasser av OTC-derivater på grunn av sammenkoblingen mellom finansielle 

motparter og den mulige systemrisikoen for finanssystemet som kan oppstå dersom disse OTC-derivatkontraktene ikke 

ble clearet sentralt. Den finansielle motparten bør når som helst ha mulighet til å godtgjøre at dens posisjoner ikke 

lenger overstiger clearinggrenseverdien for noen klasse av OTC-derivater, og i så fall bør clearingplikten ikke lenger få 

anvendelse. 

8) Ikke-finansielle motparter er mindre innbyrdes forbundne enn finansielle motparter. De er også ofte hovedsakelig aktive 

i bare én klasse av OTC-derivater. Aktiviteten deres utgjør derfor i mindre grad en systemrisiko for finanssystemet enn 

finansielle motparters aktivitet. Omfanget av clearingplikten for ikke-finansielle motparter som velger å beregne sine 

posisjoner hver tolvte måned mot clearinggrenseverdiene, bør derfor innskrenkes. Disse ikke-finansielle motpartene bør 

bare være omfattet av clearingplikten for de klassene av OTC-derivater som overstiger clearinggrenseverdien. Ikke-

finansielle motparter bør likevel fortsatt være underlagt kravet om utveksling av sikkerhet dersom noen av clearing-

grenseverdiene overskrides. Ikke-finansielle motparter som velger ikke å beregne sine posisjoner mot clearing-

grenseverdiene, bør være omfattet av clearingplikten for alle klasser av OTC-derivater. Den ikke-finansielle motparten 

bør når som helst ha mulighet til å godtgjøre at dens posisjoner ikke lenger overstiger clearinggrenseverdien for en 

klasse av OTC-derivater, og i så fall bør clearingplikten for denne klassen av OTC-derivater ikke lenger få anvendelse. 

9) For å ta hensyn til en eventuell utvikling i finansmarkedene bør ESMA regelmessig gjennomgå clearinggrenseverdiene 

og oppdatere dem når det er nødvendig. Den regelmessige gjennomgåelsen bør ledsages av en rapport. 

10) Kravet om å cleare visse OTC-derivatkontrakter som er inngått før clearingplikten får virkning, skaper rettslig 

usikkerhet og operasjonelle komplikasjoner, og gir få fordeler. Kravet skaper særlig tilleggskostnader og ekstra byrder 

for motpartene i disse kontraktene og kan også påvirke markedets smidige funksjon uten i vesentlig grad å forbedre den 

enhetlige og ensartede anvendelsen av forordning (EU) nr. 648/2012 eller etablere like konkurransevilkår for markeds-

deltakere. Dette kravet bør derfor fjernes.  
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11) Motparter som har en begrenset aktivitet i OTC-derivatmarkedene, står overfor problemer med hensyn til tilgangen til 

sentral clearing, enten som kunde hos et clearingmedlem eller gjennom indirekte clearingordninger. Clearingmedlem-

mer og kunder hos clearingmedlemmer som yter clearingtjenester enten direkte til andre motparter eller indirekte ved å 

la egne kunder yte disse tjenestene til andre motparter, bør derfor være pålagt å gjøre dette på rettferdige, rimelige, ikke-

diskriminerende og gjennomsiktige forretningsmessige vilkår. Dette kravet bør ikke føre til prisregulering eller en 

forpliktelse til å inngå avtale, men clearingmedlemmer og kunder bør tillates å styre risikoene som er knyttet til 

clearingtjenestene som tilbys, for eksempel motpartsrisikoer. 

12) Opplysningene om de finansielle instrumentene som omfattes av de sentrale motpartenes tillatelser, angir ikke nød-

vendigvis alle klassene av OTC-derivater som en sentral motpart har tillatelse til å cleare. For å sikre at ESMA kan 

utføre sine oppgaver og plikter i forbindelse med clearingplikten, bør vedkommende myndigheter straks underrette 

ESMA om eventuelle opplysninger mottatt fra en sentral motpart om den sentrale motpartens hensikt om å begynne å 

cleare en klasse av OTC-derivater som er omfattet av dens eksisterende tillatelse. 

13) Det bør være mulig å suspendere clearingplikten midlertidig i visse ekstraordinære situasjoner. En slik suspensjon bør 

være mulig dersom kriteriene som har dannet grunnlaget for at bestemte klasser av OTC-derivater er blitt omfattet av 

clearingplikten, ikke lenger er oppfylt. Dette kan være tilfellet dersom bestemte klasser av OTC-derivater blir uegnet for 

obligatorisk sentral clearing, eller dersom det har vært en vesentlig endring av et av disse kriteriene for bestemte klasser 

av OTC-derivater. En suspensjon av clearingplikten bør også være mulig dersom en sentral motpart slutter å tilby en 

clearingtjeneste for bestemte klasser av OTC-derivater eller for en bestemt type motpart, og andre sentrale motparter 

ikke kan tre inn raskt nok og overta disse clearingtjenestene. Suspensjon av clearingplikten bør også være mulig dersom 

den anses nødvendig for å unngå en alvorlig trussel mot den finansielle stabiliteten i Unionen. For å sikre finansiell 

stabilitet og unngå markedsforstyrrelser bør ESMA, samtidig som det tas hensyn til G20-målene, sikre at dersom en 

opphevelse av clearingplikten er relevant, bør den iverksettes under suspensjonen av clearingplikten og i tilstrekkelig 

god tid til at det er mulig å endre de relevante tekniske reguleringsstandardene. 

14) Plikten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(7) for motparter til å handle derivater som er 

omfattet av clearingplikten på handelsplasser, utløses, i samsvar med framgangsmåten for handelsplikten beskrevet 

nærmere i nevnte forordning, når en klasse av derivater erklæres å være omfattet av clearingplikten. En suspensjon av 

clearingplikten ville kunne hindre motparter i oppfylle handelsplikten. Dersom det er blitt anmodet om en suspensjon av 

clearingplikten, og dersom dette anses å være en vesentlig endring i kriteriene som ligger til grunn for handelsplikten, 

bør det derfor være mulig for ESMA å foreslå en samtidig suspensjon av handelsplikten på grunnlag av forordning (EU) 

nr. 648/2012 i stedet for forordning (EU) nr. 600/2014. 

15) Rapportering av historiske avtaler har vist seg å være vanskelig, ettersom visse opplysninger som nå må rapporteres, 

ikke skulle rapporteres før ikrafttredelsen av forordning (EU) nr. 648/2012. Dette har ført til høy feilprosent i rapporte-

ringen og lav kvalitet på de rapporterte opplysningene, samtidig som rapporteringsbyrden for disse avtalene fortsatt er 

betydelig. Det er derfor svært sannsynlig at disse historiske opplysningene aldri vil bli brukt. Når tidsfristen for historisk 

rapportering av avtaler utløper, vil flere av disse avtalene allerede ha forfalt, og dermed også de tilhørende eksponerin-

gene og risikoene. Av denne grunn bør kravet om historisk rapportering av avtaler fjernes. 

16) Konserninterne transaksjoner som omfatter ikke-finansielle motparter, utgjør en relativt liten del av alle OTC-derivat-

kontrakter og brukes først og fremst til intern sikring innenfor konserner. Disse transaksjonene bidrar derfor ikke 

vesentlig til systemrisiko og sammenkobling, men plikten til å rapportere slike transaksjoner pålegger ikke-finansielle 

motparter betydelige kostnader og byrder. Transaksjoner mellom motparter i et konsern der minst en av motpartene er 

en ikke-finansiell motpart, bør derfor unntas fra rapporteringsplikten, uansett hvor den ikke-finansielle motparten er 

etablert. 

17) I 2017 iverksatte Kommisjonen en egnethetskontroll av selskapers offentlige rapportering. Formålet med kontrollen er å 

samle dokumentasjon på hvor enhetlig, samstemt, formålstjenlig og effektivt Unionens ramme for rapportering er. På 

den bakgrunn bør muligheten til å unngå unødvendig overlappende rapportering og til å redusere eller forenkle 

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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rapporteringen av andre kontrakter enn OTC-derivatkontrakter analyseres ytterligere, idet det tas hensyn til behovet for 

rettidig rapportering og de tiltakene som ble vedtatt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og (EU) nr. 600/2014. 

Denne analysen bør særlig ta i betraktning de rapporterte opplysningene, opplysningenes tilgjengelighet for berørte 

myndigheter og tiltakene for ytterligere å forenkle rapporteringskjeden for andre kontrakter enn OTC-derivatkontrakter 

uten urimelig tap av opplysninger, særlig med hensyn til ikke-finansielle motparter som ikke er omfattet av 

clearingplikten. En mer generell vurdering av om tiltakene innført ved forordning (EU) nr. 648/2012 er formålstjenlige 

og effektive, slik at rapporteringen av OTC-derivatkontrakter skal fungere bedre og være mindre byrdefull, bør 

overveies når det foreligger tilstrekkelige erfaringer og opplysninger om anvendelsen av den nevnte forordningen, 

særlig med hensyn til kvaliteten på og tilgjengeligheten til opplysninger rapportert til transaksjonsregistre, og med 

hensyn til innføringen og gjennomføringen av delegert rapportering. 

18) For å redusere byrden ved rapportering av OTC-derivatkontrakter for ikke-finansielle motparter som ikke er omfattet av 

clearingplikten, bør den finansielle motparten i regelen alene ha ansvaret for og være juridisk ansvarlig for å rapportere 

på vegne av både seg selv og ikke-finansielle motparter som ikke er omfattet av clearingplikten, med hensyn til OTC-

derivatkontrakter som er inngått av disse motpartene, og for å sikre at de innrapporterte opplysningene er korrekte. For å 

sikre at den finansielle motparten har opplysningene den trenger for å oppfylle sin rapporteringsplikt, bør den ikke-

finansielle motparten gi de opplysningene om OTC-derivatkontraktene som den finansielle motparten ikke med 

rimelighet kan forventes å besitte. Det bør imidlertid være mulig for ikke-finansielle motparter å velge å rapportere sine 

OTC-derivatkontrakter. I så fall bør den ikke-finansielle motparten underrette den finansielle motparten om dette og ha 

ansvaret for og være juridisk ansvarlig for å rapportere opplysningene og å sikre at de er korrekte. 

19) Ansvaret for å rapportere OTC-derivatkontrakter når en av eller begge motpartene er UCITS-er eller AIF-er bør også 

fastsettes. Det bør derfor angis at forvaltningsselskapet til en UCITS har ansvaret for og er juridisk ansvarlig for å 

rapportere på vegne av denne UCITS-en med hensyn til OTC-derivatkontrakter som er inngått av UCITS-en, og for å 

sikre at de innrapporterte opplysningene er korrekte. På samme måte bør en AIF-forvalter ha ansvaret for og være 

juridisk ansvarlig for å rapportere på vegne av dette AIF-et med hensyn til OTC-derivatkontrakter som er inngått av 

AIF-et, og for å sikre at de innrapporterte opplysningene er korrekte. 

20) For å unngå uoverensstemmelser i Unionen med hensyn til anvendelsen av risikoreduksjonsteknikker, ettersom 

kompleksiteten til framgangsmåtene for risikostyring krever rettidig, nøyaktig og tilstrekkelig separert utveksling av 

sikkerhet mellom motpartene, noe som innebærer bruk av interne modeller, bør vedkommende myndigheter validere 

disse framgangsmåtene for risikostyring eller enhver vesentlig endring av disse framgangsmåtene før de anvendes. 

21) Behovet for tilnærming av internasjonale regler og behovet for at ikke-finansielle motparter og små finansielle 

motparter reduserer risikoene som er knyttet til deres valutarisikoeksponeringer, gjør det nødvendig å fastsette bestemte 

framgangsmåter for risikostyring for fysisk avviklede valutaterminkontrakter og fysisk avviklede valutabytteavtaler. 

Med tanke på deres spesifikke risikoprofil er det hensiktsmessig å begrense den obligatoriske utvekslingen av 

variasjonsmarginer for fysisk avviklede valutaterminkontrakter og fysisk avviklede valutabytteavtaler til transaksjoner 

mellom de mest systemiske motpartene for å begrense opphopingen av systemrisiko og unngå sprikende internasjonale 

regler. Tilnærming av internasjonale regler bør også sikres med hensyn til framgangsmåter for risikostyring for andre 

klasser av derivater. 

22) Risikoreduserende tjenester etter handel omfatter tjenester som for eksempel porteføljekomprimering. Porteføljekompri-

mering er utelukket fra handelspliktens virkeområde som fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014. For å tilpasse 

forordning (EU) nr. 648/2012 til forordning (EU) nr. 600/2014 der det er nødvendig og hensiktsmessig, idet det tas 

hensyn til forskjellene mellom de to forordningene, muligheten til å omgå clearingplikten og i hvilket omfang 

risikoreduserende tjenester etter handel begrenser eller reduserer risiko, bør Kommisjonen i samarbeid med ESMA og 

ESRB vurdere hvilke handler som er et resultat av risikoreduserende tjenester etter handel, som eventuelt bør gis unntak 

fra clearingplikten.  
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23) For å øke startmarginenes gjennomsiktighet og forutsigbarhet og få sentrale motparter til å unnlate å endre sine 

startmarginmodeller på måter som kan gi prosykliske virkninger, bør sentrale motparter tilby sine clearingmedlemmer 

verktøyer for å simulere startmarginkravene og gi dem en detaljert oversikt over startmarginmodellene de bruker. Dette 

er i overensstemmelse med de internasjonale standardene som Komiteen for betalings- og markedsinfrastruktur (CPMI) 

og styret for Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO) har offentliggjort, 

og særlig med rammen for offentliggjøring fra desember 2012 og standardene for offentlige kvantitative opplysninger 

for sentrale motparter fra 2015, som er relevante for å fremme en nøyaktig forståelse for risikoene og kostnadene 

forbundet med clearingmedlemmers deltakelse i en sentral motpart og for å øke sentrale motparters gjennomsiktighet 

overfor markedsdeltakere. 

24) Medlemsstatenes nasjonale insolvenslovgivning bør ikke hindre sentrale motparter i å overføre, med tilstrekkelig 

rettssikkerhet, kundeposisjoner eller utbetale avviklingsprovenyer direkte til kunder dersom et clearingmedlem blir 

insolvent, med hensyn til eiendeler på samlekundekontoer og på individuelle separate kundekontoer. For å oppmuntre til 

og forbedre tilgangen til clearing bør ikke medlemsstatenes nasjonale insolvenslovgivning hindre sentrale motparter i å 

følge framgangsmåtene ved mislighold i samsvar med forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til eiendeler og 

posisjoner på samlekundekontoer og på individuelle separate kundekontoer hos clearingmedlemmer og hos den sentrale 

motparten. Dersom det etableres indirekte clearingordninger, bør indirekte kunder likevel kunne fortsette å dra fordel av 

en beskyttelse som tilsvarer den som er fastsatt i reglene om atskillelse og overførbarhet og i framgangsmåtene ved 

mislighold fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

25) Bøtene som ESMA kan pålegge transaksjonsregistre underlagt dens direkte tilsyn, bør være virkningsfulle og 

forholdsmessige og tilstrekkelig avskrekkende til å gjøre ESMAs tilsynsmyndighet effektiv og øke derivatposisjoners og 

eksponeringers gjennomsiktighet. Størrelsen på overtredelsesgebyrene som opprinnelig ble fastsatt i forordning (EU) 

nr. 648/2012, har ikke vært tilstrekkelig avskrekkende med tanke på transaksjonsregistrenes nåværende omsetning, noe 

som muligens kan begrense effekten av ESMAs tilsynsmyndighet i henhold til den nevnte forordningen når det gjelder 

transaksjonsregistre. Den øvre grensen for grunnbeløpene for overtredelsesgebyrene bør derfor økes. 

26) Myndigheter i tredjeland bør ha tilgang til opplysninger rapportert til transaksjonsregistre i Unionen dersom tredjelandet 

oppfyller visse vilkår som sikrer behandlingen av disse opplysningene, og dersom tredjelandet har en rettslig bindende 

og tvangskraftig forpliktelse som gir myndigheter i Unionen direkte tilgang til opplysninger som er rapportert til 

transaksjonsregistre i dette tredjelandet. 

27) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365(8) gir mulighet for en forenklet registrering for transaksjons-

registre som allerede er registrert i samsvar med forordning (EU) nr. 648/2012, og som ønsker å utvide registreringen til 

å omfatte tjenester knyttet til verdipapirfinansieringstransaksjoner. En lignende forenklet registrering bør innføres for 

registreringen av transaksjonsregistre som allerede er registrert i samsvar med forordning (EU) 2015/2365, og som 

ønsker å utvide registreringen til å omfatte tjenester knyttet til derivatkontrakter. 

28) Den utilstrekkelige kvaliteten på og den manglende gjennomsiktigheten til opplysningene som gjøres tilgjengelige av 

transaksjonsregistre, gjør det vanskelig for enheter som har fått tilgang til disse opplysningene, å bruke dem til å 

overvåke derivatmarkeder, og dette hindrer regulerings- og tilsynsmyndigheter i å oppdage risikoer for den finansielle 

stabiliteten tidsnok. For å forbedre kvaliteten på og gjennomsiktigheten til opplysningene og tilpasse rapporterings-

kravene i forordning (EU) nr. 648/2012 til kravene i forordning (EU) 2015/2365 og (EU) nr. 600/2014 er det nødvendig 

med ytterligere harmonisering av rapporteringsreglene og -kravene, særlig en ytterligere harmonisering av 

datastandarder, formater, metoder og ordninger for rapportering, samt ytterligere harmonisering av framgangsmåtene 

som skal anvendes av transaksjonsregistre ved validering av de rapporterte opplysningene med hensyn til deres 

fullstendighet og korrekthet, og av framgangsmåtene for å avstemme opplysninger med andre transaksjonsregistre. 

Transaksjonsregistre bør dessuten på anmodning og på rimelige forretningsmessige vilkår gi ikke-rapporterende 

motparter tilgang til alle opplysninger som rapporteres på deres vegne.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 23.12.2015, s. 1). 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1319 

 

 

29) Når det gjelder tjenestene som ytes av transaksjonsregistre, har forordning (EU) nr. 648/2012 etablert en konkurranse-

situasjon. Motparter bør derfor kunne velge hvilket transaksjonsregister de ønsker å rapportere til, og de bør kunne bytte 

transaksjonsregister dersom de ønsker det. For å tilrettelegge for slike bytter og sikre fortsatt tilgjengelighet til opplys-

ninger uten dobbeltarbeid bør transaksjonsregistre utarbeide egnede retningslinjer for å sikre en ordnet overføring av 

innrapporterte opplysninger til andre transaksjonsregistre dersom en motpart som er underlagt rapporteringsplikten, 

anmoder om det. 

30) I forordning (EU) nr. 648/2012 fastsettes det at clearingplikten ikke får anvendelse på pensjonssystemer før sentrale 

motparter har utviklet en egnet teknisk løsning for overføring av annen sikkerhet enn kontanter som variasjonsmargi-

ner. Ettersom det ennå ikke er utviklet en brukbar løsning som gjør det mulig for pensjonssystemer å delta i sentral 

clearing, bør denne overgangsperioden forlenges og gjelde for minst ytterligere to år. Sentral clearing bør imidlertid 

fortsatt være det endelige målet, ettersom den gjeldende reguleringsmessige utviklingen og markedsutviklingen gjør det 

mulig for markedsdeltakere å utvikle egnede tekniske løsninger innenfor denne perioden. Med bistand fra ESMA, Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet, EBA) opprettet ved europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 1093/2010(9), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og 

tjenestepensjoner, EIOPA) opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(10) og ESRB bør 

Kommisjonen overvåke framskrittene som gjøres av sentrale motparter, clearingmedlemmer og pensjonssystemer i 

retning av brukbare løsninger som gjør det mulig for pensjonssystemer å delta i sentral clearing, og å utarbeide en 

rapport om disse framskrittene. Rapporten bør også omfatte løsningene og de tilhørende kostnadene for pensjonssys-

temene, idet det tas hensyn til den reguleringsmessige utviklingen og markedsutviklingen, for eksempel endringer av 

hvilken type finansiell motpart som er omfattet av clearingplikten. For å ta hensyn til utvikling som ikke var forutsett på 

tidspunktet da denne forordningen ble vedtatt, bør Kommisjonen gis myndighet til å forlenge denne overgangsperioden 

to ganger, hver gang med ett år, etter nøye vurdering av behovet for en slik forlengelse. 

31) Overgangsperioden da pensjonssystemer var unntatt fra clearingplikten, utløp 16. august 2018. Av hensyn til retts-

sikkerheten og for å unngå manglende kontinuitet er det nødvendig å anvende forlengelsen av overgangsperioden med 

tilbakevirkende kraft på OTC-derivatkontrakter inngått av pensjonssystemer fra 17. august 2018 til 16. juni 2019. 

32) For å forenkle rammereglene bør det vurderes i hvilken grad det er nødvendig og hensiktsmessig å tilpasse handelsplik-

ten i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 til endringer av clearingplikten for derivater gjort i denne forordningen, 

særlig til omfanget av de enhetene som er omfattet av clearingplikten. Det bør foretas en mer generell vurdering av 

virkningene av denne forordningen på clearingomfanget til ulike typer motparter og på fordelingen av clearing innenfor 

hver type motpart samt på tilgangen til clearingtjenester, herunder effekten av endringene som er gjort i henhold til 

denne forordningen med hensyn til yting av clearingtjenester på rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og 

gjennomsiktige forretningsmessige vilkår for å tilrettelegge for tilgang til clearing, når det foreligger tilstrekkelige 

erfaringer og opplysninger om anvendelsen av denne forordningen. 

33) For å sikre en enhetlig harmonisering av når forretningsmessige vilkår knyttet til yting av clearingtjenester anses som 

rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige, og for å gi markedsdeltakere, under visse om-

stendigheter, ytterligere tid til å utvikle clearingløsninger for pensjonssystemer, bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) delegeres til Kommisjonen med 

hensyn til å spesifisere under hvilke forhold de forretningsmessige vilkårene knyttet til yting av clearingtjenester anses 

som rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige, og med hensyn til å forlenge overgangsperioden når 

clearingplikten ikke bør få anvendelse på OTC-derivatkontrakter inngått av pensjonssystemer. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike 

samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre 

regelverksutforming(11). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og 

  

(9) 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). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(11) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 



Nr. 81/1320 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Rådet motta alle dokumenter til samme tid som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal systematisk ha 

adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utformingen av delegerte rettsakter. 

34) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordningen, og særlig når det gjelder suspensjonen av 

clearingplikten og handelsplikten og når det gjelder direkte tilgang for berørte myndigheter i tredjeland til opplysninger i 

transaksjonsregistre etablert i Unionen, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør ut-

øves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(12). Kommisjonen bør vedta gjennomfø-

ringsrettsakter med umiddelbar virkning for å suspendere clearingplikten og handelsplikten for bestemte klasser av 

OTC-derivater når det er nødvendig med en hurtig beslutning som gir rettssikkerhet med hensyn til resultatet av suspen-

sjonsprosedyren, og det derfor foreligger tvingende hasteårsaker. 

35) For å sikre en enhetlig harmonisering av regler om risikoreduksjonsteknikker, registrering av transaksjonsregistre og 

rapporteringskrav bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta tekniske reguleringsstandarder utarbeidet av EBA eller 

ESMA med hensyn til følgende: framgangsmåter for tilsyn for å sikre innledende og løpende validering av 

framgangsmåtene for risikostyring som krever rettidig, nøyaktig og tilstrekkelig separert utveksling av sikkerhet; 

opplysninger om den forenklede søknaden om utvidelse av registreringen av et transaksjonsregister som allerede er 

registrert i henhold til forordning (EU) 2015/2365; framgangsmåtene for avstemming av opplysninger mellom transak-

sjonsregistre; framgangsmåtene som transaksjonsregisteret skal anvende for å kontrollere at den innrapporterende 

motparten eller den oversendende enheten oppfyller rapporteringskravene og for å kontrollere at de innrapporterte 

opplysningene er fullstendige og korrekte; vilkårene, ordningene og dokumentasjonen som kreves for at visse enheter 

skal gis tilgang til transaksjonsregistre. Kommisjonen bør vedta disse tekniske reguleringsstandardene ved hjelp av 

delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010 

og (EU) nr. 1095/2010. 

36) Kommisjonen bør også gis myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder utarbeidet av ESMA med hensyn 

til datastandardene for opplysningene som skal rapporteres for ulike klasser av derivater, og med hensyn til metodene og 

ordningene for rapportering samt formatet på søknaden om utvidelse av registreringen av et transaksjonsregister som 

allerede er registrert i henhold til forordning (EU) 2015/2365. Kommisjonen bør vedta disse tekniske gjennomførings-

standardene ved hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

37) Ettersom målet for denne forordningen, som er å sikre at reglene er forholdsmessige, at de ikke fører til unødvendige 

administrative byrder eller overholdelseskostnader, at de ikke gir økt risiko for den finansielle stabiliteten, og at de øker 

OTC-derivatposisjoners og OTC-derivateksponeringers gjennomsiktighet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlems-

statene og derfor på grunn av forordningens omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for 

å nå disse målene. 

38) Anvendelsen av visse bestemmelser i denne forordningen bør utsettes for å kunne treffe alle vesentlige gjennomførings-

tiltak og gi markedsdeltakerne mulighet til å treffe de nødvendige overholdelsestiltakene. 

39) Forordning (EF) nr. 648/2012 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 648/2012 gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 2 skal nr. 8 lyde: 

 «8) «finansiell motpart» 

a) et verdipapirforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*),  

  

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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b) en kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(**), 

c) et forsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(***), 

d) en innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og, når det er relevant, dens forvalt-

ningsselskap med tillatelse i samsvar med direktiv 2009/65/EF, med mindre UCITS-en er opprettet utelukkende 

for å gjennomføre en eller flere aksjekjøpsordninger for ansatte, 

e) et tjenestepensjonsforetak (IORP) som definert i artikkel 6 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

(EU) 2016/2341(****), 

f) et alternativt investeringsfond (AIF) som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU som enten er 

opprettet i Unionen eller forvaltet av en forvalter av et alternativt investeringsfond (AIF-forvalter) som er 

godkjent eller registrert i samsvar med det nevnte direktivet, med mindre AIF-et utelukkende er opprettet for å 

gjennomføre en eller flere aksjekjøpsordninger for ansatte, eller med mindre AIF-et er et spesialforetak for 

verdipapirisering som omhandlet i artikkel 2 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2011/61/EU og, når det er relevant, dets 

AIF-forvalter er etablert i Unionen, 

g) en verdipapirsentral med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 909/2014(*****), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF 

og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(****) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om virksomhet i og tilsyn med 

tjenestepensjonsforetak (EUT L 354 av 23.12.2016, s. 37). 

(*****) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i 

Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og 

forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1).» 

 2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) punkt i)–iv) skal lyde: 

«i) mellom to finansielle motparter som oppfyller vilkårene i artikkel 4a nr. 1 annet ledd, 

ii) mellom en finansiell motpart som oppfyller vilkårene i artikkel 4a nr. 1 annet ledd, og en ikke-finansiell 

motpart som oppfyller vilkårene i artikkel 10 nr. 1 annet ledd, 

iii) mellom to ikke-finansielle motparter som oppfyller vilkårene i artikkel 10 nr. 1 annet ledd, 

iv) mellom på den ene side en finansiell motpart som oppfyller vilkårene i artikkel 4a nr. 1 annet ledd, eller en 

ikke-finansiell motpart som oppfyller vilkårene i artikkel 10 nr. 1 annet ledd, og på den annen side en enhet 

etablert i et tredjeland som ville ha vært omfattet av clearingplikten dersom den hadde vært etablert i 

Unionen,» 

ii) Bokstav b) skal lyde: 

«b) de er inngått eller fornyet på eller etter den datoen da clearingplikten får virkning, forutsatt at begge 

motparter på datoen da de er inngått eller fornyet, oppfyller vilkårene i bokstav a).»  
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b) Nytt nummer skal lyde: 

«3a. Uten å være forpliktet til å inngå en avtale skal clearingmedlemmer og kunder som direkte eller indirekte yter 

clearingtjenester, levere disse tjenestene på rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige forretnings-

messige vilkår. Disse clearingmedlemmene og kundene skal treffe alle rimelige tiltak for å identifisere, forhindre, 

håndtere og overvåke interessekonflikter, særlig mellom handelsenheten og clearingenheten, som kan hindre en 

rettferdig, rimelig, ikke-diskriminerende og gjennomsiktig levering av clearingtjenester. Slike tiltak skal også treffes 

dersom handels- og clearingtjenester leveres av forskjellige juridiske enheter som tilhører samme konsern. 

Det skal være tillatt for clearingmedlemmer og kunder å styre risikoene knyttet til clearingtjenestene som tilbys. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 82 for å utfylle denne forordningen 

ved å spesifisere under hvilke forhold de forretningsmessige vilkårene nevnt i første ledd i dette nummeret skal anses 

å være rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige, basert på følgende: 

a) Krav om rettferdighet og gjennomsiktighet når det gjelder avgifter, priser, rabatter og andre generelle avtalevilkår 

med hensyn til prislisten, uten at det berører fortroligheten knyttet til avtalefestede ordninger med individuelle 

motparter. 

b) Faktorer som utgjør rimelige forretningsmessige vilkår for å sikre upartiske og rasjonelle avtalefestede ordninger. 

c) Krav som fremmer clearingtjenester på et rettferdig og ikke-diskriminerende grunnlag, idet det tas hensyn til til-

knyttede kostnader og risikoer, slik at eventuelle forskjeller i pris står i rimelig forhold til kostnadene, risikoene og 

fordelene. 

d) Risikokontrollkriteriene for clearingmedlemmene eller kundene, knyttet til clearingtjenestene som tilbys.» 

 3) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Finansielle motparter som er omfattet av clearingplikten 

1. Hver tolvte måned kan en finansiell motpart som tar posisjoner i OTC-derivatkontrakter, beregne sin samlede 

gjennomsnittlige posisjon ved månedens slutt for de foregående tolv månedene i samsvar med nr. 3. 

Dersom en finansiell motpart ikke beregner sine posisjoner, eller dersom resultatet av beregningen overskrider noen av 

clearinggrenseverdiene fastsatt i henhold til artikkel 10 nr. 4 bokstav b), skal den finansiell motparten 

a) straks underrette ESMA og den berørte vedkommende myndigheten om dette og eventuelt angi perioden for beregnin-

gen, 

b) etablere clearingordninger innen fire måneder etter underretningen omhandlet i bokstav a) i dette leddet, og 

c) bli omfattet av clearingplikten omhandlet i artikkel 4 for alle OTC-derivatkontrakter som gjelder enhver klasse av 

OTC-derivater som er omfattet av clearingplikten, og som er inngått eller fornyet mer enn fire måneder etter 

underretningen omhandlet i bokstav a) i dette leddet. 

2. En finansiell motpart som 17. juni 2019 er omfattet av clearingplikten omhandlet i artikkel 4, eller som blir omfattet 

av clearingplikten i samsvar med nr. 1 annet ledd, skal forbli omfattet av denne plikten og fortsette med clearing inntil den 

nevnte finansielle motparten godtgjør overfor den berørte vedkommende myndigheten at dens samlede gjennomsnittlige 

posisjon ved månedens slutt for de foregående tolv månedene ikke overskrider clearinggrenseverdien fastsatt i henhold til 

artikkel 10 nr. 4 bokstav b). 

Den finansielle motparten skal kunne godtgjøre overfor den berørte vedkommende myndigheten at beregningen av den 

samlede gjennomsnittlige posisjonen ved månedens slutt for de foregående tolv månedene ikke medfører en systematisk 

underestimering av den aktuelle posisjonen. 

3. Ved beregning av posisjonene omhandlet i nr. 1 skal den finansielle motparten ta med alle OTC-derivatkontrakter 

som er inngått av den finansielle motparten eller av andre enheter i konsernet som den finansielle motparten tilhører. 

Uten at det berører første ledd, skal posisjonene omhandlet i nr. 1 beregnes på fondsnivå når det gjelder UCITS-er og AIF-

er.  
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Forvaltningsselskaper for UCITS-fond som forvalter flere enn ett UCITS, og AIF-forvaltere som forvalter flere enn ett 

AIF, skal kunne godtgjøre overfor den berørte vedkommende myndigheten at beregningen av posisjoner på fondsnivå ikke 

medfører 

a) en systematisk underestimering av posisjonene til noen av fondene de forvalter, eller av posisjonene til forvalteren, og 

b) en omgåelse av clearingplikten. 

De berørte vedkommende myndighetene for den finansielle motparten og for de andre enhetene i konsernet skal etablere 

samarbeidsprosedyrer for å sikre en effektiv beregning av posisjonene på konsernnivå.» 

 4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Når en vedkommende myndighet gir en sentral motpart tillatelse til å cleare en klasse av OTC-derivater i 

henhold til artikkel 14 eller 15, eller når en klasse av OTC-derivater som en sentral motpart har til hensikt å begynne å 

cleare, er omfattet av en eksisterende tillatelse gitt i samsvar med artikkel 14 eller 15, skal den vedkommende 

myndigheten omgående underrette ESMA om tillatelsen eller om klassen av OTC-derivater som den sentrale 

motparten har til hensikt å begynne å cleare.» 

b) I nr. 2 utgår bokstav c). 

 5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 utgår bokstav e). 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Dersom en sentral motpart ikke lenger har tillatelse eller er anerkjent i samsvar med denne forordningen til å 

cleare en bestemt klasse av OTC-derivater, skal ESMA omgående fjerne den sentrale motparten fra det offentlige 

registeret når det gjelder denne klassen av OTC-derivater.» 

 6) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Suspensjon av clearingplikten 

1. ESMA kan anmode om at Kommisjonen suspenderer clearingplikten omhandlet i artikkel 4 nr. 1 for bestemte klasser 

av OTC-derivater eller for en bestemt type motpart dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) De bestemte klassene av OTC-derivater er ikke lenger egnet for sentral clearing i samsvar med kriteriene omhandlet i 

artikkel 5 nr. 4 første ledd og i artikkel 5 nr. 5. 

b) En sentral motpart kommer sannsynligvis til å slutte å cleare disse bestemte klassene av OTC-derivater, og ingen 

andre sentrale motparter vil kunne cleare disse bestemte klassene av OTC-derivater uten avbrudd. 

c) Suspensjonen av clearingplikten for disse bestemte klassene av OTC-derivater eller for en bestemt type motpart er 

nødvendig for å unngå eller for å håndtere en alvorlig trussel mot den finansielle stabiliteten eller mot finansmar-

kedenes ordnede virkemåte i Unionen, og en slik suspensjon står i rimelig forhold til disse målene. 

Med hensyn til bokstav c) i første ledd skal ESMA før anmodningen omhandlet i første ledd, rådføre seg med ESRB og 

vedkommende myndigheter utpekt i samsvar med artikkel 22. 

Anmodningen omhandlet i første ledd skal ledsages av dokumentasjon på at minst ett av de angitte vilkårene er oppfylt. 

Dersom ESMA anser at suspensjonen av clearingplikten er en vesentlig endring i kriteriene for at handelsplikten skal tre i 

kraft, som omhandlet i artikkel 32 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014, kan anmodningen omhandlet i første ledd i dette 

nummeret også inneholde en anmodning om å suspendere handelsplikten fastsatt i artikkel 28 nr. 1 og 2 i den nevnte 

forordningen for de samme bestemte klassene av OTC-derivater som er omfattet av anmodningen om å suspendere 

clearingplikten. 

2. I henhold til vilkårene angitt i nr. 1 i denne artikkelen kan vedkommende myndigheter som er ansvarlige for tilsynet 

med clearingmedlemmer, og vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar med artikkel 22, anmode om at ESMA 

sender en anmodning om suspensjon av clearingplikten til Kommisjonen. Anmodningen fra den vedkommende myndighe-

ten skal inneholde en begrunnelse og dokumentasjon på at minst ett av vilkårene angitt i nr. 1 første ledd i denne 

artikkelen er oppfylt.  
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Innen 48 timer etter å ha mottatt anmodningen fra den vedkommende myndigheten omhandlet i første ledd i dette 

nummeret, skal ESMA, basert på begrunnelsen og dokumentasjonen framlagt av vedkommende myndighet, enten anmode 

Kommisjonen om å suspendere clearingplikten omhandlet i artikkel 4 nr. 1 eller avvise anmodningen omhandlet i første 

ledd i dette nummeret. ESMA skal underrette den vedkommende myndigheten om sin beslutning. Dersom ESMA avviser 

anmodningen fra den vedkommende myndigheten, skal den framlegge en skriftlig begrunnelse for det. 

3. Anmodningene nevnt i nr. 1 og 2 skal ikke offentliggjøres. 

4. Kommisjonen skal umiddelbart etter å ha mottatt anmodningen omhandlet i nr. 1 og basert på begrunnelsen og 

dokumentasjonen som er framlagt av ESMA, enten suspendere clearingplikten for de bestemte klassene av OTC-derivater 

eller for den bestemte typen motpart omhandlet i nr. 1 ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt, eller avvise suspensjons-

anmodningen. Dersom Kommisjonen avviser suspensjonsanmodningen, skal den framlegge en skriftlig begrunnelse for 

det for ESMA. Kommisjonen skal umiddelbart underrette Europaparlamentet og Rådet om dette og oversende begrunnel-

sene som er framlagt for ESMA. Disse opplysningene skal ikke offentliggjøres. 

Gjennomføringsrettsakten nevnt i første ledd i dette nummeret skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 86 nr. 3. 

5. Dersom ESMA i samsvar med nr. 1 fjerde ledd i denne artikkelen anmoder om det, kan gjennomføringsrettsakten 

som suspenderer clearingplikten for bestemte klasser av OTC-derivater, også suspendere handelsplikten fastsatt i 

artikkel 28 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014 for de samme bestemte klassene av OTC-derivater som er omfattet 

av suspensjonen av clearingplikten. 

6. Suspensjonen av clearingplikten og eventuelt handelsplikten skal meddeles til ESMA og offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende, på Kommisjonens nettsted og i det offentlige registeret omhandlet i artikkel 6. 

7. Suspensjonen av clearingplikten omhandlet i nr. 4 skal være gyldig i en innledende periode på høyst tre måneder fra 

datoen da nevnte suspensjon får anvendelse. 

Suspensjonen av handelsplikten omhandlet i nr. 5 skal være gyldig i den samme innledende perioden. 

8. Dersom begrunnelsen for suspensjonen fortsatt gjelder, kan Kommisjonen ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt 

forlenge suspensjonen omhandlet i nr. 4 i ytterligere perioder på høyst tre måneder, opptil en samlet suspensjonsperiode på 

høyst tolv måneder. Eventuelle forlengelser av suspensjonen skal offentliggjøres i samsvar med nr. 6. 

Gjennomføringsrettsakten nevnt i første ledd i dette nummeret skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 86 nr. 3. 

I tilstrekkelig god tid før utløpet av suspensjonsperioden omhandlet i nr. 7 i denne artikkelen eller av forlengelsesperioden 

omhandlet i første ledd i dette nummeret, skal ESMA oversende en uttalelse til Kommisjonen om hvorvidt begrunnelsene 

for suspensjonen fortsatt gjelder. Med hensyn til nr. 1 første ledd bokstav c) i denne artikkelen skal ESMA før anmod-

ningen omhandlet i første ledd, rådføre seg med ESRB og vedkommende myndigheter utpekt i samsvar med artikkel 22. 

ESMA skal sende en kopi av den nevnte uttalelsen til Europaparlamentet og Rådet. Denne uttalelsen skal ikke 

offentliggjøres. 

Gjennomføringsrettsakten som forlenger suspensjonen av clearingplikten, kan også forlenge suspensjonsperioden for han-

delsplikten omhandlet i nr. 7 

Forlengelsen av suspensjonen av handelsplikten skal gjelde for samme periode som forlengelsen av suspensjonen av 

clearingplikten.» 

 7) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Motparter og sentrale motparter skal sørge for at opplysningene om enhver derivatkontrakt som de har inngått, 

og om enhver endring eller oppheving av kontrakten, rapporteres i samsvar med nr. 1a–1f i denne artikkelen til et 

transaksjonsregister som er registrert i samsvar med artikkel 55 eller anerkjent i samsvar med artikkel 77. Opplysnin-

gene skal rapporteres senest den første virkedagen etter inngåelsen, endringen eller opphevingen av kontrakten.  
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Rapporteringsplikten får anvendelse på derivatkontrakter som 

a) er inngått før 12. februar 2014, og som fortsatt er utestående på denne datoen, 

b) er inngått 12. februar 2014 eller etter denne datoen. 

Uten at det berører artikkel 3 får ikke rapporteringsplikten anvendelse på derivatkontrakter innenfor samme konsern 

når minst en av motpartene er en ikke-finansiell motpart eller ville blitt ansett som ikke-finansiell motpart dersom den 

var etablert i Unionen, forutsatt at 

a) begge motparter er fullt ut omfattet av samme konsolidering, 

b) begge motparter er underlagt egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, risikomåling og risiko-

styring, og 

c) morforetaket ikke er en finansiell motpart. 

Motpartene skal underrette sine vedkommende myndigheter om sin hensikt om å anvende unntaket omhandlet i tredje 

ledd. Unntaket skal gjelde med mindre de underrettede vedkommende myndighetene innen tre måneder etter den 

dagen underretningen ble gitt, meddeler at de ikke er enige i at vilkårene nevnt i tredje ledd er oppfylt.» 

b) Nye numre skal lyde: 

«1a. Finansielle motparter skal alene ha ansvaret for og være juridisk ansvarlige for på vegne av begge motparter å 

rapportere de opplysningene om OTC-derivatkontrakter som er inngått med en ikke-finansiell motpart som ikke opp-

fyller vilkårene omhandlet i artikkel 10 nr. 1 annet ledd, og for å sikre at de innrapporterte opplysningene er korrekte. 

For å sikre at den finansielle motparten har alle de opplysningene som kreves for å oppfylle rapporteringsplikten, skal 

den ikke-finansielle motparten gi den finansielle motparten de opplysningene om OTC-derivatkontraktene som er 

inngått mellom dem, som den finansielle motparten ikke med rimelighet kan forventes å besitte. Den ikke-finansielle 

motparten har ansvaret for å sikre at disse opplysningene er korrekte. 

Uten at det berører første ledd kan ikke-finansielle motparter som allerede har investert i et rapporteringssystem, 

beslutte å rapportere opplysningene om sine OTC-derivatkontrakter med finansielle motparter til et transaksjons-

register. I slike tilfeller skal de ikke-finansielle motpartene før opplysningene innrapporteres, underrette de finansielle 

motpartene som de har inngått OTC-derivatkontrakter med, om sin beslutning. I denne situasjonen har de ikke-

finansielle motpartene ansvaret for og er juridisk ansvarlige for å rapportere disse opplysningene og for å sikre at de er 

korrekte. 

En ikke-finansiell motpart som ikke oppfyller vilkårene omhandlet i artikkel 10 nr. 1 annet ledd, og som inngår en 

OTC-derivatkontrakt med en enhet som er etablert i et tredjeland, skal ikke være forpliktet til å rapportere i henhold til 

denne artikkelen, og er ikke juridisk ansvarlig for å rapportere eller for å sikre at opplysningene i slike OTC-

derivatkontrakter er korrekte, forutsatt at 

a) den nevnte tredjelandsenheten ville blitt ansett som en finansiell motpart dersom den var etablert i Unionen, 

b) rettssystemet for rapportering som tredjelandsenheten er underlagt, anses som likeverdig i henhold til artikkel 13, 

og 

c) den finansielle motparten i tredjelandet har rapportert slike opplysninger i henhold til tredjelandets rettssystem for 

rapportering til et transaksjonsregister som er underlagt en rettslig bindende og tvangskraftig forpliktelse til å gi 

enhetene som er omhandlet i artikkel 81 nr. 3, direkte og umiddelbar tilgang til opplysningene. 

1b. Forvaltningsselskapet til en UCITS skal ha ansvaret for og være juridisk ansvarlig for å rapportere opplysnin-

gene om OTC-derivatkontrakter som denne UCITS-en er motpart til, og for å sikre at de innrapporterte opplysningene 

er korrekte.  
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1c. AIF-forvalteren skal ha ansvaret for og være juridisk ansvarlig for å rapportere opplysningene om OTC-

derivatkontrakter som det relevante AIF-et er motpart til, og for å sikre at de innrapporterte opplysningene er korrekte. 

1d. Den godkjente enheten som har ansvaret for å forvalte og opptre på vegne av et IORP som i samsvar med 

nasjonal lovgivning ikke har status som juridisk person, skal ha ansvaret for og være juridisk ansvarlig for å rapportere 

opplysningene om OTC-derivatkontrakter som dette IORP-et er motpart til, og for å sikre at de innrapporterte 

opplysningene er korrekte. 

1e. Motparter og sentrale motparter som er pålagt å rapportere opplysninger om derivatkontrakter, skal sikre at slike 

opplysninger innrapporteres korrekt og bare én gang. 

1f. Motparter og sentrale motparter som er underlagt rapporteringsplikten omhandlet i nr. 1, kan delegere denne 

rapporteringsplikten.» 

c) Nr. 6 skal lyde: 

«6. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 og 3 skal ESMA i nært samarbeid med ESSB utarbeide 

utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette følgende: 

a) Datastandarder og formater for opplysningene som skal rapporteres, som minst skal omfatte 

i) globale identifikatorer for juridiske personer (LEI), 

ii) internasjonale identifikasjonsnumre for verdipapirer (ISIN), 

iii) entydige transaksjonsidentifikatorer (UTI). 

b) Metoder og ordninger for rapportering. 

c) Rapporteringshyppighet. 

d) Datoen som derivatkontraktene skal rapporteres innen. 

Ved utarbeidelsen av disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder skal ESMA ta hensyn til den interna-

sjonale utviklingen og internasjonale standarder vedtatt på unionsplan eller globalt plan samt deres overensstemmelse 

med rapporteringskravene i artikkel 4 i forordning (EU) 2015/2365(*) og artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2020. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 
  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til 

verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 

23.12.2015, s. 1).» 

 8) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1. Hver tolvte måned kan en ikke-finansiell motpart som tar posisjoner i OTC-derivatkontrakter, beregne sin 

samlede gjennomsnittlige posisjon ved månedens slutt for de foregående tolv månedene i samsvar med nr. 3. 

Dersom en ikke-finansiell motpart ikke beregner sine posisjoner, eller dersom resultatet av beregningen med hensyn 

til en eller flere klasser av OTC-derivater overskrider clearinggrenseverdiene fastsatt i henhold til nr. 4 første ledd 

bokstav b), skal den ikke-finansielle motparten 

a) straks underrette ESMA og den berørte vedkommende myndigheten om dette og eventuelt angi perioden for 

beregningen, 

b) etablere clearingordninger innen fire måneder etter underretningen omhandlet i bokstav a) i dette leddet, 

c) bli omfattet av clearingplikten omhandlet i artikkel 4 for OTC-derivatkontrakter som er inngått eller fornyet mer 

enn fire måneder etter underretningen omhandlet i bokstav a) i dette leddet, og som gjelder eiendelsklassene der 

resultatet av beregningen overskrider clearinggrenseverdiene, eller, dersom den ikke-finansielle motparten ikke 

har beregnet sin posisjon, som gjelder enhver klasse av OTC-derivater som er omfattet av clearingplikten.  
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2. En ikke-finansiell motpart som 17. juni 2019 er omfattet av clearingplikten omhandlet i artikkel 4, eller som blir 

omfattet av clearingplikten i samsvar med nr. 1 annet ledd i denne artikkelen, skal forbli omfattet av denne plikten og 

fortsette med clearing inntil den ikke-finansielle motparten godtgjør overfor den berørte vedkommende myndigheten 

at dens samlede gjennomsnittlige posisjon ved månedens slutt for de foregående tolv månedene ikke overskrider 

clearinggrenseverdien fastsatt i henhold til nr. 4 bokstav b) i denne artikkelen. 

Den ikke-finansielle motparten skal kunne godtgjøre overfor den berørte vedkommende myndigheten at beregningen 

av den samlede gjennomsnittlige posisjonen ved månedens slutt for de foregående tolv månedene ikke medfører en 

systematisk underestimering av posisjonen.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«2a. De berørte vedkommende myndighetene for den ikke-finansielle motparten og for de andre enhetene i konsernet 

skal etablere samarbeidsprosedyrer for å sikre en effektiv beregning av posisjonene på konsernnivå.» 

c) I nr. 4 skal fjerde ledd lyde: 

«ESMA skal etter samråd med ESRB og andre berørte myndigheter regelmessig vurdere clearinggrenseverdiene 

omhandlet i første ledd bokstav b) på nytt og om nødvendig, idet det tas hensyn til særlig sammenkoblingen mellom 

finansielle motparter, foreslå å endre de tekniske reguleringsstandardene i samsvar med dette nummeret. 

Denne regelmessige gjennomgåelsen skal ledsages av en rapport fra ESMA om emnet.» 

 9) I artikkel 11 nr. 15 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a) de framgangsmåtene for risikostyring, herunder de nivåene av og den typen sikkerhets- og atskillelsesord-

ninger som er omhandlet i nr. 3,» 

ii) Ny bokstav skal lyde: 

«aa) de framgangsmåtene for tilsyn som skal sikre innledende og pågående validering av disse framgangsmåtene 

for risikostyring,» 

b) Tredje ledd skal lyde: 

«De europeiske tilsynsmyndighetene skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder, unntatt dem 

som er nevnt i første ledd bokstav aa), for Kommisjonen innen 18. juli 2018. 

EBA skal i samarbeid med ESMA og EIOPA framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første 

ledd bokstav aa) for Kommisjonen innen 18. juni 2020.» 

10) I artikkel 38 tilføyes følgende numre: 

«6. En sentral motpart skal tilby sine clearingmedlemmer et simuleringsverktøy som gjør det mulig for dem å fastsette 

den ytterligere startmarginen på bruttobasis som den sentrale motparten kan kreve ved clearing av en ny transaksjon. 

Verktøyet skal bare være tilgjengelig gjennom sikker tilgang, og resultatene av simuleringen skal ikke være bindende. 

7. En sentral motpart skal gi sine clearingmedlemmer opplysninger om startmarginmodellene den bruker. Disse 

opplysningene skal 

a) tydelig forklare startmarginmodellens utforming og hvordan den fungerer, 

b) tydelig beskrive startmarginmodellens viktigste antakelser og begrensninger samt under hvilke omstendigheter disse 

antakelsene ikke lenger er gyldige, 

c) dokumenteres.» 

11) I artikkel 39 skal nytt ledd lyde: 

«11. Medlemsstatenes nasjonale insolvenslovgivning skal ikke hindre en sentral motpart i å handle i samsvar med 

artikkel 48 nr. 5, 6 og 7 med hensyn til eiendeler og posisjoner som er oppført på kontoene omhandlet i nr. 2–5 i denne 

artikkelen.»  



Nr. 81/1328 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

12) I artikkel 56 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Ved anvendelse av artikkel 55 nr. 1 skal et transaksjonsregister inngi en av følgende til ESMA: 

a) En søknad om registrering. 

b) En søknad om utvidelse av registreringen dersom transaksjonsregisteret allerede er registrert i henhold til 

kapittel III i forordning (EU) 2015/2365.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkelen skal ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer følgende: 

a) Opplysninger om søknaden om registrering nevnt i nr. 1 bokstav a). 

b) Opplysninger om den forenklede søknaden om utvidelse av registreringen nevnt i nr. 1 bokstav b). 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2020. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene 

nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette følgende: 

a) Formatet på søknaden om registrering nevnt i nr. 1 bokstav a). 

b) Formatet på søknaden om utvidelse av registreringen nevnt i nr. 1 bokstav b). 

Med hensyn til første ledd bokstav b) skal ESMA utarbeide et forenklet format. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2020. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

13) I artikkel 62 skal nr. 5 lyde: 

«5. Dersom en anmodning om opplysninger om tele- eller datatrafikk som nevnt i nr. 1 bokstav e) i samsvar med 

nasjonale regler krever at en nasjonal vedkommende myndighet skal ha tillatelse fra en rettsmyndighet, skal ESMA også 

søke om slik tillatelse. ESMA kan også søke om slik tillatelse som en sikkerhetsforanstaltning.» 

14) I artikkel 63 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1. For å utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen kan ESMA gjennomføre alt nødvendig stedlig tilsyn 

i ethvert forretningslokale, på ethvert areal eller i enhver eiendom som tilhører de juridiske personene omhandlet i 

artikkel 61 nr. 1. Dersom det er nødvendig for å utføre tilsynet på en riktig og effektiv måte, kan ESMA gjennomføre 

stedlig tilsyn uten forhåndsvarsel. 

2. Tjenestemenn og andre personer som ESMA har gitt fullmakt til å utføre stedlig tilsyn, skal ha tilgang til alle 

forretningslokaler, arealer eller eiendommer som tilhører de juridiske personene som er gjenstand for ESMAs 

beslutning om gransking, og skal ha all den myndighet som er omhandlet i artikkel 62 nr. 1. De skal også ha 

myndighet til å forsegle alle forretningslokaler og regnskaper eller registre i det tidsrom og i det omfang det er 

nødvendig for tilsynet.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8. Dersom det stedlige tilsynet fastsatt i nr. 1 eller bistanden fastsatt i nr. 7 i samsvar med nasjonale regler krever at 

en nasjonal vedkommende myndighet skal ha tillatelse fra en rettsmyndighet, skal også ESMA søke om slik tillatelse. 

ESMA kan også søke om slik tillatelse som en sikkerhetsforanstaltning.»  
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15) I artikkel 64 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Når granskeren sender inn saksmappen med resultatene omhandlet i nr. 3 til ESMA, skal vedkommende 

underrette de personene som er gjenstand for granskingen. Disse personene skal ha rett til innsyn i saksmappen, med 

forbehold for andre personers rettmessige interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. Retten til innsyn i 

saksmappen skal ikke omfatte fortrolige opplysninger eller ESMAs interne forberedende dokumenter.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8. ESMA skal henvise saker til berørte myndigheter for etterforskning og mulig straffeforfølging dersom den ved 

utførelsen av sine oppgaver i henhold til denne forordningen fastslår at det er alvorlige indikasjoner på at det kan 

foreligge forhold som den vet er straffbare i henhold til gjeldende lovgivning. ESMA skal dessuten avstå fra å ilegge 

overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkter dersom den er kjent med at det allerede foreligger en frifinnelse eller en 

fellende dom for identiske forhold eller for forhold som i det vesentlige er identiske, som er blitt rettskraftige som 

følge av en straffesak i henhold til nasjonal lovgivning.» 

16) I artikkel 65 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) endres «20 000 euro» til «200 000 euro». 

b) Bokstav b) skal lyde: 

«b) for de overtredelsene som er omhandlet i vedlegg I avsnitt I bokstav a), b) og d)–k) og i vedlegg I avsnitt II 

bokstav a), b) og h), skal overtredelsesgebyrene være på minst 5 000 euro og høyst 100 000 euro.» 

c) Ny bokstav skal lyde: 

«c) for de overtredelsene som er omhandlet i vedlegg I avsnitt IV, skal overtredelsesgebyrene være på minst 

5 000 euro og høyst 10 000 euro.» 

17) I artikkel 67 skal nr. 1 lyde: 

«1. Før ESMA treffer beslutning i henhold til artikkel 73 nr. 1 og om tvangsmulkt i henhold til artikkel 66, skal den gi de 

personene saken gjelder, mulighet til å bli hørt om resultatene. ESMA skal bygge sine beslutninger bare på de resultatene 

som de personene saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg om. 

Første ledd i dette nummeret får ikke anvendelse på beslutninger omhandlet i artikkel 73 nr. 1 bokstav a), c) og d) dersom 

det er nødvendig med hastetiltak for å forhindre betydelig og overhengende skade på finanssystemet eller for å forhindre 

betydelig og overhengende skade på finansmarkedenes integritet, gjennomsiktighet, effektivitet og ordnede virkemåte, 

herunder stabiliteten eller korrektheten til opplysninger innrapportert til et transaksjonsregister. I slike tilfeller kan ESMA 

treffe en midlertidig beslutning og gi de berørte personene mulighet til å bli hørt så snart som mulig etter at beslutningen 

er truffet.» 

18) I artikkel 72 skal nr. 2 lyde: 

«2. Ethvert avgiftsbeløp som pålegges et transaksjonsregister, skal dekke alle rimelige administrasjonskostnader hos 

ESMA for registrering og tilsynsvirksomhet og skal stå i forhold til det berørte transaksjonsregisterets omsetning og typen 

registrering og tilsyn utført av ESMA.» 

19) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 76a 

Gjensidig direkte tilgang til opplysninger 

1. Berørte myndigheter i tredjeland der ett eller flere transaksjonsregistre er etablert, skal, når det er nødvendig for å 

kunne utføre sine oppgaver, ha direkte tilgang til opplysninger i transaksjonsregistre etablert i Unionen, forutsatt at 

Kommisjonen har vedtatt en gjennomføringsrettsakt om dette i samsvar med nr. 2.  
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2. Etter framlegging av en anmodning fra myndighetene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, kan Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 86 nr. 2 for å fastslå om den rettslige 

rammen i den anmodende myndighetens tredjeland oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Transaksjonsregistre etablert i dette tredjelandet er behørig godkjent. 

b) Det føres løpende effektivt tilsyn med og treffes effektive håndhevingstiltak for transaksjonsregistre i dette tredjelan-

det. 

c) Det finnes garantier om taushetsplikt, herunder vern av forretningshemmeligheter som myndighetene deler med 

tredjeparter, som minst er likeverdige med dem som er fastsatt i denne forordningen. 

d) Transaksjonsregistre som er godkjent i dette tredjelandet, er underlagt en rettslig bindende og tvangskraftig forpliktel-

se til å gi enhetene som er omhandlet i artikkel 81 nr. 3, direkte og umiddelbar tilgang til opplysningene.» 

20) I artikkel 78 tilføyes følgende numre: 

«9. Et transaksjonsregister skal fastsette følgende framgangsmåter og retningslinjer: 

a) Framgangsmåter for effektiv avstemming av opplysninger mellom transaksjonsregistre. 

b) Framgangsmåter for å kontrollere at de innrapporterte opplysningene er fullstendige og korrekte. 

c) Retningslinjer for ordnet overføring av opplysninger til andre transaksjonsregistre dersom motpartene eller de sentrale 

motpartene omhandlet i artikkel 9 anmoder om det, eller dersom det er nødvendig av andre årsaker. 

10. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkelen skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

som spesifiserer følgende: 

a) Framgangsmåtene for avstemming av opplysninger mellom transaksjonsregistre. 

b) Framgangsmåtene som transaksjonsregisteret skal anvende for å kontrollere at den rapporterende motparten eller den 

oversendende enheten oppfyller rapporteringskravene, og for å kontrollere at de opplysningene som er innrapportert i 

henhold til artikkel 9, er fullstendige og korrekte. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2020. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i 

første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

21) I artikkel 80 skal nytt nummer lyde: 

«5a. Et transaksjonsregister skal på anmodning gi motparter som ikke er pålagt å rapportere opplysninger om sine OTC-

derivatkontrakter i henhold til artikkel 9 nr.1a–1d, og motparter og sentrale motparter som har delegert sin rapporterings-

plikt i henhold til artikkel 9 nr.1f, tilgang til opplysningene som er innrapportert på deres vegne.» 

22) I artikkel 81 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 skal ny bokstav lyde: 

«q) berørte myndigheter i et tredjeland som det er vedtatt en gjennomføringsrettsakt for i henhold til artikkel 76a.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkelen skal ESMA etter samråd med ESSB-medlemmene 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere opplysninger om følgende: 

a) Opplysningene som skal offentliggjøres eller gjøres tilgjengelige i henhold til nr. 1 og 3. 

b) Hyppigheten av offentliggjøringen av opplysningene omhandlet i nr. 1. 

c) De operasjonelle standardene som kreves for å samle og sammenligne opplysninger på tvers av transaksjons-

registre og for å gi enhetene omhandlet i nr. 3 tilgang til disse opplysningene. 

d) Vilkårene, ordningene og dokumentasjonen som kreves for at transaksjonsregistre skal gi tilgang til enhetene 

omhandlet i nr. 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2020.  
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Ved utarbeidelsen av disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal ESMA sikre at offentliggjøringen av 

opplysningene omhandlet i nr. 1 ikke avslører identiteten til noen av partene i en avtale. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å utfylle denne forordningen ved å vedta de tekniske reguleringsstandardene 

nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

23) I artikkel 82 skal nr. 2–6 lyde: 

«2. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 6, artikkel 4 nr. 3a, artikkel 64 nr. 7, artikkel 70, artikkel 72 nr. 3 og 

artikkel 85 nr. 2 gis Kommisjonen for et ubegrenset tidsrom. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 6, artikkel 4 nr. 3a, artikkel 64 nr. 7, artikkel 70, artikkel 72 nr. 3 og 

artikkel 85 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at 

den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den bestrebe seg på å rådspørre ESMA, og den skal rådføre seg 

med sakkyndige som utpekes av hver medlemsstat i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 

13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 1 nr. 6, artikkel 4 nr. 3a, artikkel 64 nr. 7, artikkel 70, artikkel 72 

nr. 3 og artikkel 85 nr. 2 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en 

frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og 

Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges 

med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

24) I artikkel 85 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Innen 18. juni 2024 skal Kommisjonen vurdere anvendelsen av denne forordningen og utarbeide en generell 

rapport. Kommisjonen skal framlegge denne rapporten for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med hen-

siktsmessige forslag.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«1a. ESMA skal innen 17. juni 2023 framlegge en rapport for Kommisjonen om følgende: 

a) Virkningene av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/834(*) på omfanget av clearing av finansielle og 

ikke-finansielle motparter og på fordelingen av clearing innenfor hver type motpart, særlig med hensyn til 

finansielle motparter som har en begrenset aktivitet innenfor OTC-derivater, og med hensyn til egnetheten til 

clearinggrenseverdiene omhandlet i artikkel 10 nr. 4. 

b) Virkningene av forordning (EU) 2019/834 på kvaliteten på og tilgjengeligheten av opplysningene som rapporteres 

til transaksjonsregistre, og på kvaliteten på opplysningene som gjøres tilgjengelige av transaksjonsregistre. 

c) Endringene av rapporteringsrammen, herunder innføring og gjennomføring av delegert rapportering som fastsatt i 

artikkel 9 nr. 1a og særlig dens virkning på rapporteringsbyrden for ikke-finansielle motparter som ikke er 

omfattet av clearingplikten.  
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d) Clearingtjenestenes tilgjengelighet, særlig om kravet om å yte clearingtjenester, direkte eller indirekte, på 

rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige forretningsmessige vilkår som omhandlet i 

artikkel 4 nr. 3a har vært effektivt med hensyn til å tilrettelegge for tilgang til clearing. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/834 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til clearingplikten, suspensjon av clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduksjons-

teknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, registrering av og tilsyn med 

transaksjonsregistre og krav til transaksjonsregistre (EUT L 141 av 28.5.2019, s. 42).» 

c) Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2. Senest 18. juni 2020 og deretter hver tolvte måned inntil den siste forlengelsen omhandlet i tredje ledd skal 

Kommisjonen utarbeide en rapport med en vurdering av om det er utviklet egnede tekniske løsninger for pensjonssys-

temenes overføring av kontantsikkerhet og annen sikkerhet enn kontanter som variasjonsmarginer, og om behovet for 

eventuelle tiltak for å tilrettelegge for slike egnede tekniske løsninger. 

Senest 18 desember 2019 og deretter hver tolvte måned inntil den siste forlengelsen omhandlet i tredje ledd skal 

ESMA i samarbeid med EIOPA, EBA og ESRB framlegge en rapport for Kommisjonen med en vurdering av 

følgende: 

a) Om sentrale motparter, clearingmedlemmer og pensjonssystemer har gjort rimelige anstrengelser og utviklet 

egnede tekniske løsninger som tilrettelegger for slike systemers deltakelse i sentral clearing ved å stille kontant-

sikkerhet og annen sikkerhet enn kontanter som variasjonsmarginer, herunder slike løsningers konsekvenser for 

markedslikviditet og prosykliske virkninger samt deres mulige rettslige eller andre virkninger. 

b) Omfanget og arten av pensjonssystemers aktivitet på markeder for clearede og ikke-clearede OTC-derivater 

innenfor hver eiendelsklasse og en eventuell tilknyttet systemrisiko for finanssystemet. 

c) Konsekvensene av pensjonssystemenes oppfyllelse av clearingkravet for deres investeringsstrategier, herunder 

eventuelle endringer i fordelingen av kontante og ikke-kontante eiendeler. 

d) Virkningene av clearinggrenseverdiene angitt i henhold til artikkel 10 nr. 4 bokstav b) for pensjonssystemene. 

e) Virkningene av andre lovfestede krav på kostnadsdifferansen mellom clearede og ikke-clearede OTC-

derivatkontrakter, herunder marginkrav for ikke-clearede derivater og beregning av uvektet kjernekapitalandel i 

samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013. 

f) Om ytterligere tiltak er nødvendige for å tilrettelegge for en clearingløsning for pensjonssystemer. 

Kommisjonen kan vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 82 for å forlenge toårsperioden omhandlet i 

artikkel 89 nr. 1 to ganger, hver gang med ett år, dersom den konkluderer med at ingen egnet teknisk løsning er 

utviklet, og at de negative følgene av sentral clearing av derivatkontrakter på framtidige pensjonisters pensjonsytelser 

er uendret. 

Sentrale motparter, clearingmedlemmer og pensjonssystemer skal gjøre sitt ytterste for å bidra til å utvikle egnede 

tekniske løsninger som tilrettelegger for slike systemers clearing av OTC-derivatkontrakter. 

Kommisjonen skal nedsette en ekspertgruppe som består av representanter for sentrale motparter, clearingmedlemmer, 

pensjonssystemer og andre relevante parter i slike egnede tekniske løsninger, for å overvåke deres innsats og vurdere 

framskrittene som er gjort for å utvikle egnede tekniske løsninger som tilrettelegger for slike pensjonssystemers 

clearing av OTC-derivatkontrakter, herunder slike systemers overføring av kontantsikkerhet og annen sikkerhet enn 

kontanter som variasjonsmarginer. Denne ekspertgruppen skal møtes minst hver sjette måned. Kommisjonen skal 

vurdere innsatsen til sentrale motparter, clearingmedlemmer og pensjonssystemer når den utarbeider sin rapport i 

henhold til første ledd. 

3. Senest 18. desember 2020 skal Kommisjonen utarbeide en rapport som vurderer 

a) om plikten til å rapportere transaksjoner i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 og i henhold til 

denne forordningen fører til en overlappende plikt til å rapportere transaksjoner for ikke-OTC-derivater, og om 

rapportering av ikke-OTC-transaksjoner kan reduseres eller forenkles for alle motparter uten urimelig tap av 

opplysninger,  
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b) om det er nødvendig og hensiktsmessig å tilpasse handelsplikten for derivater i henhold til forordning (EU) 

nr. 600/2014 til endringene gjort i henhold til forordning (EU) 2019/834 av clearingplikten for derivater, særlig til 

omfanget av de enhetene som er omfattet av clearingplikten, 

c) om handler som er et direkte resultat av risikoreduserende tjenester etter handel, herunder porteføljekomprime-

ring, bør unntas fra clearingplikten omhandlet i artikkel 4 nr.1, idet det tas hensyn til i hvilket omfang disse 

tjenestene begrenser risiko, særlig motpartskredittrisiko og operasjonell risiko, og muligheten til å omgå 

clearingplikten og faren for negative incentiver til sentral clearing. 

Kommisjonen skal framlegge rapporten omhandlet i første ledd for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen 

med hensiktsmessige forslag.» 

d) Nytt nummer skal lyde: 

«3a. ESMA skal innen 18. mai 2020 framlegge en rapport for Kommisjonen. Rapporten skal vurdere følgende: 

a) Sammenhengen i rapporteringskravene for ikke-OTC-derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 og i 

henhold til artikkel 9 i denne forordningen, både med hensyn til nærmere opplysninger om derivatkontraktene som 

skal rapporteres, og relevante enheters tilgang til opplysningene, og om disse kravene bør tilpasses. 

b) Muligheten til ytterligere å forenkle rapporteringskjeden for alle motparter, også for alle indirekte kunder, idet det 

tas hensyn til behovet for rettidig rapportering og tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 4 i denne 

forordningen og artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

c) Tilpasningen av handelsplikten for derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 til endringene gjort i 

henhold til forordning (EU) 2019/834 av clearingplikten for derivater, særlig til omfanget av de enhetene som er 

omfattet av clearingplikten. 

d) I samarbeid med ESRB, hvorvidt handler som er et direkte resultat av risikoreduserende tjenester etter handel, 

herunder porteføljekomprimering, bør unntas fra clearingplikten omhandlet i artikkel 4 nr. 1. Rapporten skal 

i) undersøke porteføljekomprimering og andre tilgjengelige ikke-prisdannende risikoreduserende tjenester etter 

handel som reduserer ikke-markedsrisikoer i derivatporteføljer uten å endre porteføljenes markedsrisiko, for 

eksempel rebalanseringstransaksjoner, 

ii) forklare formålet med og funksjonen til slike risikoreduserende tjenester etter handel, i hvilket omfang de 

begrenser risiko, særlig motpartskredittrisiko og operasjonell risiko, og vurdere behovet for å cleare slike 

handler eller unnta dem fra clearing for å håndtere systemrisiko, og 

iii) vurdere i hvilket omfang et unntak fra clearingplikten for slike tjenester kan virke som et negativt incentiv til 

sentral clearing og føre til at motparter omgår clearingplikten. 

e) Om listen over finansielle instrumenter som anses som svært likvide og med ubetydelig markeds- og kredittrisiko i 

samsvar med artikkel 47, kan utvides, og om listen kan omfatte ett eller flere pengemarkedsfond godkjent i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 av 14. juni 2017 om pengemarkedsfond (EUT L 169 av 

30.6.2017, s. 8).» 

25) I artikkel 86 skal nytt ledd lyde: 

«3. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning anvendelse.» 

26) I artikkel 89 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1. Clearingplikten fastsatt i artikkel 4 får fram til 18. juni 2021 ikke anvendelse på OTC-derivatkontrakter som på en 

objektivt målbar måte reduserer investeringsrisikoer som er direkte knyttet til pensjonssystemers finansielle solvens, og på 

enheter som er etablert for å yte kompensasjon til medlemmer av slike systemer i tilfelle mislighold. 
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Clearingplikten fastsatt i artikkel 4 får ikke anvendelse på OTC-derivatkontrakter omhandlet i første ledd i dette nummeret 

som er inngått av pensjonssystemer fra 17. august 2018 til 16. juni 2019.» 

27) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra den dagen den trer i kraft, unntatt for følgende: 

a) Bestemmelser fastsatt i artikkel 1 nr. 10 og 11 i denne forordningen om artikkel 38 nr. 6 og 7 og artikkel 39 nr. 11 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 får anvendelse fra 18. desember 2019. 

b) Bestemmelser fastsatt i artikkel 1 nr. 7 bokstav b) i denne forordningen om artikkel 9 nr. 1a–1d i forordning (EU) 

nr. 648/2012 får anvendelse fra 18. juni 2020. 

c) Bestemmelser fastsatt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) og nr. 20 i denne forordningen om artikkel 4 nr. 3a og artikkel 78 nr. 9 og 

10 i forordning (EU) nr. 648/2012 får anvendelse fra 18. juni 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 20. mai 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I tilføyes følgende numre: 

«i) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78 nr. 9 bokstav a) dersom det ikke fastsetter tilfredsstillende framgangsmåter 

for effektiv avstemming av opplysninger mellom transaksjonsregistre. 

j) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78 nr. 9 bokstav b) dersom det ikke fastsetter tilfredsstillende framgangsmåter 

for å kontrollere at de innrapporterte opplysningene er fullstendige og korrekte. 

k) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78 nr. 9 bokstav c) dersom det ikke fastsetter tilfredsstillende retningslinjer for 

ordnet overføring av opplysninger til andre transaksjonsregistre dersom motpartene og de sentrale motpartene 

omhandlet i artikkel 9 anmoder om det, eller dersom det er nødvendig av andre årsaker.» 

2) I avsnitt IV skal ny bokstav lyde: 

«d) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 55 nr. 4 dersom det ikke underretter ESMA i rett tid om eventuelle vesentlige 

endringer i vilkårene for dets registrering.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1212 

av 8. mai 2020 

om endring av delegert forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments-  

og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapir-

oppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning 

(EU) nr. 236/2012(1), særlig artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229(2) fastsetter tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør og 

fremme oppgjørsdisiplin. Disse tiltakene omfatter overvåking av manglende oppgjør samt innkreving og fordeling av 

overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør. Delegert forordning (EU) 2018/1229 fastsetter også detaljene i deknings-

kjøpsprosessen. 

2) Ulike aktører, herunder verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser, verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, 

har oppgitt at på grunn av nye utviklinger, slik som den planlagte gjennomføringen 21.–22. november 2020 av 

sanksjonsordningen som er opprettet i fellesskap av verdipapirsentraler som anvender en felles oppgjørsinfrastruktur, er 

det behov for mer tid for å tilpasse seg tiltakene fastsatt i delegert forordning (EU) 2018/1229. Berørte aktører har også 

oppgitt at det er behov for mer tid til nødvendige endringer av IT-systemer, til utvikling og oppdatering av ISO-

meldinger og til markedstester og endringer av de kontraktsregulerte ordningene mellom de berørte partene. Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har vurdert det som hensiktsmessig å gi aktørene mer tid 

til å tilpasse seg disse tiltakene. Ikrafttredelsen av delegert forordning (EU) 2018/1229 bør derfor utsettes. 

3) Delegert forordning (EU) 2018/1229 bør derfor endres. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

5) Omfanget og den forventede virkningen av denne endringen er begrenset, siden den kun vedrører en mindre utsettelse 

av datoen for når den nye oppgjørsdisiplinordningen vil få anvendelse, og siden markedsdeltakerne allerede har gitt sine 

innspill. ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer. ESMA har likevel analysert mulige tilknyttede kostnader og 

fordeler og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). Under utarbeidingen av utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder har ESMA også samarbeidet med medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker. Ulike 

aktører har også kontaktet Kommisjonen for å støtte en utsettelse av ikrafttredelsen av delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/1229. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 24.8.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 25. mai 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin (EUT L 230 av 13.9.2018, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

2022/EØS/81/127 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av delegert forordning (EU) 2018/1229 

Artikkel 42 i delegert forordning (EU) 2018/1229 skal lyde: 

«Artikkel 42 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft 1. februar 2021.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 8. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/1156 

av 20. juni 2019 

om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og 

om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ulike reguleringsmessige og tilsynsmessige tilnærminger til distribusjon over landegrensene av alternative investerings-

fond (AIF-er) som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(3), herunder europeiske venturekapitalfond 

(EuVECA-er) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013(4), europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap (EuSEF-er) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013(5) og europeiske 

langsiktige investeringsfond (ELTIF-er) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760(6), samt 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) som definert i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(7) fører til fragmentering og barrierer for markedsføring over landegrensene og tilgang til AIF-

er og UCITS-er, som igjen kan hindre at de blir markedsført i andre medlemsstater. En UCITS kan administreres ekstern 

eller internt, avhengig av dens juridiske form. Alle bestemmelser i denne forordningen om forvaltningsselskap for 

UCITS-fond bør anvendes både på selskaper, hvis ordinære virksomhet er forvaltning av UCITS-er, og på UCITS-er 

som ikke har utpekt et forvaltningsselskap for UCITS-fond. 

2) For å styrke rammereglene for innretninger for kollektiv investering og for bedre å beskytte investorer bør markedsfø-

ringsmateriell rettet mot investorer i AIF-er og UCITS-er kunne identifiseres som det, og det bør beskrive risikoene og 

fordelene ved å kjøpe andeler eller aksjer i et AIF eller en UCITS på en tydelig måte. I tillegg bør alle opplysninger i 

markedsføringsmateriell rettet mot investorer presenteres på en måte som er rettvisende, klar og ikke villedende. For å 

ivareta investorvernet og sikre like konkurransevilkår for AIF-er og UCITS-er bør standardene for markedsføringsma-

teriell gjelde for markedsføringsmateriell for AIF-er og UCITS-er. 

3) Markedsføringsmateriell rettet mot investorer i AIF-er og UCITS-er bør angi hvor, hvordan og på hvilket språk inves-

torer kan få sammenfattede opplysninger om investorrettigheter, og det bør klart angi at AIF-forvalteren, EuVECA-

forvalteren, EuSEF-forvalteren eller forvaltningsselskapet for UCITS-fond (samlet kalt «forvaltere av innretninger for 

kollektiv investering») har rett til å avslutte ordningene etablert for markedsføring.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 367 av 10.10.2018, s. 50. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. juni 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013,  

s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EUT L 115 av 

25.4.2013, s. 18). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige investeringsfond (EUT L 123 av 

19.5.2015, s. 98). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

2022/EØS/81/128 
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4) For å øke gjennomsiktigheten og investorvernet og lette tilgangen til opplysninger om nasjonale lover og forskrifter som 

gjelder for markedsføringsmateriell, bør vedkommende myndigheter offentliggjøre slike tekster på sine nettsteder på 

minst ett språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, herunder ikke-offisielle sammendrag, for å gi forvaltere av 

innretninger for kollektiv investering en bred oversikt over disse lovene og forskriftene. Offentliggjøringen bør bare 

være i informasjonsøyemed og bør ikke medføre juridiske forpliktelser. Av samme grunner bør Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA), opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(8), opprette en sentral database med sammendrag av nasjonale krav til markedsfø-

ringsmateriell og hyperlenker til opplysningene offentliggjort på vedkommende myndigheters nettsteder. 

5) For å fremme god praksis for investorvern, som er fastsatt i de nasjonale kravene til rettferdig og tydelig markedsfø-

ringsmateriell, herunder nettaspekter ved slikt markedsføringsmateriell, bør ESMA utstede retningslinjer for anvendel-

sen av disse kravene til markedsføringsmateriell. 

6) Vedkommende myndigheter bør kunne kreve forhåndsmelding om markedsføringsmateriell med henblikk på 

forhåndsverifisering av at dette materiellet overholder denne forordningen og andre relevante krav, for eksempel om 

markedsføringsmateriellet kan identifiseres som det, om det beskriver risikoene og fordelene ved å kjøpe andeler i en 

UCITS og, dersom en medlemsstat tillater markedsføring av AIF-er til ikke-profesjonelle investorer, risikoene og 

fordelene ved å kjøpe andeler eller aksjer i et AIF på en tydelig måte, og om alle opplysninger i markedsføringsma-

teriellet presenteres på en måte som er rettvisende, klar og ikke villedende. Denne verifiseringen bør finne sted innenfor 

en begrenset tidsramme. Selv om vedkommende myndigheter krever forhåndsmelding, bør ikke dette hindre dem i å 

verifisere markedsføringsmateriell i ettertid. 

7) Vedkommende myndigheter bør innberette til ESMA resultatene av disse verifiseringene, anmodninger om endringer og 

eventuelle sanksjoner mot forvaltere av innretninger for kollektiv investering. Med henblikk på både å øke bevisstheten 

om og gjennomsiktigheten til reglene som gjelder for markedsføringsmateriell, og å sikre investorvernet bør ESMA 

hvert annet år utarbeide en rapport om disse reglene og deres praktiske anvendelse på grunnlag av vedkommende 

myndigheters forhåndsverifisering og verifisering i ettertid av markedsføringsmateriellet og sende den til 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

8) For å sikre likebehandling av forvaltere av innretninger for kollektiv investering og lette deres beslutningstaking med 

hensyn til om de skal drive med distribusjon over landegrensene av investeringsfond, er det viktig at gebyrer og avgifter 

pålagt av vedkommende myndigheter for tilsyn med virksomhet over landegrensene, står i rimelig forhold til tilsynsopp-

gavene som utføres og offentliggjøres, og at disse gebyrene og avgiftene offentliggjøres på vedkommende myndigheters 

nettsteder for å øke gjennomsiktigheten. Av samme grunn bør hyperlenker til opplysningene som er offentliggjort på 

vedkommende myndigheters nettsteder om gebyrer og avgifter, offentliggjøres på ESMAs nettsted for å ha et sentralt 

informasjonspunkt. ESMAs nettsted bør også inneholde et interaktivt verktøy som muliggjør veiledende beregninger av 

gebyrene og avgiftene pålagt av vedkommende myndigheter. 

9) For å sikre bedre inndrivelse av gebyrer eller avgifter og for å øke gjennomsiktigheten og tydeligheten i gebyr- og 

avgiftsstrukturen, når slike gebyrer og avgifter pålegges av vedkommende myndigheter, bør forvaltere av innretninger 

for kollektiv investering motta en faktura, en individuell betalingsanmodning eller en betalingsanvisning som klart angir 

de skyldige gebyrene eller avgiftene og betalingsmiddelet. 

10) Siden ESMA i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 bør overvåke og vurdere markedsutviklingen innenfor sitt 

kompetanseområde, er det hensiktsmessig og nødvendig å styrke ESMAs kunnskap gjennom å utvide ESMAs eksis-

terende databaser til å omfatte en sentral database med alle AIF-er og UCITS-er som markedsføres over landegrensene, 

forvalterne av disse innretningene for kollektiv investering og medlemsstatene der markedsføringen finner sted. For 

dette formål og for å gjøre det mulig for ESMA å holde den sentrale databasen oppdatert bør vedkommende 

myndigheter sende ESMA opplysninger om underretningene, de skriftlige meldingene og opplysningene de har mottatt i 

henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU om markedsføringsvirksomhet over landegrensene, samt opplysninger 

om alle endringer som bør gjenspeiles i databasen. ESMA bør derfor opprette en meldingsportal der vedkommende 

myndigheter bør laste opp alle dokumenter om distribusjon over landegrensene av UCITS-er og AIF-er.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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11) For å sikre like konkurransevilkår mellom på den ene side kvalifiserte venturekapitalfond som definert i forordning 

(EU) nr. 345/2013 eller kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som definert i forordning (EU) nr. 346/2013 og på 

den annen side andre AIF-er er det nødvendig å innføre regler om sonderende markedsføring i disse forordningene som 

er identiske med reglene om sonderende markedsføring som er fastsatt i direktiv 2011/61/EU. Slike regler bør gjøre det 

mulig for forvaltere registrert i samsvar med disse forordningene å henvende seg målrettet til investorer ved å undersøke 

deres interesse for kommende investeringsmuligheter eller -strategier via kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte 

fond for sosialt entreprenørskap. 

12) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014(9) er visse selskaper og personer omhandlet i 

artikkel 32 i nevnte forordning unntatt fra forpliktelsene i den forordningen inntil 31. desember 2019. Forordningen 

fastsetter også at Kommisjonen skal gjennomgå forordningen innen 31. desember 2018 for blant annet å vurdere om 

overgangsunntaket skal forlenges, eller om bestemmelsene om nøkkelinformasjon til investorer i direktiv 2009/65/EF, 

etter kartlegging av eventuelle nødvendige justeringer, bør erstattes eller anses likeverdige med nøkkelinformasjons-

dokumentet som omhandlet i den forordningen. 

13) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å foreta gjennomgåelsen i samsvar med forordning (EU) nr. 1286/2014 som 

opprinnelig fastsatt, bør fristen for gjennomgåelsen forlenges med tolv måneder. Europaparlamentets ansvarlige komité 

bør støtte Kommisjonens gjennomgåelse ved å arrangere en høring om emnet med berørte parter som representerer 

bransjeinteresser og forbrukerinteresser. 

14) For å unngå at investorer mottar to forskjellige dokumenter forut for offentliggjøringen for samme innretning for 

kollektiv investering, det vi si et dokument med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) i henhold til direktiv 

2009/65/EF og et nøkkelinformasjonsdokument (KID) i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014, samtidig som 

rettsaktene som er et resultat av Kommisjonens gjennomgåelse i samsvar med nevnte forordning, blir vedtatt og 

gjennomført, bør overgangsunntaket fra forpliktelsene i den forordningen forlenges med 24 måneder. Uten at det berører 

den forlengelsen, bør alle involverte institusjoner og tilsynsmyndigheter bestrebe seg på å handle så raskt som mulig for 

å gjøre det lettere å bringe dette overgangsunntaket til opphør. 

15) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder, utarbeidet av ESMA, med hensyn til 

standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for vedkommende myndigheters offentliggjøring av og underretning om 

bestemmelser i nasjonale lover og forskrifter og deres sammendrag om markedsføringkrav som gjelder på deres 

territorier, størrelsen på gebyrer og avgifter som de pålegger for virksomhet over landegrensene, og eventuelt relevante 

beregningsmetoder. For å forbedre overføringen til ESMA bør det også vedtas tekniske gjennomføringsstandarder med 

hensyn til underretninger, skriftlige meldinger og opplysninger om markedsføringsvirksomhet over landegrensene som 

kreves i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, og de tekniske ordningene som er nødvendige for at 

meldingsportalen som skal opprettes av ESMA, skal fungere. Kommisjonen bør vedta disse tekniske gjennomførings-

standardene ved hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) og i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

16) Det er nødvendig å presisere opplysningene som skal meddeles ESMA hvert kvartal, slik at databasene over alle 

innretninger for kollektiv investering og deres forvaltere holdes oppdatert. 

17) Enhver behandling av personopplysninger som foretas innenfor rammen av denne forordningen, f.eks. vedkommende 

myndigheters utveksling eller overføring av personopplysninger, bør skje i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) 2016/679(10), og ESMAs utveksling eller overføring av opplysninger bør skje i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725(11). 

18) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å utføre oppgavene de er blitt tillagt i denne forordningen, bør 

medlemsstatene sørge for at disse myndighetene har all nødvendig tilsyns- og undersøkelsesmyndighet.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 
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19) Innen 2. august 2024 bør Kommisjonen foreta en vurdering av anvendelsen av denne forordningen. Vurderingen bør ta 

hensyn til markedsutviklingen og bedømme om de innførte tiltakene har forbedret distribusjonen over landegrensene av 

innretninger for kollektiv investering. 

20) Innen 2. august 2021 bør Kommisjonen offentliggjøre en rapport om kundeinitierte kontakter («reverse solicitation») og 

etterspørsel på investors eget initiativ, med angivelse av omfanget av denne formen for tegning i fond, dens geografiske 

fordeling, herunder i tredjeland, og dens innvirkning på passordningen. 

21) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å synkronisere anvendelsesdatoen for nasjonale lover og forskrifter som 

gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160(12), med anvendelsesdatoen for denne forordningen 

med hensyn til relevante bestemmelser om markedsføringsmateriell og sonderende markedsføring. 

22) Ettersom målet for denne forordningen, som er å bedre markedets effektivitet og å opprette kapitalmarkedsunionen, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union.  

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter ensartede regler om offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav for 

innretninger for kollektiv investering og om markedsføringsmateriell rettet mot investorer samt felles prinsipper om gebyrer og 

avgifter som pålegges forvaltere av innretninger for kollektiv investering i forbindelse med deres virksomhet over landegren-

sene. Den inneholder også bestemmelser om opprettelse av en sentral database for markedsføring over landegrensene av 

innretninger for kollektiv investering. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordningen får anvendelse på 

a) forvaltere av alternative investeringsfond, 

b) forvaltningsselskap for UCITS-fond, herunder UCITS-er som ikke har utpekt et forvaltningsselskap for UCITS-fond, 

c) EuVECA-forvaltere og 

d) EuSEF-forvaltere. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «alternative investeringsfond» eller «AIF-er» AIF-er som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU samt 

EuVECA-er, EuSEF-er og ELTIF-er, 

b) «forvaltere av alternative investeringsfond» eller «AIF-forvaltere» AIF-forvaltere som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i 

direktiv 2011/61/EU og med tillatelse i samsvar med artikkel 6 i det direktivet, 

c) «EuVECA-forvalter» en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond som definert i artikkel 3 første ledd bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 345/2013 og registrert i samsvar med artikkel 14 i den forordningen, 

d) «EuSEF-forvalter» en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 346/2013 og registrert i samsvar med artikkel 15 den forordningen,  

  

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til 

distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering (EUT L 188 av 12.07.2019, s. 106). 
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e) «vedkommende myndigheter» vedkommende myndigheter som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav h) i direktiv 2009/65/EF 

eller i artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2011/61/EU eller vedkommende myndigheter for AIF-et etablert i Unionen som 

definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav h) i direktiv 2011/61/EU, 

f) «hjemstat» medlemsstaten der AIF-forvalteren, EuVECA-forvalteren, EuSEF-forvalteren eller forvaltningsselskapet for 

UCITS-fond har sitt forretningskontor, 

g) «UCITS» en innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer med tillatelse i henhold til artikkel 5 i 

direktiv 2009/65/EF, 

h) «forvaltningsselskap for UCITS-fond» et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

2009/65/EF. 

Artikkel 4 

Krav til markedsføringsmateriell 

1. AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskap for UCITS-fond skal sikre at alt 

markedsføringsmateriell rettet mot investorer kan identifiseres som det og beskriver risikoene og fordelene ved å kjøpe andeler 

eller aksjer i et AIF eller andeler i en UCITS på en tydelig måte, og at alle opplysninger i markedsføringsmateriellet er 

rettvisende, klare og ikke villedende. 

2. Forvaltningsselskap for UCITS-fond skal sikre at markedsføringsmateriell som inneholder spesifikke opplysninger om en 

UCITS, ikke motsier eller minsker betydningen av opplysningene i prospektet omhandlet i artikkel 68 i direktiv 2009/65/EF 

eller i nøkkelinformasjonen for investorer omhandlet i artikkel 78 i det direktivet. Forvaltningsselskap for UCITS-fond skal 

sikre at alt markedsføringsmateriell opplyser om at det finnes et prospekt, og at nøkkelinformasjon for investorer er tilgjengelig. 

Slikt markedsføringsmateriell skal angi hvor, hvordan og på hvilket språk investorer eller potensielle investorer kan få tilgang 

til prospektet og nøkkelinformasjonen for investorer, og det skal ha hyperlenker til eller adresser til nettsteder med disse 

dokumentene. 

3. Markedsføringsmateriellet omhandlet i nr. 2 skal angi hvor, hvordan og på hvilket språk investorer eller potensielle 

investorer kan få et sammendrag av investorrettigheter, og det skal ha en hyperlenke til et slikt sammendrag, som skal 

inneholde, når det er relevant, opplysninger om tilgang til kollektive søksmålsordninger på unionsplan og nasjonalt plan ved 

tvister. 

Slikt markedsføringsmateriell skal også inneholde tydelige opplysninger om at forvalteren eller forvaltningsselskapet 

omhandlet i nr. 1 i denne artikkelen kan velge å avslutte ordningene etablert for markedsføring av innretningene for kollektiv 

investering i samsvar med artikkel 93a i direktiv 2009/65/EF og artikkel 32a i direktiv 2011/61/EU. 

4. AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere og EuSEF-forvaltere skal sikre at markedsføringsmateriell som inneholder en 

oppfordring til kjøp av andeler eller aksjer i et AIF, og som inneholder spesifikke opplysninger om et AIF, ikke motsier eller 

minsker betydningen av opplysningene som skal gis til investorer i samsvar med artikkel 23 i direktiv 2011/61/EU, artikkel 13 i 

forordning (EU) nr. 345/2013 eller artikkel 14 i forordning (EU) nr. 346/2013. 

5. Nr. 2 i denne artikkelen gjelder tilsvarende med nødvendige endringer for AIF-er som offentliggjør et prospekt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129(13) eller i samsvar med nasjonal rett, eller som anvender regler om 

formatet på og innholdet i nøkkelinformasjonen for investorer omhandlet i artikkel 78 i direktiv 2009/65/EF. 

6. Innen 2. august 2021 skal ESMA utstede retningslinjer, og deretter regelmessig oppdatere disse retningslinjene, om 

anvendelsen av kravene til markedsføringsmateriell omhandlet i nr. 1, idet det tas hensyn til nettaspekter ved slikt markedsfø-

ringsmateriell.  

  

(13) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys 

offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12). 
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Artikkel 5 

Offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav 

1. Vedkommende myndigheter skal på sine nettsteder offentliggjøre og holde oppdatert fullstendige opplysninger om 

gjeldende nasjonale lover og forskrifter om markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er, samt sammendrag av disse, på minst 

ett av språkene som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om hyperlenkene til vedkommende myndigheters nettsteder der opp-

lysningene omhandlet i nr. 1 er offentliggjort. 

Vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold underrette ESMA om eventuelle endringer i opplysningene som er 

framlagt i henhold til første ledd i dette nummeret. 

3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og -fram-

gangsmåter for offentliggjøring og underretning i henhold til denne artikkelen. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 2. februar 2021. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 6 

ESMAs sentrale database for nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav 

Innen 2. februar 2022 skal ESMA på sitt nettsted offentliggjøre og holde oppdatert en sentral database med sammendragene 

omhandlet i artikkel 5 nr. 1 og hyperlenkene til vedkommende myndigheters nettsteder som omhandlet i artikkel 5 nr. 2. 

Artikkel 7 

Forhåndsverifisering av markedsføringsmateriell 

1. Utelukkende for å kontrollere overholdelsen av denne forordningen og av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav 

kan vedkommende myndigheter kreve forhåndsmelding om markedsføringsmateriell som forvaltningsselskap for UCITS-fond 

har til hensikt å bruke direkte eller indirekte i kontakten med investorene. 

Kravet om forhåndsmelding nevnt i første ledd skal ikke utgjøre et forhåndsvilkår for markedsføring av andeler i UCITS-er og 

skal ikke inngå i framgangsmåten for melding omhandlet i artikkel 93 i direktiv 2009/65/EF. 

Når vedkommende myndigheter krever forhåndsmelding som nevnt i første ledd, skal de innen 10 virkedager etter mottak av 

markedsføringsmateriellet underrette forvaltningsselskapet for UCITS-fond om eventuelle anmodninger om å endre markedsfø-

ringsmateriellet. 

Forhåndsmeldingen nevnt i første ledd kan kreves på systematisk grunnlag eller i henhold til andre verifiseringsmetoder og 

berører ikke tilsynsmyndighet til å verifisere markedsføringsmateriell i ettertid. 

2. Vedkommende myndigheter som krever forhåndsmelding av markedsføringsmateriell, skal utarbeide framgangsmåter for 

slik melding, anvende dem og offentliggjøre dem på sine nettsteder. De interne reglene og framgangsmåtene skal sikre 

gjennomsiktighet og likebehandling av alle UCITS-er, uansett i hvilken medlemsstat UCITS-ene har tillatelse. 

3. Dersom AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere eller EuSEF-forvaltere markedsfører andeler eller aksjer i sine AIF-er til 

ikke-profesjonelle investorer, gjelder nr. 1 og 2 tilsvarende med nødvendige endringer for disse AIF-forvalterne, EuVECA-

forvalterne eller EuSEF-forvalterne.  
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Artikkel 8 

ESMAs rapport om markedsføringsmateriell 

1. Innen 31. mars 2021 og deretter hvert annet år skal vedkommende myndigheter rapportere følgende opplysninger til 

ESMA: 

a) Antall anmodninger om endringer av markedsføringsmateriell på grunnlag av forhåndsverifisering, der det er relevant. 

b) Antall anmodninger om endringer og beslutninger på grunnlag av verifiseringer i ettertid, med tydelig angivelse av de 

hyppigste overtredelsene, herunder en beskrivelse av og arten av disse overtredelsene. 

c) En beskrivelse av de hyppigste overtredelsene av kravene nevnt i artikkel 4. 

d) Et eksempel på hver av overtredelsene nevnt i bokstav b) og c). 

2. Innen 30. juni 2021 og deretter hvert annet år skal ESMA oversende Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen en 

rapport som inneholder en oversikt over markedsføringskravene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i alle medlemsstatene og en 

analyse av virkningene av nasjonale lover og forskrifter om markedsføringsmateriell, også basert på opplysningene mottatt i 

samsvar med nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 9 

Felles prinsipper for gebyrer eller avgifter 

1. Dersom gebyrer eller avgifter pålegges av vedkommende myndigheter når de utfører sine plikter i forbindelse med 

virksomhet over landegrensene som bedrives av AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningssel-

skaper for UCITS-fond, skal slike gebyrer og avgifter være i overensstemmelse med de samlede kostnadene knyttet til 

vedkommende myndigheters utøvelse av disse funksjonene. 

2. For gebyrene eller avgiftene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen skal vedkommende myndigheter sende en faktura, en indi-

viduell betalingsanmodning eller en betalingsanvisning som klart angir betalingsmiddelet og forfallsdato, til adressen angitt i 

artikkel 93 nr. 1 tredje ledd i direktiv 2009/65/EF eller i bokstav i) i vedlegg IV til direktiv 2011/61/EU. 

Artikkel 10 

Offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om gebyrer og avgifter 

1. Innen 2. februar 2020 skal vedkommende myndigheter på sine nettsteder offentliggjøre og holde oppdatert opplysninger 

om gebyrer eller avgifter omhandlet i artikkel 9 nr. 1 eller eventuelt om beregningsmetoder for disse gebyrene eller avgiftene på 

minst ett språk som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om hyperlenkene til vedkommende myndigheters nettsteder der 

opplysningene omhandlet i nr. 1 er offentliggjort. 

3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og –fram-

gangsmåter for offentliggjøring og underretning i henhold til denne artikkelen. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 2. februar 2021. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 11 

ESMAs offentliggjøring av gebyrer og avgifter 

1. Innen 2. februar 2022 skal ESMA på sitt nettsted offentliggjøre hyperlenker til vedkommende myndigheters nettsteder 

som omhandlet i artikkel 10 nr. 2. Disse hyperlenkene skal holdes oppdatert.  
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2. Innen 2. februar 2022 skal ESMA utvikle og på sitt nettsted gjøre offentlig tilgjengelig et interaktivt verktøy på minst ett 

språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, som gir en veiledende beregning av gebyrene eller avgiftene omhandlet i 

artikkel 9 nr. 1. Dette verktøyet skal holdes oppdatert. 

Artikkel 12 

ESMAs sentrale database for markedsføring over landegrensene av AIF-er og UCITS-er 

1. Innen 2. februar 2022 skal ESMA på sitt nettsted offentliggjøre en sentral database for markedsføring over landegrensene 

av AIF-er og UCITS-er som er offentlig tilgjengelig på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, og som viser 

a) alle AIF-er som markedsføres i en annen medlemsstat enn hjemstaten, deres AIF-forvalter, EuSEF-forvalter eller EuVECA-

forvalter og medlemsstatene der de markedsføres, og 

b) alle UCITS-er som markedsføres i en annen medlemsstat enn UCITS-ens hjemstat som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav e) 

i direktiv 2009/65/EF, deres forvaltningsselskap og medlemsstatene der de markedsføres. 

Den sentrale databasen skal holdes oppdatert. 

2. Forpliktelsene i denne artikkelen og i artikkel 13 som gjelder databasen omhandlet nr. 1 i denne artikkelen, berører ikke 

forpliktelsene som gjelder listen nevnt i artikkel 6 nr. 1 annet ledd i direktiv 2009/65/EF, det sentrale offentlige registeret nevnt 

i artikkel 7 nr. 5 annet ledd i direktiv 2011/61/EU, den sentrale databasen nevnt i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 345/2013 og 

den sentrale databasen nevnt i artikkel 18 i forordning (EU) nr. 346/2013. 

Artikkel 13 

Standardisering av meldinger til ESMA 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal hvert kvartal gi ESMA de opplysningene som er nødvendige for å opprette 

og vedlikeholde den sentrale databasen nevnt i artikkel 12 i denne forordningen med hensyn til underretninger, skriftlige 

meldinger eller opplysninger omhandlet i artikkel 93 nr. 1 og artikkel 93a nr. 2 i direktiv 2009/65/EF og i artikkel 31 nr. 2, 

artikkel 32 nr. 2 og artikkel 32a nr. 2 i direktiv 2011/61/EU og alle endringer av disse opplysningene, dersom slike endringer vil 

føre til en endring av opplysningene i den sentrale databasen. 

2. ESMA skal etablere en meldingsportal der hver vedkommende myndighet skal laste opp alle dokumenter omhandlet i  

nr. 1. 

3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å angi opplysningene som skal meddeles, samt 

skjemaene, malene og framgangsmåtene for meddelelse av opplysningene fra vedkommende myndigheter med henblikk på  

nr. 1 og de tekniske ordningene som er nødvendige for at meldingsportalen omhandlet i nr. 2 skal fungere. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 2. februar 2021. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 14 

Vedkommende myndigheters myndighet 

1. Vedkommende myndigheter skal ha all den tilsyns- og undersøkelsesmyndighet som er nødvendig for at de skal kunne 

utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen. 

2. Vedkommende myndigheters myndighet i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU samt forordning (EU)  

nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) 2015/760, herunder myndighet knyttet til sanksjoner eller andre tiltak, skal også 

utøves med hensyn til forvalterne omhandlet i artikkel 4 i denne forordningen.  
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Artikkel 15 

Endringer av forordning (EU) nr. 345/2013 

I forordning (EU) nr. 345/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 skal ny bokstav lyde: 

«o) «sonderende markedsføring» direkte eller indirekte levering av opplysninger eller kommunikasjon om investerings-

strategier eller investeringsideer fra en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond eller på dennes vegne til 

potensielle investorer som er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor i Unionen, for å undersøke deres 

interesse for et kvalifisert venturekapitalfond som ennå ikke er etablert, eller for et kvalifisert venturekapitalfond som 

er etablert, men ennå ikke er meldt for markedsføring i samsvar med artikkel 15 i den aktuelle medlemsstaten der de 

potensielle investorene er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor, og som i hvert enkelt tilfelle ikke skal 

forstås som et tilbud til eller en plassering hos den potensielle investoren med henblikk på å investere i andeler eller 

aksjer i det kvalifiserte venturekapitalfondet.» 

2) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 4a 

1. En forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond kan drive sonderende markedsføring i Unionen, unntatt dersom opp-

lysningene som gis til potensielle investorer, 

a) er tilstrekkelige til at investorer kan forplikte seg til å erverve andeler eller aksjer i et bestemt kvalifisert venturekapi-

talfond, 

b) utgjør det samme som tegningsskjemaer eller tilsvarende dokumenter, uansett om det er utkast eller endelig versjon, 

eller 

c) utgjør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller tilbudsdokumenter for et kvalifisert venturekapitalfond 

som ennå ikke er etablert, i en endelig versjon. 

Dersom det framlegges utkast til prospektet eller til tilbudsdokumenter, skal de ikke inneholde nok opplysninger til at 

investorer kan treffe en investeringsbeslutning, og de skal klart angi at 

a) de ikke utgjør et tilbud eller en invitasjon til å tegne andeler eller aksjer i et kvalifisert venturekapitalfond, og at 

b) opplysningene framlagt der ikke er pålitelige, siden de er ufullstendige og kan bli endret. 

2. Vedkommende myndigheter skal ikke pålegge en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond å underrette ved-

kommende myndigheter om innholdet i eller adressatene for den sonderende markedsføringen eller å oppfylle andre vilkår 

eller krav enn dem som er fastsatt i denne artikkelen, før den begynner med sonderende markedsføring. 

3. Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et kvalifisert 

venturekapitalfond gjennom sonderende markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del av den sonderende 

markedsføringen, bare kan erverve andeler eller aksjer i det aktuelle kvalifiserte venturekapitalfondet gjennom markedsfø-

ring tillatt i henhold til artikkel 15. 

Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond 

startet den sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et kvalifisert venturekapitalfond som er omhandlet i 

informasjonen utlevert i forbindelse med den sonderende markedsføringen, eller i et kvalifisert venturekapitalfond etablert 

som et resultat av den sonderende markedsføringen, skal anses å være et resultat av markedsføring og skal være underlagt 

relevant framgangsmåte for melding omhandlet i artikkel 15. 

4. Senest to uker etter å ha startet den sonderende markedsføringen, skal en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond 

sende et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i sin hjemstat. Brevet skal spesifisere i 

hvilke medlemsstater og i hvilke perioder den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, gi en kort 

beskrivelse av den sonderende markedsføringen med opplysninger om investeringsstrategier som presenteres, og eventuelt 

ha en liste over de kvalifiserte venturekapitalfondene som er eller var gjenstand for sonderende markedsføring. Ved-

kommende myndigheter i hjemstaten til forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond skal umiddelbart underrette 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene der forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond driver eller har drevet 

sonderende markedsføring, om dette. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten der den sonderende markedsføringen 

finner eller har funnet sted, kan anmode vedkommende myndigheter i hjemstaten til forvalteren av et kvalifisert 

venturekapitalfond om å framlegge ytterligere opplysninger om den sonderende markedsføringen som finner eller har 

funnet sted på dens territorium.  
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5. En tredjepart skal bare drive sonderende markedsføring på vegne av en godkjent forvalter av et kvalifisert 

venturekapitalfond dersom den har tillatelse som et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU(*), som en kredittinstitusjon i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(**), som et forvalt-

ningsselskap for UCITS-fond i samsvar med direktiv 2009/65/EF, som en forvalter av et alternativt investeringsfond i 

samsvar med direktiv 2011/61/EU eller fungerer som en tilknyttet agent i samsvar med direktiv 2014/65/EU. En slik 

tredjepart skal være underlagt vilkårene i denne artikkelen. 

6. En forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond skal sikre at den sonderende markedsføringen er tilstrekkelig 

dokumentert. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitu-

sjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving 

av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).» 

Artikkel 16 

Endringer av forordning (EU) nr. 346/2013 

I forordning (EU) nr. 346/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 skal ny bokstav lyde: 

«o) «sonderende markedsføring» direkte eller indirekte levering av opplysninger eller kommunikasjon om investerings-

strategier eller investeringsideer fra en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap eller på dennes 

vegne til potensielle investorer som er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor i Unionen, for å undersøke 

deres interesse for et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som ennå ikke er etablert, eller for et kvalifisert fond 

for sosialt entreprenørskap som er etablert, men ennå ikke er meldt for markedsføring i samsvar med artikkel 16 i den 

aktuelle medlemsstaten der de potensielle investorene er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor, og som i 

hvert enkelt tilfelle ikke skal forstås som et tilbud til eller en plassering hos den potensielle investoren med henblikk 

på å investere i andeler eller aksjer i det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap.» 

2) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 4a 

1. En forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap kan drive sonderende markedsføring i Unionen, unntatt 

dersom opplysningene som gis til potensielle investorer, 

a) er tilstrekkelige til at investorer kan forplikte seg til å erverve andeler eller aksjer i et bestemt kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap, 

b) utgjør det samme som tegningsskjemaer eller tilsvarende dokumenter, uansett om det er utkast eller endelig versjon, 

eller 

c) utgjør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller tilbudsdokumenter for et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap som ennå ikke er etablert, i en endelig versjon. 

Dersom det framlegges utkast til prospektet eller til tilbudsdokumenter, skal de ikke inneholde nok opplysninger til at 

investorer kan treffe en investeringsbeslutning, og de skal klart angi at 

a) de ikke utgjør et tilbud eller en invitasjon til å tegne andeler eller aksjer i et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, 

og at 

b) opplysningene framlagt der ikke er pålitelige, siden de er ufullstendige og kan bli endret. 

2. Vedkommende myndigheter skal ikke pålegge en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap å 

underrette vedkommende myndigheter om innholdet i eller adressatene for den sonderende markedsføringen eller å oppfylle 

andre vilkår eller krav enn dem som er fastsatt i denne artikkelen, før den begynner med sonderende markedsføring.  



Nr. 81/1348 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

3. Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap gjennom sonderende markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del 

av den sonderende markedsføringen, bare kan erverve andeler eller aksjer i det aktuelle kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap gjennom markedsføring tillatt i henhold til artikkel 16. 

Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap startet den sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap som er omhandlet i informasjonen utlevert i forbindelse med den sonderende markedsføringen, eller i et 

kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap etablert som et resultat av den sonderende markedsføringen, skal anses å være et 

resultat av markedsføring og skal være underlagt relevant framgangsmåte for melding omhandlet i artikkel 16. 

4. Senest to uker etter å ha startet den sonderende markedsføringen, skal en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap sende et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i sin hjemstat. Brevet skal 

spesifisere i hvilke medlemsstater og i hvilke perioder den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, gi en 

kort beskrivelse av den sonderende markedsføringen med opplysninger om investeringsstrategier som presenteres, og 

eventuelt ha en liste over de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap som er eller var gjenstand for sonderende 

markedsføring. Vedkommende myndigheter i hjemstaten til forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap 

skal umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap driver eller har drevet sonderende markedsføring, om dette. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten 

der den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, kan anmode vedkommende myndigheter i hjemstaten til 

forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap om å framlegge ytterligere opplysninger om den sonderende 

markedsføringen som finner eller har funnet sted på dens territorium. 

5. En tredjepart skal bare drive sonderende markedsføring på vegne av en godkjent forvalter av et kvalifisert fond for 

sosialt entreprenørskap dersom den har tillatelse som et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU(*), som en kredittinstitusjon i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(**), som et 

forvaltningsselskap for UCITS-fond i samsvar med direktiv 2009/65/EF, som en forvalter av et alternativt investeringsfond 

i samsvar med direktiv 2011/61/EU eller fungerer som en tilknyttet agent i samsvar med direktiv 2014/65/EU. En slik 

tredjepart skal være underlagt vilkårene i denne artikkelen. 

6. En forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap skal sikre at den sonderende markedsføringen er 

tilstrekkelig dokumentert. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitu-

sjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving 

av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).» 

Artikkel 17 

Endringer av forordning (EU) nr. 1286/2014 

I forordning (EU) nr. 1286/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 32 nr. 1 erstattes «31. desember 2019» med «31. desember 2021». 

2) I artikkel 33 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 første ledd erstattes «31. desember 2018» med «31. desember 2019». 

b) I nr. 2 første ledd erstattes «31. desember 2018» med «31. desember 2019». 

c) I nr. 4 første ledd erstattes «31. desember 2018» med «31. desember 2019». 
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Artikkel 18 

Vurdering 

Innen 2. august 2024 skal Kommisjonen på grunnlag av en offentlig høring og i lys av drøftinger med ESMA og vedkommende 

myndigheter foreta en vurdering av anvendelsen av denne forordningen. 

Innen 2. august 2021 skal Kommisjonen på grunnlag av samråd med vedkommende myndigheter, ESMA og andre berørte 

parter oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om kundeinitierte kontakter («reverse solicitation») og etterspørsel 

på investors eget initiativ, med angivelse av omfanget av denne formen for tegning i fond, dens geografiske fordeling, herunder 

i tredjeland, og dens innvirkning på passordningen. I rapporten skal det også undersøkes om meldingsportalen etablert i 

samsvar med artikkel 13 nr. 2 bør utvikles, slik at alle overføringer av dokumenter mellom vedkommende myndigheter finner 

sted gjennom den. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2019. 

Artikkel 4 nr. 1–5, artikkel 5 nr. 1 og 2, artikkel 15 og artikkel 16 får imidlertid anvendelse fra 2. august 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 20. juni 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2019/1160 

av 20. juni 2019 

om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til distribusjon over  

landegrensene av innretninger for kollektiv investering(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Felles mål for europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(4) 

omfatter å sikre like konkurransevilkår blant innretninger for kollektiv investering og fjerne begrensninger for fri beve-

gelighet for andeler og aksjer i innretninger for kollektiv investering i Unionen og samtidig sikre en mer ensartet be-

skyttelse for investorer. Disse målene er stort sett blitt oppnådd, men fortsatt er det visse barrierer som hindrer 

fondsforvaltere å dra full nytte av det indre markedet. 

2) Dette direktivet utfylles av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156(5). Den forordningen fastsetter ytter-

ligere regler og framgangsmåter for innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) og 

forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere). Til sammen bør den forordningen og dette direktivet ytter-

ligere samordne vilkårene for fondsforvaltere som opererer på det indre markedet, og tilrettelegge for distribusjon over 

landegrensene av fondene de forvalter. 

3) Det er nødvendig å tette huller i regelverket og tilpasse framgangsmåten for å underrette vedkommende myndighet om 

endringer som gjelder UCITS-er, til framgangsmåten for melding fastsatt i direktiv 2011/61/EU. 

4) Forordning (EU) 2019/1156 styrker ytterligere prinsippene som gjelder for markedsføringsmateriell som er underlagt 

direktiv 2009/65/EF, og utvider anvendelsen av disse prinsippene til å omfatte AIF-forvaltere, noe som gir bedre 

investorvern uansett type investor. De tilsvarende bestemmelsene i direktiv 2009/65/EF om markedsføringsmateriell og 

tilgang til nasjonale lover og forskrifter som er relevante for ordningen for markedsføring av andeler i UCITS-er, er 

derfor ikke lenger nødvendige og bør utgå. 

5) Bestemmelsene i direktiv 2009/65/EF som krever at UCITS-er stiller fasiliteter til rådighet for investorer, som gjennom-

ført i visse nasjonale rettsordener, har vist seg å være en byrde. I tillegg blir lokale fasiliteter sjelden brukt av investorer 

på den måten som angis i det direktivet. Foretrukket kontaktmetode er nå direkte interaksjon mellom investorer og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 12.7.2019, s. 106, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 367 av 10.10.2018, s. 50. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. juni 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av 

innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT  

L 188 av 12.7.2019, s. 55). 
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fondsforvaltere, enten elektronisk eller på telefon, mens betalinger og innløsinger gjennomføres via andre kanaler. Selv 

om disse lokale fasilitetene for tiden brukes til administrative formål som inndrivelse over landegrensene av lovbestemte 

avgifter, bør slike oppgaver løses på andre måter, herunder gjennom samarbeid mellom vedkommende myndigheter. 

Det bør derfor fastsettes regler som moderniserer og presiserer kravene som gjelder for å stille fasiliteter til rådighet for 

ikke-profesjonelle investorer, og medlemsstatene bør ikke kreve lokal fysisk tilstedeværelse for å kunne tilby slike 

fasiliteter. Uansett bør disse reglene sikre at investorer har tilgang til de opplysningene de har rett til. 

6) For å sikre enhetlig behandling av ikke-profesjonelle investorer er det nødvendig at kravene som gjelder fasiliteter, også 

anvendes på AIF-forvaltere dersom medlemsstatene tillater dem å markedsføre andeler eller aksjer i alternative investe-

ringsfond (AIF-er) til ikke-profesjonelle investorer på sine territorier. 

7) Mangelen på klare og ensartede vilkår for opphør av markedsføring av andeler eller aksjer i UCITS-er eller AIF-er i en 

vertsstat skaper økonomisk og rettslig usikkerhet for fondsforvaltere. Direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU bør derfor 

fastsette klare betingelser for når det kan varsles om opphør av ordningene etablert for markedsføring av noen av eller 

alle andelene eller aksjene. Disse betingelsene bør balansere på den ene side muligheten som innretninger for kollektiv 

investering eller deres forvaltere har til å avslutte ordningene etablert for markedsføring av sine aksjer eller andeler når 

de fastsatte betingelsene er oppfylt, og på den annen side interessene til investorer i slike foretak. 

8) Muligheten til å avslutte markedsføringen av UCITS-er eller AIF-er i en bestemt medlemsstat bør aldri innebære en 

kostnad for investorer eller redusere deres beskyttelsesnivå i henhold til direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU, særlig 

ikke med hensyn til deres rett til nøyaktig informasjon om de aktuelle fondenes fortsatte aktiviteter. 

9) Det er situasjoner der en AIF-forvalter som ønsker å undersøke hvor stor interesse investorer har for en bestemt 

investeringsidé eller investeringsstrategi, opplever ulik håndtering av sonderende markedsføring («pre-marketing») 

innenfor forskjellige nasjonale rettsordener. Definisjonen av sonderende markedsføring og vilkårene for å tillate den 

varierer betydelig i medlemsstatene der den er tillatt, mens konseptet sonderende markedsføring ikke eksisterer i det 

hele tatt i andre medlemsstater. For å håndtere slike forskjeller bør det fastsettes en harmonisert definisjon av 

sonderende markedsføring og betingelser for når en AIF-forvalter etablert i Unionen kan bedrive sonderende markedsfø-

ring. 

10) For at sonderende markedsføring skal kunne anerkjennes som det i henhold til direktiv 2011/61/EU, bør den være rettet 

mot potensielle profesjonelle investorer og gjelde en investeringsidé eller investeringsstrategi med sikte på å undersøke 

deres interesse for et AIF eller et delfond som ennå ikke er etablert, eller som er etablert, men ennå ikke er meldt for 

markedsføring i samsvar med nevnte direktiv. I løpet av den sonderende markedsføringen bør det derfor ikke være 

mulig for investorer å tegne andeler eller aksjer i et AIF, og distribusjon av tegningsskjemaer eller tilsvarende 

dokumenter til potensielle profesjonelle investorer, uansett om det er utkast eller endelig versjon, bør ikke være tillatt. 

AIF-forvaltere etablert i Unionen bør sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et AIF gjennom sonderende 

markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del av den sonderende markedsføringen, bare kan erverve 

andeler eller aksjer i det aktuelle AIF-et gjennom markedsføring tillatt i henhold til direktiv 2011/61/EU. 

Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at AIF-forvalteren etablert i Unionen startet den 

sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et AIF som er omhandlet i informasjonen framlagt i forbindelse 

med den sonderende markedsføringen, eller i et AIF etablert som et resultat av den sonderende markedsføringen, bør 

anses å være et resultat av markedsføring og være underlagt relevant framgangsmåte for melding omhandlet i direktiv 

2011/61/EU. For å sikre at nasjonale vedkommende myndigheter kan utøve kontroll over den sonderende markedsførin-

gen i sine medlemsstater, bør en AIF-forvalter etablert i Unionen senest to uker etter å ha startet den sonderende 

markedsføringen, sende et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i hjemstaten og blant 

annet spesifisere i hvilke medlemsstater den driver eller har drevet sonderende markedsføring og i hvilke perioder den 

sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, herunder eventuelt en liste over dens AIF-er og delfond i AIF-

er som er eller var gjenstand for sonderende markedsføring. Vedkommende myndigheter i hjemstaten til AIF-for-

valteren etablert i Unionen bør umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der AIF-for-

valteren etablert i Unionen driver eller har drevet sonderende markedsføring, om dette. 

11) AIF-forvaltere etablert i Unionen bør sikre at deres sonderende markedsføring er tilstrekkelig dokumentert. 

12) Nasjonale lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme direktiv 2011/61/EU og særlig for å overholde 

harmoniserte regler om sonderende markedsføring, bør på ingen måte være en ulempe for AIF-forvaltere etablert i 

Unionen sett i forhold til AIF-forvaltere etablert utenfor Unionen. Dette gjelder både nåværende situasjon der AIF-

forvaltere etablert utenfor Unionen ikke har passrettigheter, og en situasjon der bestemmelsene om slike pass i direktiv 

2011/61/EU vil få anvendelse.  
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13) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å synkronisere anvendelsesdatoen for nasjonale lover og forskrifter som 

gjennomfører dette direktivet og forordning (EU) 2019/1156 med hensyn til relevante bestemmelser om 

markedsføringsmateriell og sonderende markedsføring. 

14) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(6) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i berettige-

de tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser regelgiveren at 

oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2009/65/EF 

I direktiv 2009/65/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 17 nr. 8 skal nye ledd lyde: 

«Dersom forvaltningsselskapet etter en endring som omhandlet i første ledd ikke lenger vil kunne overholde dette direkti-

vet, skal vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysnin-

gene omhandlet i første ledd underrette forvaltningsselskapet om at det ikke skal iverksette endringen. Vedkommende 

myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat skal i så fall underrette vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 

vertsstat om dette. 

Dersom en endring omhandlet i første ledd blir iverksatt etter at opplysningene er blitt oversendt i henhold til annet ledd, og 

forvaltningsselskapet etter endringen ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i forvalt-

ningsselskapets hjemstat treffe alle hensiktsmessige tiltak i samsvar med artikkel 98 og uten unødig opphold underrette 

vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat om tiltakene som er truffet.» 

2) Artikkel 77 utgår. 

3) I artikkel 91 utgår nr. 3. 

4) Artikkel 92 skal lyde: 

«Artikkel 92 

1. Medlemsstatene skal sikre at en UCITS i hver medlemsstat der den har til hensikt å markedsføre sine andeler, stiller 

til rådighet fasiliteter for å utføre følgende oppgaver: 

a) Behandle tegnings-, gjenkjøps- og innløsningsordrer og foreta andre utbetalinger til andelseiere med hensyn til ande-

lene i UCITS-en i samsvar med vilkårene fastsatt i dokumentene som kreves i henhold til kapittel IX. 

b) Gi investorer opplysninger om hvordan ordrer omhandlet i bokstav a) kan utføres, og hvordan gjenkjøp og innløsning 

betales. 

c) Lette håndteringen av opplysninger og tilgangen til framgangsmåter og ordninger omhandlet i artikkel 15 som gjelder 

investorers utøvelse av rettigheter som følger av deres investeringer i UCITS-en i medlemsstaten der UCITS-en blir 

markedsført. 

d) Gjøre opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til kapittel IX, tilgjengelig for investorer på vilkårene 

fastsatt i artikkel 94 for å gjøre det mulig å konsultere dem og ta kopier av dem. 

e) Gi investorer de opplysningene som er relevante for oppgavene som fasilitetene utfører, på et varig medium. 

f) Fungere som et kontaktpunkt for kommunikasjon med vedkommende myndigheter.  

  

(6) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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2. Medlemsstatene skal ikke kreve at en UCITS har en fysisk tilstedeværelse i vertsstaten eller utpeker en tredjepart med 

henblikk på nr. 1. 

3. UCITS-en skal sikre at fasilitetene til å utføre oppgavene omhandlet i nr. 1, også elektronisk, stilles til rådighet 

a) på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der UCITS-en markedsføres, eller på et språk 

som er godkjent av vedkommende myndigheter i den medlemsstaten, 

b) av UCITS-en selv, av en tredjepart som er underlagt regulering og tilsyn for oppgavene som skal utføres, eller av 

begge. 

Med henblikk på bokstav b) og dersom oppgavene skal utføres av en tredjepart, skal utpekingen av den tredjeparten 

dokumenteres med en skriftlig avtale som presiserer hvilke av oppgavene omhandlet i nr. 1 som ikke skal utføres av 

UCITS-en, og at tredjeparten vil motta alle de relevante opplysningene og dokumentene fra UCITS-en.» 

5) I artikkel 93 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Meldingen skal også inneholde nærmere opplysninger, herunder adressen, som er nødvendige for fakturering eller for 

meddelelser fra vedkommende myndigheter i vertsstaten om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter, 

samt opplysninger om fasilitetene for å utføre oppgavene omhandlet i artikkel 92 nr. 1.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8. Dersom det foretas en endring av opplysningene angitt i meldingen oversendt i samsvar med nr. 1, eller en 

endring med hensyn til hvilke aksjeklasser som skal markedsføres, skal UCITS-en sende vedkommende myndigheter i 

både UCITS-ens hjemstat og UCITS-ens vertsstat skriftlig melding om dette minst en måned før endringen 

gjennomføres. 

Dersom UCITS-en etter en endring som omhandlet i første ledd ikke lenger vil kunne overholde dette direktivet, skal 

vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysningene omhandlet i 

første ledd underrette UCITS-en om at den ikke skal gjennomføre endringen. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens 

hjemstat skal i så fall underrette vedkommende myndigheter i UCITS-ens vertsstat om dette. 

Dersom en endring omhandlet i første ledd blir gjennomført etter at opplysningene er blitt oversendt i henhold til annet 

ledd, og UCITS-en etter endringen ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i UCITS-

ens hjemstat treffe alle hensiktsmessige tiltak i samsvar med artikkel 98, herunder om nødvendig et uttrykkelig forbud 

mot markedsføring av UCITS-en, og uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i UCITS-ens vertsstat 

om tiltakene som er truffet.» 

6) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 93a 

1. Medlemsstatene skal sikre at en UCITS kan melde fra om opphør av ordninger etablert for markedsføring av andeler, 

herunder med hensyn til aksjeklasser dersom det er relevant, i en medlemsstat der den har sendt melding i henhold til 

artikkel 93, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er framsatt et generelt tilbud om å gjenkjøpe eller innløse, uten gebyrer eller fradrag, alle slike andeler som innehas 

av investorer i den medlemsstaten, tilbudet er offentlig tilgjengelig i minst 30 virkedager, og det er stilet individuelt, 

enten direkte eller gjennom finansformidlere, til alle investorer i medlemsstaten hvis identitet er kjent. 

b) Hensikten om å avslutte ordninger som er etablert for markedsføring av slike andeler i den medlemsstaten, 

offentliggjøres gjennom et offentlig tilgjengelig medium, herunder ved elektroniske midler, som er vanlig ved 

markedsføring av UCITS-er og er egnet for en typisk UCITS-investor. 

c) Eventuelle avtalefestede ordninger med finansformidlere eller delegerte endres eller opphører fra datoen for melding 

om opphør for å hindre nye eller ytterligere, direkte eller indirekte, tilbud om eller plasseringer av andelene angitt i 

meldingen omhandlet i nr. 2.  
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Opplysningene omhandlet i første ledd bokstav a) og b) skal klart beskrive konsekvensene for investorene dersom de ikke 

godtar tilbudet om innløsning eller gjenkjøp av andelene. 

Opplysningene omhandlet i første ledd bokstav a) og b) skal gis på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i 

medlemsstaten der UCITS-en har sendt melding i henhold til artikkel 93, eller på et språk som er godkjent av vedkommen-

de myndigheter i den aktuelle medlemsstaten. Fra og med datoen omhandlet i første ledd bokstav c) skal UCITS-en avstå 

fra nye eller ytterligere, direkte eller indirekte, tilbud om eller plasseringer av andelene som var gjenstand for meldingen om 

opphør i den aktuelle medlemsstaten. 

2. UCITS-en skal oversende en melding til vedkommende myndigheter i sin hjemstat med opplysningene omhandlet i 

nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c). 

3. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat skal kontrollere at meldingen som UCITS-en oversender i samsvar 

med nr. 2, er fullstendig. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat skal ikke senere enn 15 virkedager etter mottak 

av en fullstendig melding videresende den aktuelle meldingen til vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt 

i meldingen omhandlet i nr. 2, og til ESMA. 

Etter videresendelse av meldingen i henhold til første ledd skal vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat straks 

underrette UCITS-en om dette. 

4. UCITS-en skal gi investorene som fortsatt har andeler UCITS-en, og vedkommende myndigheter i UCITS-ens 

hjemstat de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 68–82 og artikkel 94. 

5. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat skal oversende til vedkommende myndigheter i medlemsstaten 

som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, opplysninger om alle endringer av dokumentene omhandlet i 

artikkel 93 nr. 2. 

6. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er identifisert i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, skal 

ha samme rettigheter og plikter som vedkommende myndigheter i UCITS-ens vertsstat i henhold til artikkel 21 nr. 2, 

artikkel 97 nr. 3 og artikkel 108. Uten at det berører andre overvåkingsaktiviteter og tilsynsmyndigheten som omhandlet i 

artikkel 21 nr. 2 og artikkel 97, skal vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 

2 i denne artikkelen, fra datoen for oversending i henhold til nr. 5 i denne artikkelen ikke kreve at den berørte UCITS-en 

påviser overholdelse av nasjonale lover og forskrifter om markedsføringskrav omhandlet i artikkel 5 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1156(*). 

7. Medlemsstatene skal tillate bruk av alle typer elektronisk kommunikasjon eller andre typer fjernkommunikasjon med 

henblikk på nr. 4, forutsatt at opplysningene og kommunikasjonsmidlene er tilgjengelige for investorer på det offisielle 

språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der investoren er etablert, eller på et språk som er godkjent av 

vedkommende myndigheter i den aktuelle medlemsstaten. 
  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over 

landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU)  

nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55).» 

7) I artikkel 95 nr. 1 utgår bokstav a). 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2011/61/EU 

I direktiv 2011/61/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«aea) «sonderende markedsføring» direkte eller indirekte levering av opplysninger eller kommunikasjon om investerings-

strategier eller investeringsideer fra en AIF-forvalter etablert i Unionen eller på dennes vegne til potensielle 

profesjonelle investorer som er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor i Unionen, for å undersøke deres 

interesse for et AIF eller et delfond som ennå ikke er etablert, eller som er etablert, men ennå ikke er meldt for 

markedsføring i samsvar med artikkel 31 eller 32 i den aktuelle medlemsstaten der de potensielle investorene er 

hjemmehørende eller har sitt forretningskontor, og som i hvert enkelt tilfelle ikke skal forstås som et tilbud til eller 

en plassering hos den potensielle investoren med henblikk på å investere i andeler eller aksjer i det AIF-et eller 

delfondet.»  
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2) Ny artikkel på begynnelsen av kapittel VI skal lyde: 

«Artikkel 30a 

Vilkår for sonderende markedsføring i Unionen utført av en AIF-forvalter etablert i Unionen 

1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen som har tillatelse, kan drive sonderende 

markedsføring i Unionen, unntatt dersom opplysningene som gis til potensielle profesjonelle investorer, 

a) er tilstrekkelige til at investorer kan forplikte seg til å erverve andeler eller aksjer i et bestemt AIF, 

b) utgjør det samme som tegningsskjemaer eller tilsvarende dokumenter, uansett om det er utkast eller endelig versjon, 

eller 

c) utgjør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller tilbudsdokumenter i et AIF som ennå ikke er etablert, i en 

endelig versjon. 

Dersom det framlegges utkast til prospektet eller til tilbudsdokumenter, skal de ikke inneholde nok opplysninger til at 

investorer kan treffe en investeringsbeslutning, og de skal klart angi at 

a) de ikke utgjør et tilbud eller en invitasjon til å tegne andeler eller aksjer i et AIF, og at 

b) opplysningene framlagt der ikke er pålitelige, siden de er ufullstendige og kan bli endret. 

Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen ikke er pålagt å underrette vedkommende myndigheter om 

innholdet i eller adressatene for den sonderende markedsføringen eller å oppfylle andre vilkår eller krav enn dem som er 

fastsatt i denne artikkelen, før den begynner med sonderende markedsføring. 

2. AIF-forvaltere etablert i Unionen skal sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et AIF gjennom sonderen-

de markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del av den sonderende markedsføringen, bare kan erverve 

andeler eller aksjer i det aktuelle AIF-et gjennom markedsføring tillatt i henhold til artikkel 31 eller 32. 

Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at AIF-forvalteren etablert i Unionen startet den 

sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et AIF som er omhandlet i informasjonen utlevert i forbindelse med 

den sonderende markedsføringen, eller i et AIF etablert som et resultat av den sonderende markedsføringen, skal anses å 

være et resultat av markedsføring og skal være underlagt relevant framgangsmåte for melding omhandlet i artikkel 31  

og 32. 

Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen senest to uker etter å ha startet den sonderende 

markedsføringen, sender et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i hjemstaten. Brevet 

skal spesifisere i hvilke medlemsstater og i hvilke perioder den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, gi 

en kort beskrivelse av den sonderende markedsføringen med opplysninger om investeringsstrategier som presenteres, og 

eventuelt ha en liste over AIF-er og delfond i AIF-er som er eller var gjenstand for sonderende markedsføring. Ved-

kommende myndigheter i hjemstaten til AIF-forvalteren etablert i Unionen skal umiddelbart underrette vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene der AIF-forvalteren etablert i Unionen driver eller har drevet sonderende markedsføring, om 

dette. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten der den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, kan 

anmode vedkommende myndigheter i hjemstaten til AIF-forvalteren etablert i Unionen om å framlegge ytterligere 

opplysninger om den sonderende markedsføringen som finner eller har funnet sted på dens territorium. 

3. En tredjepart skal bare drive sonderende markedsføring på vegne av en godkjent AIF-forvalter etablert i Unionen 

dersom den har tillatelse som et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*), som en 

kredittinstitusjon i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(**), som et forvaltningsselskap for UCITS-

fond i samsvar med direktiv 2009/65/EF, som en AIF-forvalter i samsvar med dette direktivet eller fungerer som en 

tilknyttet agent i samsvar med direktiv 2014/65/EU. En slik tredjepart skal være underlagt vilkårene i denne artikkelen. 

4. En AIF-forvalter etablert i Unionen skal sikre at den sonderende markedsføringen er tilstrekkelig dokumentert. 
  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitu-

sjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving 

av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).»  
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3) I artikkel 32 nr. 7 skal annet, tredje og fjerde ledd lyde: 

«Dersom en planlagt endring innebærer at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger vil være i samsvar med dette 

direktivet, eller dersom AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger vil overholde dette direktivet, skal berørte vedkommende 

myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysningene omhandlet i første ledd 

underrette AIF-forvalteren om at den ikke skal gjennomføre endringen. I så fall skal vedkommende myndigheter i AIF-

forvalterens hjemstat underrette vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om dette. 

Dersom en planlagt endring gjennomføres uten hensyn til første og annet ledd, eller en ikke-planlagt endring har funnet sted 

med den følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger er i samsvar med dette direktivet, eller at AIF-

forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat 

treffe alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel 46, herunder om nødvendig uttrykkelig forby markedsføring av AIF-et, 

og uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om dette. 

Dersom endringene ikke påvirker overholdelsen av dette direktivet når det gjelder AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et 

eller AIF-forvalterens overholdelse av dette direktivet for øvrig, skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens 

hjemstat innen en måned underrette vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om disse endringene.» 

4) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 32a 

Melding om opphør av ordningene etablert for markedsføring i andre medlemsstater enn AIF-forvalterens hjemstat 

av andeler eller aksjer i noen eller alle AIF-er etablert i Unionen 

1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen kan melde fra om opphør av ordninger som er 

etablert for markedsføring av andeler eller aksjer i noen eller alle dens AIF-er i en medlemsstat der den har sendt melding i 

henhold til artikkel 32, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Unntatt for lukkede AIF-er og fond regulert av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760(*) er det framsatt 

et generelt tilbud om å gjenkjøpe eller innløse, uten gebyrer eller fradrag, alle slike andeler eller aksjer i AIF-er som 

innehas av investorer i den medlemsstaten, tilbudet er offentlig tilgjengelig i minst 30 virkedager, og det er stilet 

individuelt, enten direkte eller gjennom finansformidlere, til alle investorer i medlemsstaten hvis identitet er kjent. 

b) Hensikten om å avslutte ordninger etablert for markedsføring av andeler eller aksjer i noen eller alle dens AIF-er i den 

medlemsstaten, offentliggjøres gjennom et offentlig tilgjengelig medium, herunder ved elektroniske midler, som er 

vanlig ved markedsføring av AIF-er og er egnet for en typisk AIF-investor. 

c) Eventuelle avtalefestede ordninger med finansformidlere eller delegerte endres eller opphører fra datoen for melding 

om opphør for å hindre nye eller ytterligere, direkte eller indirekte, tilbud om eller plasseringer av andelene eller 

aksjene angitt i meldingen omhandlet i nr. 2. 

Fra og med datoen omhandlet i første ledd bokstav c) skal AIF-forvalteren avstå fra nye eller ytterligere, direkte eller 

indirekte, tilbud om eller plasseringer av andeler eller aksjer i AIF-en den forvalter i medlemsstaten der den har sendt 

melding i henhold til nr. 2. 

2. AIF-forvalteren skal oversende en melding til vedkommende myndigheter i sin hjemstat med opplysningene omhand-

let i nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c). 

3. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal kontrollere at meldingen som AIF-forvalteren 

oversender i samsvar med nr. 2, er fullstendig. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal ikke senere enn 

15 virkedager etter mottak av en fullstendig melding videresende den aktuelle meldingen til vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2, og til ESMA. 

Etter videresendelse av meldingen i henhold til første ledd skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat 

straks underrette AIF-forvalteren om dette.  
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I en periode på 36 måneder fra datoen omhandlet i nr. 1 første ledd bokstav c) skal AIF-forvalteren ikke drive sonderende 

markedsføring av andeler eller aksjer i AIF-er etablert i Unionen som er omhandlet i meldingen, eller i forbindelse med 

lignende investeringsstrategier eller investeringsideer, i medlemsstaten angitt i meldingen omhandlet i nr. 2. 

4. AIF-forvalteren skal gi investorene som fortsatt har andeler i AIF-et etablert i Unionen, og vedkommende 

myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 22 og 23. 

5. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal oversende til vedkommende myndigheter i medlemssta-

ten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2, opplysninger om alle endringer av dokumentasjonen og opplysningene 

omhandlet i vedlegg IV bokstav b)–f). 

6. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, skal ha 

samme rettigheter og plikter som vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat i henhold til artikkel 45. 

7. Uten at det berører tilsynsmyndigheten omhandlet i artikkel 45 nr. 3, skal vedkommende myndigheter i medlemssta-

ten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, fra datoen for oversending i henhold til nr. 5 i denne 

artikkelen ikke kreve at den berørte AIF-forvalteren påviser overholdelse av nasjonale lover og forskrifter om 

markedsføringskrav som omhandlet i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156(**). 

8. Medlemsstatene skal tillate bruk av alle typer elektronisk kommunikasjon eller andre typer fjernkommunikasjon med 

henblikk på nr. 4. 
  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige investeringsfond 

(EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over 

landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU)  

nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55).» 

5) I artikkel 33 nr. 6 skal annet og tredje ledd lyde: 

«Dersom en planlagt endring innebærer at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger vil være i samsvar med dette 

direktivet, eller dersom AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger vil overholde dette direktivet, skal berørte vedkommende 

myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysningene omhandlet i første ledd 

underrette AIF-forvalteren om at den ikke skal gjennomføre endringen. 

Dersom en planlagt endring gjennomføres uten hensyn til første og annet ledd, eller en ikke-planlagt endring har funnet sted 

med den følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger er i samsvar med dette direktivet, eller at AIF-

forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat 

treffe alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel 46 og uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i 

AIF-forvalterens vertsstat om dette.» 

6) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 43a 

Fasiliteter som er tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer 

1. Uten at det berører artikkel 26 i forordning (EU) 2015/760, skal medlemsstatene sikre at en AIF-forvalter i hver 

medlemsstat der den har til hensikt å markedsføre andeler eller aksjer i et AIF til ikke-profesjonelle investorer, stiller til 

rådighet fasiliteter for å utføre følgende oppgaver: 

a) Behandle investorers tegnings-, utbetalings-, gjenkjøps- og innløsningsordrer i forbindelse med andeler eller aksjer i 

AIF-et i samsvar med vilkårene fastsatt i AIF-ets dokumenter. 

b) Gi investorer opplysninger om hvordan ordrer omhandlet i bokstav a) kan utføres, og hvordan gjenkjøp og innløsning 

betales.  
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c) Lette håndteringen av opplysninger som gjelder investorers utøvelse av rettigheter som følger av deres investeringer i 

AIF-et i medlemsstaten der AIF-et blir markedsført. 

d) Gjøre opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 22 og 23, tilgjengelig for investorer for å gjøre 

det mulig å konsultere dem og ta kopier av dem. 

e) Gi investorer de opplysningene som er relevante for oppgavene som fasilitetene utfører, på et varig medium som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i direktiv 2009/65/EF. 

f) Fungere som et kontaktpunkt for kommunikasjon med vedkommende myndigheter. 

2. Medlemsstatene skal ikke kreve at en AIF-forvalter har en fysisk tilstedeværelse i vertsstaten eller utpeker en 

tredjepart med henblikk på nr. 1. 

3. AIF-forvalteren skal sikre at fasilitetene til å utføre oppgavene omhandlet i nr. 1, også elektronisk, stilles til rådighet 

a) på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der AIF-et markedsføres, eller på et språk som 

er godkjent av vedkommende myndigheter i den medlemsstaten, 

b) av AIF-forvalteren selv, av en tredjepart som er underlagt regulering og tilsyn for oppgavene som skal utføres, eller av 

begge. 

Med henblikk på bokstav b) og dersom oppgavene skal utføres av en tredjepart, skal utpekingen av den tredjeparten 

dokumenteres med en skriftlig avtale som presiserer hvilke av oppgavene omhandlet i nr. 1 som ikke skal utføres av AIF-

forvalteren, og at tredjeparten vil motta alle de relevante opplysningene og dokumentene fra AIF-forvalteren.» 

7) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 69a 

Vurdering av ordningen med pass 

Før ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene omhandlet i artikkel 67 nr. 6 som gjør at reglene angitt i artikkel 35 og 

artikkel 37–41 får anvendelse, skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet som tar hensyn til 

resultatet av en vurdering av ordningen med pass omhandlet i dette direktivet, herunder utvidelsen av ordningen til AIF-

forvaltere etablert i en tredjestat. Rapporten skal eventuelt følges av et regelverksforslag.» 

8) I vedlegg IV skal nye bokstaver lyde: 

«i) nærmere opplysninger, herunder adressen, som er nødvendige for fakturering eller for meddelelser fra vedkommende 

myndigheter i vertsstaten om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter, 

j) opplysninger om fasilitetene for å utføre oppgavene omhandlet i artikkel 43a.» 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 2. august 2021 vedta og kunngjøre de nasjonale lovene og forskriftene som er nødvendige for 

å etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. august 2021. 

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. 
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Artikkel 4 

Vurdering 

Innen 2. august 2024 skal Kommisjonen på grunnlag av en offentlig høring og i lys av drøftinger med ESMA og vedkommende 

myndigheter foreta en vurdering av anvendelsen av dette direktivet. Innen 2. august 2025 skal Kommisjonen framlegge en 

rapport om anvendelsen av dette direktivet. 

Artikkel 5 

Gjennomgåelse 

Innen 2. august 2023 skal Kommisjonen framlegge en rapport med en vurdering av blant annet fordelene ved å harmonisere 

bestemmelsene for forvaltningsselskap for UCITS-fond som undersøker hvor stor interesse investorer har for en bestemt 

investeringsidé eller investeringsstrategi, og om det er nødvendig å endre direktiv 2009/65/EF for dette formål. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 7 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. juni 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2016/2341 

av 14. desember 2016 

om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53, artikkel 62 og artikkel 114 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4). Ettersom det skal gjøres 

ytterligere endringer, bør nevnte direktiv av klarhetshensyn omarbeides. 

2) På det indre marked bør tjenestepensjonsforetak ha mulighet til å drive virksomhet i andre medlemsstater, samtidig som 

det sikres et høyt beskyttelses- og sikkerhetsnivå for tjenestepensjonsordningenes medlemmer og pensjonsmottakere. 

3) Dette direktivet etterstreber en minsteharmonisering og bør derfor ikke hindre medlemsstatene i å opprettholde eller 

innføre ytterligere bestemmelser for å beskytte tjenestepensjonsordningenes medlemmer og pensjonsmottakere, forutsatt 

at slike bestemmelser er i samsvar med medlemsstatenes forpliktelser i henhold til unionsretten. Dette direktivet 

vedrører ikke spørsmål om nasjonal sosial-, arbeids-, skatte- eller avtalerett eller tilstrekkeligheten av pensjonsytelser i 

medlemsstatene. 

4) For ytterligere å lette mobiliteten til arbeidstakere mellom medlemsstatene søker dette direktivet å sikre god styring, 

informasjon til ordningenes medlemmer og gjennomsiktighet og sikkerhet i forbindelse med tjenestepensjon. 

5) Hvordan tjenestepensjonsforetak er organisert og regulert, varierer betydelig mellom medlemsstatene. Både tjeneste-

pensjonsforetak og livsforsikringsforetak forvalter tjenestepensjonsordninger. Det bør derfor ikke legges opp til en «one 

size fits all»-tilnærming til tjenestepensjonsforetak. Kommisjonen og den europeiske tilsynsmyndigheten (Den 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 23.12.2016, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 451 av 16.12.2014, s. 109. 

(2) Europaparlamentets holdning av 24. november 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. desember 2016. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (EUT L 235 av 

23.9.2003, s. 10). 

(4) Se vedlegg I del A. 

2022/EØS/81/130 
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europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA) opprettet ved europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 1094/2010(5) bør ta hensyn til de forskjellige tradisjonene i medlemsstatene i forbindelse med sin 

virksomhet, og bør fastsette organiseringen av tjenestepensjonsforetak uten at det berører nasjonal sosial- og arbeidsrett. 

6) Direktiv 2003/41/EF representerer et første lovgivningsmessig skritt på veien mot et indre marked for tjenestepensjoner 

organisert på unionsplan. Et virkelig indre marked for tjenestepensjoner er avgjørende for økonomisk vekst og sysselset-

ting i Unionen og for å takle utfordringen med et aldrende samfunn. Nevnte direktiv, fra 2003, er ikke vesentlig endret 

med henblikk på å innføre et moderne, risikobasert system for styring og kontroll for tjenestepensjonsforetak. Egnede 

regler og tilsyn på unionsplan og nasjonalt plan er viktig for å utvikle trygge og sikre tjenestepensjoner i alle medlems-

stater. 

7) Som et generelt prinsipp bør tjenestepensjonsforetak, dersom det er relevant, ta hensyn til målsetningen om å sikre 

balanse mellom generasjonene i tjenestepensjonsordninger ved å etterstrebe en rimelig spredning av risiko og ytelser 

mellom generasjonene i tjenestepensjoner. 

8) Det er nødvendig med hensiktsmessige tiltak for ytterligere å forbedre supplerende private pensjonssparinger som 

tjenestepensjonsordninger. Dette er viktig ettersom trygdeordninger utsettes for et økende press, hvilket innebærer 

stadig større avhengighet av tjenestepensjonsordninger som supplement til andre pensjonsytelser. Tjenestepensjons-

foretak spiller en viktig rolle i den langsiktige finansieringen av Unionens økonomi og for å gi sikre pensjonsytelser. De 

er en viktig del av Unionens økonomi og forvalter eiendeler verdt 2,5 billioner euro på vegne av rundt 75 millioner 

medlemmer og pensjonsmottakere. Tjenestepensjonene bør forbedres, men uten at det stilles spørsmål ved den store 

betydningen pensjonsordninger under trygdesystemet har når det gjelder sikker, varig og effektiv sosial stønad, som bør 

sikre en anstendig levestandard i alderdommen og derfor bør stå sentralt i bestrebelsene på å styrke de europeiske 

sosiale modellene. 

9) På bakgrunn av den demografiske utviklingen i Unionen og situasjonen med hensyn til de nasjonale budsjettene er 

tjenestepensjoner et verdifullt tilskudd til pensjonsordninger under trygdesystemet. Et robust pensjonssystem omfatter et 

variert produktutvalg, et mangfold av pensjonsforetak og effektiv tilsynspraksis. 

10) Medlemsstatene bør beskytte arbeidstakere mot fattigdom i alderdommen og fremme tilleggspensjonsordninger knyttet 

til ansettelseskontrakter som tilleggsdekning til offentlige pensjoner. 

11) Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene som er anerkjent i Den europeiske unions 

pakt om grunnleggende rettigheter, særlig retten til vern av personopplysninger, friheten til å drive næringsvirksomhet, 

eiendomsretten, retten til å forhandle og inngå tariffavtaler og retten til et høyt nivå av forbrukervern, særlig ved å sikre 

bedre gjennomsiktighet med hensyn til pensjonsytelser, veloverveid planlegging av personlig økonomi og pensjon og 

ved å lette tjenestepensjonsforetaks virksomhet over landegrensene og overføring av pensjonsordninger over 

landegrensene. Dette direktivet bør gjennomføres i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

12) Særlig kan det å lette tjenestepensjonsforetaks virksomhet over landegrensene og overføring av pensjonsordninger over 

landegrensene ved å presisere de relevante prosedyrene og fjerne unødvendige hindringer ha en positiv virkning på de 

berørte foretakene og deres ansatte, uansett hvilken medlemsstat de arbeider i, gjennom sentralisering av forvaltningen 

av de pensjonstjenestene som ytes. 

13) Tjenestepensjonsforetakenes virksomhet over landegrensene bør ikke berøre nasjonal sosial- og arbeidsrett som er 

relevant for tjenestepensjonsordninger i vertsstaten og gjelder for forholdet mellom foretaket som tilbyr pensjonsordnin-

gen («foretak som tegner pensjon») og medlemmer og pensjonsmottakere. Virksomhet over landegrensene og overfø-

ring av pensjonsordninger over landegrensene skiller seg fra hverandre og bør reguleres av forskjellige bestemmelser. 

Dersom en overføring av en pensjonsordning over landegrensene fører til virksomhet over landegrensene, bør be-

stemmelsene om virksomhet over landegrensene få anvendelse. 

14) Dersom foretaket som tegner pensjon, og tjenestepensjonsforetaket er etablert i samme medlemsstat, utgjør det forholdet 

at en pensjonsordnings medlemmer eller pensjonsmottakere har bosted i en annen medlemsstat, ikke i seg selv virk-

somhet over landegrensene.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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15) Medlemsstatene bør ta hensyn til behovet for å beskytte pensjonsrettighetene til arbeidstakere som midlertidig utsta-

sjoneres for å arbeide i en annen medlemsstat. 

16) Til tross for at direktiv 2003/41/EF har trådt i kraft, har virksomhet over landegrensene vært begrenset som følge av 

forskjeller i nasjonal sosial- og arbeidsrett. Videre gjenstår betydelige tilsynsmessige barrierer som gjør det dyrere for 

tjenestepensjonsforetak å forvalte pensjonsordninger over grensene. Dessuten må det nåværende minstenivået for 

beskyttelse for medlemmer og pensjonsmottakere forbedres. Dette er desto viktigere ettersom risiko knyttet til lang 

levetid og markedsrisiko i større grad bæres av medlemmer og pensjonsmottakere snarere enn av tjenestepensjons-

foretaket eller foretaket som tegner pensjon. Dessuten må det nåværende minstenivået for informasjon til medlemmer og 

pensjonsmottakere økes. 

17) De tilsynsreglene som fastsettes i dette direktivet, har som formål både å garantere en høy grad av sikkerhet for 

framtidige pensjonister ved at det innføres strenge tilsynsregler, og å gjøre det mulig å forvalte tjenestepensjonsordnin-

ger på en sunn, forsvarlig og effektiv måte. 

18) Tjenestepensjonsforetak bør være fullstendig atskilt fra ethvert foretak som tegner pensjon, og bør utøve fondsbasert 

virksomhet med henblikk på å levere pensjonsytelser. Tjenestepensjonsforetak som drives utelukkende for dette 

formålet, bør ha adgang til å yte tjenester og frihet til å investere, uten andre vilkår enn overholdelse av samordnede 

tilsynskrav, uavhengig av om slike tjenestepensjonsforetak anses som juridiske personer. 

19) I samsvar med nærhetsprinsippet bør medlemsstatene ha det fulle ansvaret for organiseringen av pensjonsordningene så 

vel som beslutningsmyndighet over hvilken rolle hver av de tre søylene i pensjonssystemet skal spille i de enkelte 

medlemsstatene. I forbindelse med den andre søylen bør de også beholde det fulle ansvaret for rollen og oppgavene til 

de ulike foretakene som leverer tjenestepensjonsytelser, for eksempel bransjeomfattende pensjonsfond, bedriftspen-

sjonsfond og livsforsikringsforetak. Dette direktivet tar ikke sikte på å stille spørsmål ved denne rettigheten til 

medlemsstatene, men snarere på å oppmuntre dem til å bygge opp tilstrekkelige, trygge og bærekraftige tjenestepensjo-

ner og lette virksomhet over landegrensene. 

20) Idet det tas hensyn til behovet for ytterligere å forbedre tjenestepensjoner, bør Kommisjonen skape betydelig merverdi 

på unionsplan ved å treffe ytterligere tiltak for å støtte medlemsstatenes samarbeid med partene i arbeidslivet for å 

forbedre pensjonsordningenes andre søyle og ved å nedsette en høynivåekspertgruppe for å styrke pensjonssparingen i 

andre søyle i medlemsstatene, herunder fremme utveksling av beste praksis mellom medlemsstatene, særlig med hensyn 

til virksomhet over landegrensene. 

21) Nasjonale regler for selvstendig næringsdrivendes deltakelse i tjenestepensjonsforetak varierer. I noen medlemsstater 

kan tjenestepensjonsforetak utøve virksomhet på grunnlag av avtaler med bransjesammenslutninger der medlemmene 

opptrer som selvstendig næringsdrivende, eller direkte overfor selvstendig næringsdrivende og lønnstakere. I noen 

medlemsstater kan selvstendig næringsdrivende også bli medlem av et tjenestepensjonsforetak når den selvstendig 

næringsdrivende opptrer som arbeidsgiver eller stiller sine tjenester til rådighet for et foretak. I noen medlemsstater kan 

selvstendig næringsdrivende ikke bli medlem av et tjenestepensjonsforetak med mindre visse vilkår, herunder vilkår i 

henhold til sosial- og arbeidsretten, er oppfylt. 

22) Foretak som forvalter trygdeordninger som allerede er samordnet på unionsplan, bør unntas fra dette direktivets virke-

område. Det bør likevel tas hensyn til særpreget til de tjenestepensjonsforetakene som i samme medlemsstat forvalter 

både trygdeordninger og tjenestepensjonsordninger. 

23) Foretak som driver etter prinsippet om kapitalfinansiering som en del av obligatoriske trygdeordninger, omfattes ikke av 

dette direktivet. 

24) Finansinstitusjoner som allerede omfattes av en rettslig ramme på unionsplan, bør i alminnelighet unntas fra dette 

direktivets virkeområde. Ettersom slike institusjoner i noen tilfeller også kan tilby tjenestepensjonsytelser, er det 

imidlertid viktig å sikre at dette direktivet ikke fører til konkurransevridning. Slik vridning kan unngås ved å anvende 

tilsynskravene i dette direktivet på livsforsikringsforetaks virksomhet innen tjenestepensjoner, i samsvar med artikkel 2 

nr. 3 bokstav a) i)–iii) og artikkel 2 nr. 3 bokstav b) ii)–iv) i europaparlaments- og rådsforordning 2009/138/EF(6). 

Kommisjonen bør også nøye overvåke situasjonen på tjenestepensjonsmarkedet og vurdere muligheten for å utvide den 

frivillige anvendelsen av dette direktivet til andre regulerte finansinstitusjoner.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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25) Ettersom tjenestepensjonsforetak har som mål å sikre økonomisk trygghet i alderdommen, bør de pensjonsytelsene de 

utbetaler, generelt ha form av livslange utbetalinger, utbetalinger over et visst tidsrom, engangsutbetalinger eller en 

kombinasjon av disse. 

26) Det er viktig å sikre at eldre personer og funksjonshemmede ikke risikerer å leve i fattigdom, men kan ha en anstendig 

levestandard. Tilstrekkelig dekning for biometrisk risiko i tjenestepensjonsordninger er et viktig aspekt for å bekjempe 

fattigdom og usikkerhet blant eldre personer. Når arbeidsgivere og arbeidstakere eller deres respektive representanter 

oppretter en pensjonsordning, bør de vurdere om ordningen kan omfatte bestemmelser om dekning av risikoen knyttet 

til lang levetid og risikoen for yrkesmessig uførhet samt etterlattepensjon. 

27) Det å gi medlemsstatene muligheten til å unnta tjenestepensjonsforetak som forvalter pensjonsordninger som til sammen 

har færre enn 100 medlemmer, fra virkeområdet for nasjonale gjennomføringsbestemmelser kan lette tilsynet i disse 

medlemsstatene uten at det hindrer det indre marked i å fungere godt på dette området. Dette bør imidlertid ikke berøre 

slike tjenestepensjonsforetaks rett til å utpeke kapitalforvaltere som er etablert og behørig godkjent i en annen 

medlemsstat, til å forvalte deres investeringsportefølje og depositarer som er etablert og behørig godkjent i en annen 

medlemsstat, til å oppbevare deres eiendeler. Medlemsstatene bør uansett anvende visse bestemmelser med hensyn til 

investeringsregler og system for styring og kontroll på tjenestepensjonsforetak som forvalter pensjonsordninger som til 

sammen har flere enn 15 medlemmer. 

28) Foretak som «Unterstützungskassen» i Tyskland, der medlemmene ikke har noen rettighet til ytelser av et visst beløp, 

og der deres interesser er beskyttet av en obligatorisk, lovpliktig insolvensforsikring, bør unntas fra dette direktivets 

virkeområde. 

29) For å beskytte medlemmer og pensjonsmottakere bør tjenestepensjonsforetak begrense sin virksomhet til det som er 

nevnt i dette direktivet, og til virksomhet som springer ut av denne. 

30) Dersom et foretak som tegner pensjon, går konkurs, risikerer medlemmer å miste både sine arbeidsplasser og sine 

opptjente pensjonsrettigheter. Dette gjør det nødvendig å sikre at det er et klart skille mellom dette foretaket og 

tjenestepensjonsforetaket, og at det fastsettes minstestandarder for tilsyn for å beskytte medlemmene. Tjenestepensjons-

foretaks tilgang til pensjonsgarantiordninger eller lignende ordninger som beskytter medlemmenes eller pensjonsmotta-

kernes individuelle opptjente rettigheter mot risikoen for at det foretaket som tegner pensjon, ikke kan oppfylle sine 

forpliktelser, bør tas i betraktning ved fastsettelse av slike standarder. 

31) Driften av og tilsynet med tjenestepensjonsforetak varierer betydelig mellom medlemsstatene. I noen medlemsstater kan 

tilsyn føres ikke bare med selve tjenestepensjonsforetaket, men også med de enhetene eller selskapene som har tillatelse 

til å drive slike foretak. Medlemsstatene bør kunne ta hensyn til slike særtrekk, forutsatt at alle krav som fastsettes i 

dette direktivet, oppfylles i sin helhet. Medlemsstatene bør også kunne la forsikringsforetak og andre finansforetak 

forvalte tjenestepensjonsforetak. 

32) Tjenestepensjonsforetak er pensjonskasser med et sosialt formål som yter finansielle tjenester. De er ansvarlige for 

utbetaling av tjenestepensjoner og bør derfor overholde visse minstestandarder for tilsyn med hensyn til sin virksomhet 

og sine driftsvilkår, idet det tas hensyn til nasjonale regler og tradisjoner. Disse pensjonskassene bør imidlertid ikke 

behandles som rene ytere av finansielle tjenester. Deres sosiale funksjon og trepartsforholdet mellom arbeidstaker, 

arbeidsgiver og tjenestepensjonsforetak bør behørig anerkjennes og støttes som veiledende prinsipper for dette 

direktivet. 

33) Dersom tjenestepensjonsforetak i samsvar med nasjonal rett forvalter pensjonsfond som ikke er juridiske personer, og 

består av pensjonsordninger for enkeltmedlemmer hvis eiendeler er atskilt fra eiendelene til tjenestepensjonsforetakene, 

bør det være mulig for medlemsstatene å betrakte hvert pensjonsfond som en egen pensjonsordning i henhold til dette 

direktivet. 

34) Det store antallet tjenestepensjonsforetak i visse medlemsstater gjør det nødvendig med en pragmatisk løsning med 

hensyn til forhåndsgodkjenning av tjenestepensjonsforetak. Dersom et tjenestepensjonsforetak ønsker å forvalte en 

ordning i en annen medlemsstat, bør det imidlertid kreves forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet i hjemsta-

ten. 

35) Uten at det berører bestemmelsene i nasjonal sosial- og arbeidsrett med hensyn til organiseringen av pensjonsordninger, 

herunder pliktig medlemskap og resultatet av forhandlinger om tariffavtaler, bør tjenestepensjonsforetakene ha mulighet 
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til å tilby sine tjenester i andre medlemsstater når de har fått tillatelse fra vedkommende myndighet i tjenestepensjons-

foretakets hjemstat. Tjenestepensjonsforetakene bør tillates å påta seg oppdrag fra foretak etablert i en hvilken som helst 

medlemsstat og forvalte pensjonsordninger med medlemmer i flere enn én medlemsstat. Dette vil kunne gi disse 

tjenestepensjonsforetakene betydelige stordriftsfordeler, forbedre konkurranseevnen til næringslivet i Unionen og frem-

me arbeidskraftens mobilitet. 

36) Den retten et tjenestepensjonsforetak som er etablert i én medlemsstat, har til å forvalte en tjenestepensjonsordning i en 

annen medlemsstat, bør utøves idet det tas fullt ut hensyn til de bestemmelsene i sosial- og arbeidsretten som gjelder i 

vertsstaten, i den grad det er relevant for tjenestepensjonsordninger, for eksempel fastsettelse av og utbetaling av 

pensjonsytelser og vilkår for overføring av pensjonsrettigheter. Tilsynsreglenes omfang bør klarlegges for å sikre 

rettsikkerhet for tjenestepensjonsforetakenes virksomhet over landegrensene. 

37) Tjenestepensjonsforetak bør kunne overføre pensjonsordninger til andre tjenestepensjonsforetak over landegrensene 

innen Unionen for å lette organiseringen av tjenestepensjoner på unionsplan. Overføringer bør kreve godkjenning fra 

vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat etter at vedkommende myndighet har mottatt 

godkjenning fra vedkommende myndighet i hjemstaten til tjenestepensjonsforetaket som overfører pensjonsordningen. 

Overføringen og vilkårene for den bør kreve forhåndsgodkjenning fra et flertall av medlemmene og et flertall av 

pensjonsmottakerne som berøres, eller eventuelt av et flertall av deres representanter, for eksempel en forvalter i en 

trustbasert ordning. 

38) Ved overføring av en del av en pensjonsordning bør bærekraften til både den overførte delen og den gjenværende delen 

av pensjonsordningen sikres, og rettighetene til alle medlemmer og pensjonsmottakere bør beskyttes tilstrekkelig etter 

overføringen, ved at det kreves at både overførende og mottakende tjenestepensjonsforetak har tilstrekkelige og 

hensiktsmessige eiendeler til å dekke de forsikringstekniske avsetningene for den overførte delen og den gjenværende 

delen av ordningen. 

39) For å lette samordningen av tilsynspraksis kan EIOPA be om opplysninger fra vedkommende myndigheter i samsvar 

med den myndigheten den er gitt i henhold til forordning (EU) nr. 1094/2010. Ved fullstendig eller delvis overføring av 

en pensjonsordning over landegrensene der det er uenighet mellom de berørte vedkommende myndighetene, bør det 

være mulig for EIOPA å utføre megling. 

40) Forsiktighet ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger er en avgjørende forutsetning for å sikre at forpliktel-

sene til å utbetale pensjonsytelser kan oppfylles på både kort og lang sikt. Forsikringstekniske avsetninger bør beregnes 

på grunnlag av anerkjente aktuarielle beregningsmetoder og attesteres av en aktuar eller en annen spesialist på området. 

Høyeste rentesats bør velges med forsiktighet i samsvar med relevante nasjonale regler. Minstebeløpet for forsikrings-

tekniske avsetninger bør være tilstrekkelig til både å sikre fortsatt utbetaling av pensjonsytelser til nåværende 

pensjonsmottakere og til å gjenspeile de forpliktelsene som følger av medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter. 

Aktuarfunksjonen bør utøves av personer som har kunnskap om forsikringsmatematikk og finansiell matematikk på et 

nivå som står i forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten til de risikoene som pensjonsforsikrings-

foretakets virksomhet innebærer, og som kan godtgjøre at de har relevant erfaring med gjeldende faglige kvalifikasjoner 

eller andre standarder. 

41) De risikoene som dekkes av tjenestepensjonsforetakene, varierer betydelig mellom medlemsstatene. Hjemstatene bør 

derfor ha mulighet til å fastsette ytterligere og mer detaljerte regler for beregning av de forsikringstekniske avsetningene 

enn dem som fastsettes i dette direktivet. 

42) Tilstrekkelige og egnede eiendeler til å dekke de forsikringstekniske avsetningene bør kreves for å beskytte interessene 

til pensjonsordningens medlemmer og pensjonsmottakere dersom foretaket som tegner pensjon, blir insolvent. 

43) For å fremme like konkurransevilkår mellom innenlandske og grensekryssende tjenestepensjonsforetak bør medlemssta-

tene ta hensyn til finansieringskravene til både innenlandske og grensekryssende tjenestepensjonsforetak. 

44) I mange tilfeller kan det være foretaket som tegner pensjon, og ikke tjenestepensjonsforetaket selv, som enten dekker en 

eventuell biometrisk risiko eller garanterer visse pensjonsytelser eller investeringsavkastning. I noen tilfeller er det 

imidlertid tjenestepensjonsforetaket selv som gir en slik dekning eller garanti, og forpliktelsene til foretaket som tegner 

pensjon, stanser vanligvis ved innbetaling av de nødvendige bidragene. Under slike omstendigheter bør de berørte 

tjenestepensjonsforetakene ha ansvarlig kapital basert på verdien av forsikringstekniske avsetninger og risikokapital.  
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45) Tjenestepensjonsforetak er svært langsiktige investorer. Realisering av tjenestepensjonsforetakenes eiendeler kan van-

ligvis ikke skje med noe annet formål enn utbetaling av pensjonsytelser. For å beskytte medlemmers og pensjonsmot-

takeres rettigheter i tilstrekkelig grad bør tjenestepensjonsforetakene kunne velge en fordeling av sine eiendeler som 

passer til sine forpliktelsers spesifikke art og varighet. Det kreves derfor effektivt tilsyn og en tilnærming til investe-

ringsreglene som gir tjenestepensjonsforetakene tilstrekkelig fleksibilitet til å velge den sikreste og mest effektive 

investeringspolitikken, og som forplikter dem til å opptre med forsiktighet. Overholdelse av forsiktighetsprinsippet 

krever derfor en investeringspolitikk som er tilpasset medlemsstrukturen i det enkelte tjenestepensjonsforetaket. 

46) Ved å etablere forsiktighetsprinsippet («the prudent person rule») som grunnleggende prinsipp for kapitalinvestering og 

gjøre det mulig for tjenestepensjonsforetak å utøve virksomhet over landegrensene oppmuntres det til at oppsparte 

midler flyttes til sektoren for tjenestepensjoner, noe som bidrar til økonomiske og sosiale framskritt. 

47) Tilsynsmetoder og tilsynspraksis varierer mellom medlemsstatene. Medlemsstatene bør derfor ha mulighet for et visst 

skjønn ved utformingen av detaljene i de investeringsreglene som de ønsker å pålegge tjenestepensjonsforetak etablert 

på sitt territorium. Disse reglene bør imidlertid ikke begrense den frie bevegeligheten for kapital, med mindre det er 

berettiget ut fra forsiktighetshensyn. 

48) Dette direktivet bør sikre et tilstrekkelig nivå av investeringsfrihet for tjenestepensjonsforetak. Som svært langsiktige 

investorer med lav likviditetsrisiko er tjenestepensjonsforetak i stand til innenfor forsiktighetsprinsippets grenser å 

investere i ikke-likvide eiendeler som aksjer og i andre instrumenter som har en langsiktig økonomisk profil, og som 

ikke handles på et regulert marked, multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er) eller organiserte handelsfasiliteter (OHF-

er). De kan også dra nytte av fordelene ved internasjonal spredning. Investeringer i aksjer i andre valutaer enn dem 

forpliktelsene lyder på, og i andre instrumenter som har en langsiktig økonomisk profil og ikke handles på regulerte 

markeder, MHF-er eller OHF-er bør derfor ikke begrenses annet enn av forsiktighetshensyn for å beskytte medlemmers 

og pensjonsmottakeres interesser, i tråd med forsiktighetsprinsippet. 

49) Oppfatningen av hva som utgjør instrumenter med langsiktig økonomisk profil, er vidtfavnende. Slike instrumenter er 

ikke-omsettelige verdipapirer og har derfor ikke tilgang til likviditet på annenhåndsmarkeder. De krever ofte forpliktel-

ser i et fast tidsrom, noe som begrenser deres salgbarhet, og bør forstås å omfatte deltakerinteresse og gjeldsinstrumenter 

i, og lån gitt til, unoterte foretak. Unoterte foretak omfatter infrastrukturprosjekter, unoterte vekstorienterte selskaper, 

fast eiendom eller andre eiendeler som kan være egnet for langsiktige investeringsformål. Karbonfattige og klimarobus-

te infrastrukturprosjekter er ofte unoterte eiendeler og avhenger av langsiktige kreditter for prosjektfinansiering. 

50) Det bør tillates at tjenestepensjonsforetak investerer i andre medlemsstater i samsvar med reglene i deres hjemstater for 

å redusere kostnaden ved virksomhet over landegrensene. Vertsstatene bør derfor ikke tillates å pålegge tjenestepen-

sjonsforetak som er etablert i andre medlemsstater, ytterligere investeringskrav. 

51) Fysiske personer har behov for å ha en klar oversikt over sine opptjente pensjonsrettigheter fra lovfestede pensjonsord-

ninger og tjenestepensjonsordninger, særlig når slike rettigheter opptjenes i flere enn én medlemsstat. Denne oversikten 

kan oppnås ved at det opprettes pensjonssporingstjenester gjennom Unionen som ligner på dem som allerede er etablert 

i noen medlemsstater i kjølvannet av Kommisjonens hvitbok av 16. februar 2012 med tittelen «An Agenda for Adequa-

te, Safe and Sustainable Pensions», som tar til orde for etablering av slike tjenester. 

52) Noen risikoer kan ikke reduseres gjennom de kvantitative tiltakene som gjenspeiles i kravene til forsikringstekniske 

avsetninger og finansiering, men kan håndteres på hensiktsmessig vis bare ved styringskrav. Et effektivt system for 

styring og kontroll er derfor avgjørende for å sikre tilstrekkelig risikostyring og for å beskytte medlemmer og pensjons-

mottakere. Disse systemene bør stå i et rimelig forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten av tjeneste-

pensjonsforetakets virksomhet. 

53) En godtgjøringspolitikk som oppmuntrer til overdreven risikoatferd, kan undergrave en sunn og effektiv risikostyring i 

tjenestepensjonsforetak. Prinsipper og offentliggjøringskrav til godtgjøringspolitikken som gjelder for andre finansinsti-

tusjoner i Unionen, bør også få anvendelse for tjenestepensjonsforetak, idet det tas hensyn til den særlige styringsstruk-

turen til tjenestepensjonsforetak i forhold til andre finansinstitusjoner samt behovet for å ta hensyn til størrelsen, arten, 

omfanget og kompleksiteten av tjenestepensjonsforetakenes virksomhet.  
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54) En nøkkelfunksjon er en kapasitet til å utføre visse styringsoppgaver. Tjenestepensjonsforetak bør ha tilstrekkelig 

kapasitet til å ha en risikostyringsfunksjon, en internrevisjonsfunksjon og eventuelt en aktuarfunksjon. Med mindre 

annet er angitt i dette direktivet, bør det å identifisere en bestemt nøkkelfunksjon ikke hindre et tjenestepensjonsforetak i 

fritt å bestemme hvordan nøkkelfunksjonen organiseres i praksis. Dette bør ikke føre til urimelig belastende krav, 

ettersom det bør tas hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten av tjenestepensjonsforetakets virksomhet. 

55) De personene som faktisk leder et tjenestepensjonsforetak, bør samlet være egnet, og personer som utøver nøkkelfunk-

sjoner, bør ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring samt, dersom det er relevant, tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner. Bare 

innehaverne av nøkkelfunksjonene bør imidlertid være underlagt meldingsplikt til vedkommende myndighet. 

56) Med unntak av internrevisjonsfunksjonen bør det være mulig for én enkeltperson eller organisasjonsenhet å utøve flere 

enn én nøkkelfunksjon. Personen eller organisasjonsenheten som utøver en nøkkelfunksjon, bør imidlertid være 

forskjellig fra den som utøver en lignende nøkkelfunksjon i foretaket som tegner pensjon. Medlemsstatene bør kunne 

tillate at tjenestepensjonsforetak utøver nøkkelfunksjoner gjennom samme enkeltperson eller organisasjonsenhet som 

foretaket som tegner pensjon, forutsatt at tjenestepensjonsforetaket forklarer hvordan det forebygger eller håndterer en 

eventuell interessekonflikt med foretaket som tegner pensjon. 

57) Det er viktig at tjenestepensjonsforetak forbedrer sin risikostyring samtidig som det tas hensyn til målsetningen om å 

etterstrebe en rimelig spredning av risiko og ytelser mellom generasjonene i tjenestepensjonene, slik at potensielle 

sårbarheter når det gjelder pensjonsordningenes bærekraft, kan forstås riktig og drøftes med relevante vedkommende 

myndigheter. Tjenestepensjonsforetak bør som en del av sitt risikostyringssystem utarbeide en risikovurdering for sine 

former for virksomhet i tilknytning til pensjoner. Denne risikovurderingen bør også gjøres tilgjengelig for vedkommen-

de myndigheter og bør eventuelt omfatte blant annet risikoer knyttet til klimaendringer, ressursbruk, miljøet, sosiale 

risikoer og risikoer knyttet til avskrivning av eiendeler på grunn av reguleringsendringer («stranded assets»). 

58) Miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, som omhandlet i de FN-støttede prinsippene for ansvarlige investe-

ringer, er viktige for tjenestepensjonsforetaks investeringspolitikk og risikostyringssystemer. Medlemsstatene bør kreve 

at tjenestepensjonsforetak eksplisitt angir hvor slike faktorer er tatt i betraktning i investeringsbeslutningene, og hvordan 

de inngår i deres risikostyringssystem. Relevansen og omfanget av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer for 

en ordnings investeringer og hvordan slike faktorer tas i betraktning, bør være en del av opplysningene som et 

tjenestepensjonsforetak gir i henhold til dette direktivet. Dette er ikke til hinder for at et tjenestepensjonsforetak opp-

fyller kravet ved å angi i slike opplysninger at det ikke er tatt hensyn til miljømessige, sosiale og styringsmessige 

faktorer i deres investeringspolitikk, eller at kostnadene ved et system for å overvåke relevansen og omfanget av slike 

faktorer og hvordan det tas hensyn til dem, ikke står i forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten av deres 

virksomhet. 

59) Hver medlemsstat bør kreve at hvert tjenestepensjonsforetak etablert på dens territorium utarbeider årsregnskaper og 

årsberetninger der det tas hensyn til hver pensjonsordning som tjenestepensjonsforetaket forvalter, og dersom det er 

relevant, årsregnskaper og årsberetninger for hver pensjonsordning. Årsregnskapene og årsberetningene, som gir et 

pålitelig bilde av tjenestepensjonsforetakets eiendeler, forpliktelser og finansielle stilling, der det tas hensyn til hver 

pensjonsordning forvaltet av et tjenestepensjonsforetak, og som er behørig godkjent av en autorisert person, er en viktig 

kilde til opplysninger for pensjonsordningens medlemmer, pensjonsmottakerne og vedkommende myndigheter. Særlig 

gir de vedkommende myndigheter mulighet til å overvåke tjenestepensjonsforetakets økonomiske soliditet og vurdere 

om det kan oppfylle alle sine avtaleforpliktelser. Årsregnskapene og årsberetningene bør om mulig offentliggjøres på et 

nettsted eller på annen måte, for eksempel gjennom trykte eksemplarer på anmodning. 

60) Et tjenestepensjonsforetaks investeringspolitikk er en avgjørende faktor for både sikkerheten og den langsiktige øko-

nomiske bærekraften til tjenestepensjonsordninger. Tjenestepensjonsforetakene bør derfor utarbeide en erklæring om 

prinsippene for sin investeringspolitikk, og bør revidere denne minst hvert tredje år. En slik erklæring bør gjøres 

tilgjengelig for vedkommende myndigheter og på anmodning også for medlemmer og pensjonsmottakere i hver enkelt 

pensjonsordning. 

61) Tjenestepensjonsforetak bør kunne helt eller delvis utkontraktere enhver virksomhet, herunder nøkkelfunksjoner, til 

tjenesteytere som opptrer på deres vegne. Tjenestepensjonsforetak bør fortsatt ha det fulle ansvaret for å oppfylle sine 

forpliktelser i henhold til dette direktivet dersom de utkontrakterer nøkkelfunksjoner eller annen virksomhet. 
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Tjenestepensjonsforetak bør inngå en skriftlig avtale med tjenesteyteren når de utkontrakterer virksomhet. For dette 

direktivets formål omfatter dette ikke avtaler om driftsmessige tjenester, for eksempel for sikkerhets- eller vedlikeholds-

personell. 

62) Det bør være mulig for medlemsstatene å kreve at det utpekes en depositar i forbindelse med oppbevaringen av 

tjenestepensjonsforetakets eiendeler. 

63) Samtidig som det tas hensyn til arten av opprettet pensjonsordning og den administrative byrden, bør tjenestepensjons-

foretak gi klar og tilstrekkelig informasjon til potensielle medlemmer, medlemmer og pensjonsmottakere til støtte for 

deres beslutning om pensjonering og for å sikre bedre gjennomsiktighet i de ulike fasene i en pensjonsordning, det vil si 

tiden før innmelding, under medlemskapet (herunder tiden før pensjonering) og tiden etter pensjonering. Særlig bør det 

gis informasjon om opptjente pensjonsrettigheter, beregnet nivå for pensjonsytelser, risikoer og garantier samt kostna-

der. Dersom de beregnede nivåene for pensjonsytelser er basert på økonomiske scenarioer, bør denne informasjonen 

også omfatte et ufordelaktig scenario, som bør være ekstremt, men troverdig. Dersom medlemmene bærer en investe-

ringsrisiko, er det også viktig med tilleggsopplysninger om investeringsprofil, eventuelle tilgjengelige alternativer og 

tidligere avkastning. Informasjonen bør være tilstrekkelig for brukerens behov og bør ta hensyn til De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, særlig med hensyn til tilgjengelighet og tilgang til 

informasjon, som angitt i henholdsvis artikkel 3 og artikkel 21. Medlemsstatene kan velge å presisere hvem som kan gi 

informasjonen til potensielle medlemmer, medlemmer og pensjonsmottakere, herunder gjennom pensjonssporingstje-

nester. 

64) Gitt særtrekkene ved pensjonsordninger som gir et visst ytelsesnivå, påvirkes ikke slike ytelser av tidligere avkastning 

eller kostnadsstrukturen, unntatt i ekstreme tilfeller. Informasjon om dette bør derfor gis bare med hensyn til ordninger 

der medlemmene bærer en investeringsrisiko eller kan treffe investeringsbeslutninger. 

65) Før potensielle medlemmer slutter seg til en pensjonsordning, bør de få all nødvendig informasjon for å kunne foreta et 

veloverveid valg. Dersom potensielle medlemmer ikke har et valg og blir automatisk innmeldt i en pensjonsordning, bør 

tjenestepensjonsforetaket gi dem relevante nøkkelopplysninger om deres medlemskap umiddelbart etter innmeldingen. 

66) Tjenestepensjonsforetak bør utarbeide en pensjonsoversikt med viktige personopplysninger og generelle opplysninger 

om pensjonsordningen for medlemmer. Pensjonsoversikten bør være klar og fullstendig og inneholde relevant og 

tilstrekkelig informasjon som letter forståelsen av pensjonsrettigheter over tid og på tvers av ulike ordninger, og slik at 

arbeidskraftens mobilitet fremmes. 

67) Tjenestepensjonsforetakene bør underrette medlemmene i tilstrekkelig god tid før pensjoneringen om de utbetalings-

alternativene de kan velge mellom. Dersom pensjonsytelsen ikke utbetales som en livrente, bør medlemmer som nærmer 

seg pensjonsalderen, motta informasjon om tilgjengelige utbetalingsprodukter for å lette den økonomiske planleggingen 

av pensjonen. 

68) I den fasen der pensjonsytelsene utbetales, bør pensjonsmottakerne fortsatt motta opplysninger om sine ytelser og 

tilhørende utbetalingsalternativer. Dette er særlig viktig når en betydelig del av investeringsrisikoen bæres av pensjons-

mottakerne i utbetalingsfasen. Pensjonsmottakerne bør også informeres om en eventuell reduksjon i nivået for ytelser 

før en slik reduksjon trer i kraft, etter at en beslutning som vil føre til en reduksjon, er truffet. I samsvar med god praksis 

anbefales det at tjenestepensjonsforetak samrår seg med pensjonsmottakerne før en slik beslutning treffes. 

69) Vedkommende myndighet bør utøve sin myndighet hovedsakelig for å beskytte medlemmenes og pensjonsmottakernes 

rettigheter og sørge for stabilitet og soliditet hos tjenestepensjonsforetakene. 

70) Tilsynets omfang varierer mellom medlemsstatene. Dette kan forårsake problemer dersom et tjenestepensjonsforetak må 

overholde tilsynsreglene i hjemstaten samtidig som det overholder vertsstatens sosial- og arbeidsrett. En klargjøring av 

hvilke områder som anses å være en del av tilsynet for dette direktivets formål, reduserer den rettslige usikkerheten og 

tilhørende transaksjonskostnader. 

71) Et indre marked for tjenestepensjonsforetak krever gjensidig anerkjennelse av tilsynsstandarder. Vedkommende 

myndigheter i tjenestepensjonsforetakets hjemstat bør føre tilsyn med om tjenestepensjonsforetaket overholder disse 

standardene. Medlemsstatene bør gi vedkommende myndigheter nødvendig myndighet til å bruke forebyggende eller 

korrigerende tiltak dersom et tjenestepensjonsforetak bryter noen av kravene i dette direktivet.  
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72) For å sikre effektivt tilsyn med utkontraktert virksomhet, herunder all virksomhet som senere utkontrakteres på nytt, er 

det viktig at vedkommende myndigheter har tilgang til alle relevante data som innehas av de tjenesteyterne virksomhe-

ten er utkontraktert til, uavhengig av om sistnevnte er en regulert eller uregulert enhet, og har rett til å foreta stedlig 

tilsyn. For å ta hensyn til markedsutviklingen og sikre at vilkårene for utkontrakteringen stadig er oppfylt, bør ved-

kommende myndigheter ha nødvendig myndighet til å be om informasjon fra tjenestepensjonsforetak og tjenesteytere 

med hensyn til utkontraktert virksomhet. 

73) Det bør legges opp til utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, andre myndigheter og organer 

som har til oppgave å styrke den finansielle stabiliteten og avviklingen av pensjonsordninger. Det må derfor fastsettes på 

hvilke vilkår slik utveksling av opplysninger kan tillates. Dersom det er fastsatt at opplysninger kan gis videre bare med 

vedkommende myndigheters uttrykkelige samtykke, bør disse myndighetene eventuelt kunne gjøre samtykket betinget 

av at strenge vilkår er oppfylt. 

74) Enhver behandling av personopplysninger som foretas i henhold til dette direktivet, for eksempel vedkommende 

myndigheters utveksling eller overføring av personopplysninger, bør skje i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679(7), og europeiske tilsynsmyndigheters utveksling eller overføring av opplysninger i 

henhold til dette direktivet bør skje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 45/2001(8). 

75) For å sikre et velfungerende indre marked for tjenestepensjon organisert på unionsplan bør Kommisjonen etter samråd 

med EIOPA gjennomgå og rapportere om anvendelsen av dette direktivet, og bør framlegge rapporten for 

Europaparlamentet og Rådet innen 13. januar 2023. 

76) For å sikre rettferdig konkurranse mellom foretakene bør overgangsperioden som tillater at forsikringsforetak som faller 

inn under virkeområdet for direktiv 2009/138/EF, kan utøve sin tjenestepensjonsvirksomhet etter reglene omhandlet i 

dette direktivets artikkel 4, forlenges til 31. desember 2022. Direktiv 2009/138/EF bør derfor endres. 

77) Videreutvikling på unionsplan av solvensmodeller, for eksempel «holistic balance sheet» (HBS), er ikke realistisk i 

praksis og ikke effektivt ut fra et kost-nytte-perspektiv, særlig gitt forskjellene mellom tjenestepensjonsforetak i og 

mellom medlemsstatene. Ingen kvantitative kapitalkrav, for eksempel Solvens II eller HBS-modeller utledet fra dem, 

bør utvikles på unionsplan med hensyn til tjenestepensjonsforetak, ettersom de potensielt kan minske arbeidsgivernes 

vilje til å sørge for tjenestepensjonsordninger. 

78) Ettersom målene for dette direktivet, som er å opprette en rettslig ramme på unionsplan som omfatter tjenestepensjons-

foretak, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre 

kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktivet ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

79) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter har medlemsstatene forpliktet seg til at meldingen om innarbeidingstiltakene i berettigede 

tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser regelgiveren at 

oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

80) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktivet i nasjonal rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en vesentlig 

endring sammenlignet med tidligere direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som er uendret, følger 

av de tidligere direktivene. 

81) Dette direktivet bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett og 

anvendelsen av direktivene oppført i vedlegg I del B.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktivet fastsetter regler for adgang til å starte og utøve virksomhet som tjenestepensjonsforetak. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Dette direktivet får anvendelse på tjenestepensjonsforetak. Dersom tjenestepensjonsforetak i henhold til nasjonal rett ikke 

har status som en juridisk person, skal vedkommende medlemsstat anvende dette direktivet enten på disse tjenestepensjons-

foretakene eller, med forbehold for nr. 2, på de godkjente enhetene som har ansvar for å forvalte dem og opptre på deres vegne. 

2. Dette direktivet får ikke anvendelse på 

a) foretak som forvalter trygdeordninger som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004(9) og (EF) 

nr. 987/2009(10), 

b) institusjoner som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(11), 2009/138/EF, 2011/61/EU(12), 

2013/36/EU(13) og 2014/65/EU(14), 

c) foretak som drives på grunnlag av løpende finansiering, 

d) foretak der arbeidstakerne i foretaket som tegner pensjon, ikke har noen rettigheter til ytelser, og der foretaket som tegner 

pensjon, kan innløse eiendeler når som helst uten nødvendigvis å oppfylle sine forpliktelser til å utbetale pensjonsytelser, 

e) foretak som foretar regnskapsmessige avsetninger med sikte på å utbetale pensjonsytelser til sine arbeidstakere. 

Artikkel 3 

Anvendelse på tjenestepensjonsforetak som forvalter trygdeordninger 

Tjenestepensjonsforetak som også forvalter lovfestede pensjonsordninger i ansettelsesforhold som anses som trygdeordninger 

omfattet av forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, skal omfattes av dette direktivet med hensyn til den delen av 

deres virksomhet som gjelder ikke-pliktig tjenestepensjon. I slike tilfeller skal forpliktelsene og de tilsvarende eiendelene 

øremerkes, og de skal ikke kunne overføres til de pliktige pensjonsordningene som anses som trygdeordninger, eller omvendt.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger (EUT L 166 av 30.4.2004, 

s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger (EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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Artikkel 4 

Frivillig anvendelse på foretak omfattet av direktiv 2009/138/EF 

Hjemstater kan velge å anvende bestemmelsene i artikkel 9–14, artikkel 19–22, artikkel 23 nr. 1 og 2 og artikkel 24–58 i dette 

direktivet på livsforsikringsforetaks tjenestepensjonsvirksomhet i samsvar med artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i)–iii) og artikkel 2 

nr. 3 bokstav b) ii)–iv) i direktiv 2009/138/EF. I slike tilfeller skal alle eiendeler og forpliktelser knyttet til tjenestepensjons-

virksomheten øremerkes, forvaltes og organiseres atskilt fra livsforsikringsforetakenes øvrige former for virksomhet, uten noen 

mulighet for overføring. 

I tilfellet nevnt i første ledd i denne artikkelen, og bare med hensyn til tjenestepensjonsvirksomheten, omfattes ikke livsfor-

sikringsforetak av artikkel 76–86, artikkel 132, artikkel 134 nr. 2, artikkel 173, artikkel 185 nr. 5, 7 og 8 og artikkel 209 i 

direktiv 2009/138/EF. 

Hjemstaten skal sikre at enten vedkommende myndigheter eller de myndighetene som har ansvaret for tilsynet med 

livsforsikringsforetak som omfattes av direktiv 2009/138/EF, som en del av sine tilsynsoppgaver kontrollerer at tjenestepen-

sjonsvirksomheten er helt atskilt fra annen virksomhet. 

Artikkel 5 

Små tjenestepensjonsforetak og lovfestede ordninger 

Med unntak av artikkel 32–35 kan medlemsstatene velge helt eller delvis ikke å anvende dette direktivet på et tjenestepensjons-

foretak registrert eller godkjent på deres territorium som forvalter pensjonsordninger som til sammen har færre enn 100 med-

lemmer. Med forbehold for artikkel 2 nr. 2 skal slike tjenestepensjonsforetak likevel gis rett til å anvende dette direktivet på 

frivillig grunnlag. Artikkel 11 kan anvendes bare dersom alle andre bestemmelser i dette direktivet anvendes. Medlemsstatene 

skal anvende artikkel 19 nr. 1 og artikkel 21 nr. 1 og 2 på ethvert tjenestepensjonsforetak registrert eller godkjent på deres 

territorium som forvalter pensjonsordninger som til sammen har flere enn 15 medlemmer. 

Medlemsstatene kan velge å anvende enhver av artikkel 1–8, artikkel 19 og artikkel 32–35 på foretak som i henhold til nasjonal 

rett yter lovpliktige tjenestepensjoner garantert av en offentlig myndighet. 

Artikkel 6 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

 1) «tjenestepensjonsforetak» et foretak som, uavhengig av juridisk form, utøver fondsbasert virksomhet, og som er etablert 

atskilt fra ethvert foretak eller enhver virksomhetssammenslutning som tegner pensjon, og hvis formål er å levere pen-

sjonsytelser knyttet til en yrkesvirksomhet på grunnlag av en avtale eller kontrakt inngått 

a) på individuelt eller kollektivt grunnlag mellom arbeidsgiver(e) og arbeidstaker(e) eller deres respektive representanter, 

eller 

b) med selvstendig næringsdrivende, individuelt eller kollektivt, i samsvar med hjemstatens og vertsstatens rett, 

og som utøver virksomhet som er direkte knyttet til disse, 

 2) «pensjonsordning» en kontrakt, en avtale, en forvaltningsfullmakt eller regler som angir hvilke pensjonsytelser som 

leveres, og på hvilke vilkår, 

 3) «foretak som tegner pensjon» ethvert foretak eller annet organ, uansett om det omfatter eller består av én eller flere 

juridiske eller fysiske personer, som handler i egenskap av arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende eller en 

kombinasjon av disse, og som tilbyr en pensjonsordning eller betaler bidrag til et tjenestepensjonsforetak,  
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 4) «pensjonsytelser» ytelser som utbetales under henvisning til oppnådd pensjonsalder eller forventet oppnådd pensjonsalder, 

eller dersom de kommer i tillegg til disse ytelsene og leveres i tilknytning til dem, i form av utbetalinger ved dødsfall, 

uførhet eller opphør av ansettelsesforholdet, eller i form av støtte eller tjenester ved sykdom, fattigdom eller dødsfall. For 

å styrke den økonomiske tryggheten i alderdommen bør disse pensjonsytelsene ha form av livslange utbetalinger, utbe-

talinger over et visst tidsrom, engangsutbetaling eller en kombinasjon av disse, 

 5) «medlem» en person, annet enn en pensjonsmottaker eller et potensielt medlem, hvis tidligere eller nåværende yrkesvirk-

somhet gir eller vil gi vedkommende person rett til pensjonsytelser i samsvar med bestemmelsene i en pensjonsordning, 

 6) «pensjonsmottaker» en person som mottar pensjonsytelser, 

 7) «potensielt medlem» en person som har rett til å tilslutte seg en pensjonsordning, 

 8) «vedkommende myndighet» en nasjonal myndighet som er utpekt til å utføre de oppgavene som fastsettes i dette direkti-

vet, 

 9) «biometriske risikoer» risikoer knyttet til dødsfall, uførhet og lang levetid, 

10) «hjemstat» den medlemsstaten der tjenestepensjonsforetaket er registrert eller godkjent, og der det har sin hovedadmini-

strasjon i samsvar med artikkel 9, 

11) «vertsstat» den medlemsstaten hvis sosial- og arbeidsrett som er relevant for tjenestepensjonsordninger, får anvendelse på 

forholdet mellom foretaket som tegner pensjon, og medlemmene eller pensjonsmottakerne, 

12) «overførende tjenestepensjonsforetak» et tjenestepensjonsforetak som overfører hele eller deler av en pensjonsordnings 

forpliktelser, forsikringstekniske avsetninger og andre forpliktelser og rettigheter samt tilhørende eiendeler eller deres 

kontantekvivalenter til et tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent i en annen medlemsstat, 

13) «mottakende tjenestepensjonsforetak» et tjenestepensjonsforetak som mottar hele eller deler av en pensjonsordnings 

forpliktelser, forsikringstekniske avsetninger og andre forpliktelser og rettigheter samt tilhørende eiendeler eller deres 

kontantekvivalenter fra et tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent i en annen medlemsstat, 

14) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i direktiv 2014/65/EU, 

15) «multilateral handelsfasilitet» eller «MHF» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i 

direktiv 2014/65/EU, 

16) «organisert handelsfasilitet» eller «OHF» en organisert handelsfasilitet eller OHF som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 23 i 

direktiv 2014/65/EU, 

17) «varig medium» en innretning som gjør et medlem eller en pensjonsmottaker i stand til å lagre opplysninger som er rettet 

til medlemmet eller pensjonsmottakeren personlig, på en slik måte at opplysningene er tilgjengelige for framtidig bruk i et 

tidsrom som er tilstrekkelig for opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret gjengivelse av de lagrede 

opplysningene, 

18) «nøkkelfunksjon» innenfor et system for risikostyring og internkontroll, en kapasitet til å utføre praktiske oppgaver som 

omfatter risikostyringsfunksjonen, internrevisjonfunksjonen og aktuarfunksjonen, 

19) «virksomhet over landegrensene» forvaltning av en pensjonsordning der forholdet mellom foretaket som tegner pensjon, 

og de berørte medlemmene og pensjonsmottakerne reguleres av den sosial- og arbeidsretten som er relevant for 

tjenestepensjonsordninger i en annen medlemsstat enn hjemstaten. 

Artikkel 7 

Et tjenestepensjonsforetaks virksomhet 

Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, begrenser sin 

virksomhet til ytelse av pensjoner samt virksomhet som henger sammen med dette.  
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Dersom et livsforsikringsforetak i samsvar med artikkel 4 utøver sin tjenestepensjonsvirksomhet ved å øremerke sine eiendeler 

og forpliktelser, skal de øremerkede eiendelene og forpliktelsene begrenses til ytelse av pensjoner samt virksomhet som henger 

direkte sammen med dette. 

Som et generelt prinsipp skal tjenestepensjonsforetak, dersom det er relevant, ta hensyn til målsetningen om å ha en rimelig 

spredning av risiko og ytelser mellom generasjonene i sin virksomhet. 

Artikkel 8 

Rettslig atskillelse mellom foretak som tegner pensjon, og tjenestepensjonsforetak 

Medlemsstatene skal sikre rettslig atskillelse mellom et foretak som tegner pensjon, og et tjenestepensjonsforetak som er 

registrert eller godkjent på deres territorium, slik at tjenestepensjonsforetakets eiendeler beskyttes i medlemmenes og 

pensjonsmottakernes interesse i tilfelle foretaket som tegner pensjon, går konkurs. 

Artikkel 9 

Registrering eller godkjenning 

1. Medlemsstatene skal, for hvert tjenestepensjonsforetak hvis hovedadministrasjon ligger på deres territorium, sikre at 

tjenestepensjonsforetaket registreres i et nasjonalt register eller godkjennes av vedkommende myndighet. 

Hovedadministrasjonens beliggenhet er det stedet der tjenestepensjonsforetakets viktigste strategiske beslutninger treffes. 

2. Ved virksomhet over landegrensene i samsvar med artikkel 11 skal registeret også angi i hvilke medlemsstater tjeneste-

pensjonsforetaket utøver virksomhet. 

3. Opplysningene fra registeret skal formidles til EIOPA, som skal offentliggjøre dem på sitt nettsted. 

Artikkel 10 

Driftskrav 

1. Medlemsstatene skal for hvert tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, sikre at 

a) tjenestepensjonsforetaket har innført behørig fastsatte regler for forvaltningen av enhver pensjonsordning, 

b) foretaket som tegner pensjon, har forpliktet seg til å sikre regelmessig finansiering av ordningen dersom det garanterer 

utbetaling av pensjonsytelsene. 

2. I samsvar med nærhetsprinsippet, og idet det tas behørig hensyn til størrelsen på pensjonsytelsene som tilbys i trygdeord-

ningene, kan medlemsstatene fastsette at medlemmene som tilleggsytelser kan tilbys dekning av risikoen knyttet til lang levetid 

og uførhet, etterlattepensjon og garanti for tilbakebetaling av innbetalte bidrag, dersom arbeidsgiverne og arbeidstakerne, eller 

deres respektive representanter, blir enige om dette. 

Artikkel 11 

Virksomhet over landegrensene og prosedyrer 

1. Uten å berøre nasjonal sosial- og arbeidsrett med hensyn til organiseringen av pensjonsordninger, herunder pliktig 

medlemskap og resultatene av forhandlinger om tariffavtaler, skal medlemsstatene tillate at tjenestepensjonsforetak som er 

registrert eller godkjent på deres territorium, utøver virksomhet over landegrensene. Medlemsstatene skal også tillate at foretak 

som er etablert på deres territorium, tegner pensjon hos tjenestepensjonsforetak som tilbyr seg å utøve eller utøver virksomhet 

over landegrensene.  
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2. Et tjenestepensjonsforetak som tilbyr seg å utøve virksomhet over landegrensene og å påta seg oppdrag for et foretak som 

tegner pensjon, må innhente forhåndsgodkjenning fra den relevante vedkommende myndigheten i hjemstaten. 

3. Et tjenestepensjonsforetak skal underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om at det har til hensikt å utøve virk-

somhet over landegrensene. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak angir følgende opplysninger når de gir 

underretning: 

a) Navnet på vertsstaten(e), som eventuelt skal identifiseres av foretaket som tegner pensjon. 

b) Navnet på og beliggenheten til hovedadministrasjonen for foretaket som tegner pensjon. 

c) Hovedtrekkene i pensjonsordningen som skal forvaltes for foretaket som tegner pensjon. 

4. Når vedkommende myndighet i hjemstaten underrettes i henhold til nr. 3, og med mindre den har utstedt en begrunnet 

beslutning om at tjenestepensjonsforetakets administrative struktur eller finansielle stilling eller gode vandel eller de faglige 

kvalifikasjonene eller yrkeserfaringen til personene som driver tjenestepensjonsforetaket, ikke er forenlig med de formene for 

virksomhet over landegrensene som planlegges, skal vedkommende myndighet innen tre måneder etter å ha mottatt alle 

opplysningene nevnt i nr. 3 formidle disse opplysningene til vedkommende myndighet i vertsstaten og underrette tjenestepen-

sjonsforetaket om dette. 

Den begrunnede beslutningen nevnt i første ledd skal utstedes innen tre måneder etter mottak av alle opplysningene nevnt i 

nr. 3. 

5. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten ikke oversender opplysningene nevnt i nr. 3 til vedkommende myndighet i 

vertsstaten, skal den innen tre måneder etter å ha mottatt alle opplysningene begrunne avslaget overfor det berørte tjeneste-

pensjonsforetaket. Manglende formidling av opplysninger skal kunne påklages til domstolene i hjemstaten. 

6. Tjenestepensjonsforetak som utøver virksomhet over landegrensene, er underlagt de opplysningskravene som er 

omhandlet i avdeling IV, og som er pålagt av vertsstaten med hensyn til potensielle medlemmer, medlemmer og pensjonsmot-

takere som berøres av virksomheten over landegrensene. 

7. Før tjenestepensjonsforetaket begynner å utøve virksomhet over landegrensene, skal vedkommende myndighet i vertssta-

ten, innen seks uker etter å ha mottatt opplysningene nevnt i nr. 3, underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om de 

kravene i sosial- og arbeidsretten som er relevante for tjenestepensjonsordninger, og som skal oppfylles når pensjonsordningen 

forvaltes på oppdrag fra et foretak i vertsstaten, og om vertsstatens opplysningskrav nevnt i avdeling IV som gjelder for 

virksomhet over landegrensene. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal formidle disse opplysningene til tjenestepensjons-

foretaket. 

8. Når tjenestepensjonsforetaket mottar opplysningene nevnt i nr. 7, eller dersom ingen opplysninger er mottatt fra ved-

kommende myndighet i hjemstaten ved utløpet av fristen fastsatt i nr. 7, kan det begynne å utøve virksomhet over 

landegrensene i samsvar med de kravene i vertsstatens sosial- og arbeidsrett som er relevante for tjenestepensjonsordninger, og 

med vertsstatens opplysningskrav som nevnt i nr. 7. 

9. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om eventuelle vesentlige 

endringer i de kravene i vertsstatens sosial- og arbeidsrett som er relevante for tjenestepensjonsordninger, og som kan påvirke 

pensjonsordningens særtrekk, i den grad de gjelder virksomheten over landegrensene, og om eventuelle vesentlige endringer i 

vertsstatens opplysningskrav som nevnt i nr. 7. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal formidle disse opplysningene til 

tjenestepensjonsforetaket. 

10. Tjenestepensjonsforetaket skal være underlagt løpende tilsyn ved vedkommende myndighet i vertsstaten med hensyn til 

hvorvidt dets virksomhet oppfyller de kravene i vertsstatens sosial- og arbeidsrett som er relevante for tjenestepensjons-

ordninger, og vertsstatens opplysningskrav som nevnt i nr. 7. Dersom det under tilsynet oppdages uregelmessigheter, skal 

vedkommende myndighet i vertsstaten umiddelbart underrette vedkommende myndighet i hjemstaten. Vedkommende 

myndighet i hjemstaten skal i samarbeid med vedkommende myndighet i vertsstaten treffe de tiltakene som er nødvendige for å 

sikre at tjenestepensjonsforetaket stanser overtredelsen som er påvist. 

11. Dersom tjenestepensjonsforetaket til tross for tiltakene som vedkommende myndighet i hjemstaten treffer, eller fordi det 

mangler hensiktsmessige tiltak i hjemstaten, fortsatt overtrer gjeldende krav i vertsstatens sosial- og arbeidsrett for 
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tjenestepensjonsordninger, eller vertsstatens opplysningskrav som nevnt i nr. 7, kan vedkommende myndighet i vertsstaten, 

etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe hensiktsmessige tiltak for å forebygge eller sanksjonere 

ytterligere overtredelser, herunder, i den grad det er strengt nødvendig, hindre tjenestepensjonsforetaket i å utøve virksomhet i 

vertsstaten for det foretaket som tegner pensjon. 

Artikkel 12 

Overføringer over landegrensene 

1. Medlemsstatene skal tillate at tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, overfører hele 

eller deler av en pensjonsordnings forpliktelser, forsikringstekniske avsetninger og andre forpliktelser og rettigheter samt 

tilhørende eiendeler eller deres kontantekvivalenter til et mottakende tjenestepensjonsforetak. 

2. Medlemsstatene skal sikre at kostnadene ved overføringen ikke belastes de gjenværende medlemmene og pensjonsmot-

takerne av det overførende tjenestepensjonsforetaket eller inneværende medlemmer og pensjonsmottakere i det mottakende 

tjenestepensjonsforetaket. 

3. Overføringen krever forhåndsgodkjenning fra 

a) et flertall av de berørte medlemmene og et flertall av de berørte pensjonsmottakerne eller, dersom det er relevant, et flertall 

av deres representanter. Flertall defineres i samsvar med nasjonal rett. Overførende tjenestepensjonsforetak skal i god tid 

før søknaden nevnt i nr. 4 inngis, gi de berørte medlemmene og pensjonsmottakerne, og eventuelt deres representanter, 

opplysninger om vilkårene for overføringen, og 

b) foretaket som tegner pensjon, dersom det er relevant. 

4. Overføring av hele eller deler av en pensjonsordnings forpliktelser, forsikringstekniske avsetninger og andre forpliktelser 

og rettigheter samt tilhørende eiendeler eller deres kontantekvivalenter mellom overførende og mottakende tjenestepensjons-

foretak krever godkjenning fra vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat etter at det er 

innhentet forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet i overførende tjenestepensjonsforetaks hjemstat. Søknaden om 

godkjenning av overføringen skal inngis av mottakende tjenestepensjonsforetak. Vedkommende myndighet i mottakende 

tjenestepensjonsforetaks hjemstat skal gi eller nekte godkjenning, og skal underrette mottakende tjenestepensjonsforetak om sin 

beslutning innen tre måneder etter at søknaden er mottatt. 

5. Søknaden om godkjenning av overføringen nevnt i nr. 4 skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Skriftlig avtale mellom overførende og mottakende tjenestepensjonsforetak der vilkårene for overføringen framgår. 

b) En beskrivelse av hovedtrekkene i pensjonsordningen. 

c) En beskrivelse av forpliktelsene eller de forsikringstekniske avsetningene som skal overføres, og andre forpliktelser og 

rettigheter samt tilhørende eiendeler eller deres kontantekvivalenter. 

d) Navn på og beliggenheten til hovedadministrasjonene for overførende og mottakende tjenestepensjonsforetak og medlems-

statene der hvert tjenestepensjonsforetak er registrert eller godkjent. 

e) Beliggenheten til hovedadministrasjonen til foretaket som tegner pensjon, og dette foretakets navn. 

f) Dokumentasjon på forhåndsgodkjenning i samsvar med nr. 3. 

g) Eventuelt navnene på medlemsstatene hvis sosial- og arbeidsrett som er relevant for tjenestepensjonsordninger, får 

anvendelse på den aktuelle pensjonsordningen. 

6. Vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat skal snarest etter mottak videresende søknaden 

nevnt i nr. 4 til vedkommende myndighet i overførende tjenestepensjonsforetak. 

7. Vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat skal bare vurdere om 

a) alle opplysningene nevnt i nr. 5 er framlagt av mottakende tjenestepensjonsforetak,  
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b) mottakende tjenestepensjonsforetaks administrative struktur, finansielle stilling og gode vandel eller de faglige kvalifikasjo-

nene eller yrkeserfaringen til personene som driver det mottakende tjenestepensjonsforetaket, er forenlig med den foreslåtte 

overføringen, 

c) de langsiktige interessene til mottakende tjenestepensjonsforetaks medlemmer og pensjonsmottakere og den overførte delen 

av ordningen er tilstrekkelig beskyttet under og etter overføringen, 

d) mottakende tjenestepensjonsforetaks forsikringstekniske avsetninger er fullstendig finansiert på datoen for overføringen, 

dersom overføringen medfører virksomhet over landegrensene, og 

e) eiendelene som skal overføres, er tilstrekkelige og egnet til å dekke forpliktelser, forsikringstekniske avsetninger og andre 

forpliktelser og rettigheter som skal overføres, i samsvar med gjeldende regler i mottakende tjenestepensjonsforetaks 

hjemstat. 

8. Vedkommende myndighet i overførende tjenestepensjonsforetaks hjemstat skal bare vurdere om 

a) medlemmenes og pensjonsmottakernes langsiktige interesser for gjenværende del av ordningen er tilstrekkelig beskyttet 

ved en delvis overføring av en pensjonsordnings forpliktelser, forsikringstekniske avsetninger og andre forpliktelser og 

rettigheter samt tilsvarende eiendeler eller deres kontantekvivalenter, 

b) medlemmenes og pensjonsmottakernes individuelle rettigheter er minst på samme nivå etter overføringen, 

c) eiendelene tilsvarende pensjonsordningen som skal overføres, er tilstrekkelige og egnet til å dekke forpliktelser, 

forsikringstekniske avsetninger og andre forpliktelser og rettigheter som skal overføres, i samsvar med gjeldende regler i 

overførende tjenestepensjonsforetaks hjemstat. 

9. Vedkommende myndighet i overførende tjenestepensjonsforetaks hjemstat skal videresende resultatene av vurderingen 

nevnt i nr. 8 innen åtte uker etter mottak av søknaden nevnt i nr. 6, slik at vedkommende myndighet i mottakende tjenestepen-

sjonsforetaks hjemstat kan treffe beslutning i samsvar med nr. 4. 

10. Dersom godkjenningen avvises, skal vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat begrunne 

avslaget innen fristen på tre måneder nevnt i nr. 4. Avslaget, eller manglende svar fra vedkommende myndighet i mottakende 

tjenestepensjonsforetaks hjemstat, skal kunne påklages til domstolene i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat. 

11. Vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat skal underrette vedkommende myndighet i 

overførende tjenestepensjonsforetaks hjemstat om beslutningen nevnt i nr. 4 innen to uker etter at beslutningen er truffet. 

Dersom overføringen medfører virksomhet over landegrensene, skal vedkommende myndighet i overførende tjenestepensjons-

foretaks hjemstat underrette vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat om de kravene i sosial- 

og arbeidsretten som er relevante for tjenestepensjonsordninger, og som skal oppfylles når pensjonsordningen forvaltes, og om 

vertsstatens opplysningskrav nevnt i avdeling IV som gjelder for virksomhet over landegrensene. Den underretningen skal gis 

innen fire uker. 

Vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat skal gi mottakende tjenestepensjonsforetak disse 

opplysningene innen én uke etter mottak. 

12. Ved mottak av en beslutning om å gi godkjenning som nevnt i nr. 4, eller dersom informasjon om beslutningen ikke 

mottas fra vedkommende myndighet i mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat ved utløpet av fristen nevnt i nr. 11 tredje 

ledd, kan mottakende tjenestepensjonsforetak begynne å forvalte pensjonsordningen. 

13. Ved uenighet om prosedyren eller innholdet i et tiltak, eller ved manglende tiltak fra vedkommende myndighet i overfø-

rende eller mottakende tjenestepensjonsforetaks hjemstat, herunder beslutning om å godkjenne eller nekte en overføring over 

landegrensene, kan EIOPA utføre ikke-bindende megling i samsvar med artikkel 31 andre ledd bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 1094/2010 på anmodning fra en av de vedkommende myndighetene eller på eget initiativ. 

14. Dersom mottakende tjenestepensjonsforetak utøver virksomhet over landegrensene, får artikkel 11 nr. 9, 10 og 11 

anvendelse.  
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AVDELING II 

KVANTITATIVE KRAV 

Artikkel 13 

Forsikringstekniske avsetninger 

1. Hjemstaten skal sikre at tjenestepensjonsforetak som forvalter tjenestepensjonsordninger, til enhver tid og for alle sine 

pensjonsordninger har tilstrekkelige forsikringstekniske avsetninger tilsvarende de økonomiske forpliktelsene som følger av 

deres portefølje av pensjonsavtaler. 

2. Hjemstaten skal sikre at tjenestepensjonsforetak som forvalter tjenestepensjonsordninger, når de gir dekning for 

biometriske risikoer eller en garanti om investeringsavkastning eller et gitt ytelsesnivå, har tilstrekkelige forsikringstekniske 

avsetninger til å dekke alle disse ordningene. 

3. Beregningen av de forsikringstekniske avsetningene skal skje hvert år. Hjemstaten kan imidlertid tillate at den skjer bare 

hvert tredje år dersom tjenestepensjonsforetaket gir medlemmene eller vedkommende myndigheter en bekreftelse på eller 

rapport om at det er foretatt justeringer i de mellomliggende årene. Bekreftelsen eller rapporten skal vise den justerte 

utviklingen av de forsikringstekniske avsetningene og endringene i risikodekningen. 

4. Beregningen av de forsikringstekniske avsetningene skal foretas og bekreftes av en aktuar eller av en annen ekspert på 

dette området, herunder en revisor, dersom dette tillates ifølge nasjonal rett, på grunnlag av aktuarielle metoder anerkjent av 

vedkommende myndigheter i hjemstaten, i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Minstebeløpet for forsikringstekniske avsetninger skal beregnes ved hjelp av en tilstrekkelig forsiktig aktuariell verdsetting, 

idet det tas hensyn til alle forpliktelser som gjelder ytelser og bidrag som følger av tjenestepensjonsforetakets pensjonsord-

ninger. Det må være tilstrekkelig både til at utbetalingen av pensjoner og ytelser til nåværende pensjonsmottakere kan 

fortsette, og til å gjenspeile de forpliktelsene som følger av medlemmers opptjente pensjonsrettigheter. De økonomiske og 

aktuarielle forutsetningene som benyttes ved vurderingen av forpliktelsene, skal også velges med forsiktighet, ved behov 

med en tilstrekkelig margin for ugunstig avvik. 

b) De maksimale rentesatsene skal velges med forsiktighet og fastsettes i samsvar med relevante regler i hjemstaten. Ved 

fastsettelsen av de forsiktige rentesatsene skal det tas hensyn til 

i) avkastningen av tilsvarende eiendeler som tjenestepensjonsforetaket har, samt forventet framtidig avkastning på 

investeringer, 

ii) avkastningen av høykvalitetsobligasjoner, statsobligasjoner, obligasjoner fra Den europeiske stabilitetsordning, obliga-

sjoner fra Den europeiske investeringsbank (EIB) eller obligasjoner fra Det europeiske finansielle stabiliseringsfond, 

eller 

iii) en kombinasjon av punkt i) og ii). 

c) De biometriske tabellene som benyttes ved beregning av de forsikringstekniske avsetningene, skal bygge på forsiktighets-

prinsippet, idet det tas hensyn til hovedtrekkene til medlemsgruppen og pensjonsordningene, særlig de forventede endrin-

gene i relevante risikoer. 

d) Metoden og grunnlaget for beregning av forsikringstekniske avsetninger skal vanligvis være uendret fra det ene regnskaps-

året til det andre. Endringer kan imidlertid begrunnes ut fra endringer i de rettslige, demografiske eller økonomiske 

omstendighetene som forutsetningene bygger på. 

5. Hjemstaten kan knytte flere og mer detaljerte krav til beregningen av forsikringstekniske avsetninger, med sikte på å sikre 

at medlemmers og pensjonsmottakeres interesser beskyttes i tilstrekkelig grad. 

Artikkel 14 

Dekning av forsikringstekniske avsetninger 

1. Hjemstaten skal kreve at alle tjenestepensjonsforetak til enhver tid har tilstrekkelige og egnede eiendeler til å dekke de 

forsikringstekniske avsetningene for alle pensjonsordninger de forvalter.  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1377 

 

 

2. Hjemstaten kan tillate at et tjenestepensjonsforetak, for et begrenset tidsrom, ikke har tilstrekkelige eiendeler til å dekke 

de forsikringstekniske avsetningene. I så fall skal vedkommende myndigheter kreve at tjenestepensjonsforetaket vedtar en 

konkret og gjennomførbar gjenopprettingsplan med en tidsramme for å sikre at kravene i nr. 1 igjen overholdes. Planen skal 

oppfylle følgende vilkår: 

a) Tjenestepensjonsforetaket skal innen rimelig tid utarbeide en konkret og gjennomførbar plan for å gjenopprette beholdnin-

gen av eiendeler til det nivået som kreves for full dekning av de forsikringstekniske avsetningene. Planen skal gjøres 

tilgjengelig for medlemmene eller, dersom det er relevant, for deres representanter og/eller godkjennes av vedkommende 

myndigheter i hjemstaten. 

b) Ved utarbeidingen av planen skal det tas hensyn til tjenestepensjonsforetakets særskilte situasjon, særlig sammensetningen 

av eiendeler og forpliktelser, risikoprofil, likviditetsplan, aldersprofil for de medlemmene som er berettiget til å motta 

pensjonsytelser, og om det dreier seg om ordninger i startfasen eller ordninger som går fra å ha ingen eller delvis dekning til 

å ha full dekning. 

c) Dersom en pensjonsordning avvikles i tidsrommet nevnt i første punktum i dette nummeret, skal tjenestepensjonsforetaket 

underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten. Tjenestepensjonsforetaket skal iverksette en prosedyre for å overføre 

eiendeler og tilsvarende forpliktelser fra denne ordningen til et annet tjenestepensjonsforetak, et forsikringsforetak eller et 

annet egnet organ. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal underrettes om denne prosedyren, og hovedtrekkene i 

prosedyren skal gjøres tilgjengelige for medlemmene eller, dersom det er relevant, for deres representanter, i samsvar med 

fortrolighetsprinsippet. 

3. Ved virksomhet over landegrensene skal de forsikringstekniske avsetningene til enhver tid ha full dekning for samtlige 

pensjonsordninger som forvaltes. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, skal vedkommende myndighet i hjemstaten umiddelbart 

gripe inn og kreve at tjenestepensjonsforetaket omgående utarbeider hensiktsmessige tiltak og gjennomfører dem uten utilbørlig 

forsinkelse på en måte som gjør at medlemmene og pensjonsmottakerne er tilstrekkelig beskyttet. 

Artikkel 15 

Påkrevd ansvarlig kapital 

1. Hjemstaten skal sikre at tjenestepensjonsforetak som forvalter pensjonsordninger, har en permanent beholdning av 

eiendeler som buffer i tillegg til de forsikringstekniske avsetningene når tjenestepensjonsforetaket selv, og ikke foretaket som 

tegner pensjon, inngår forpliktelsen til å dekke biometrisk risiko, eller garanterer en gitt investeringsavkastning eller et gitt 

ytelsesnivå. Størrelsen på denne beholdningen skal gjenspeile typen risiko og portefølje av eiendeler for alle ordninger foretaket 

forvalter. Slike eiendeler skal være fri for alle påregnelige forpliktelser og fungere som sikkerhetskapital til utjevning av avvik 

mellom forventede og faktiske kostnader og inntekter. 

2. Ved beregning av minstebeløpet for ytterligere eiendeler får reglene fastsatt i artikkel 16, 17 og 18 anvendelse. 

3. Nr. 1 er imidlertid ikke til hinder for at medlemsstatene kan kreve at tjenestepensjonsforetak etablert på deres territorium 

skal ha den påkrevde ansvarlige kapitalen, eller fastsette mer detaljerte regler, forutsatt at dette er berettiget ut fra 

forsiktighetshensyn. 

Artikkel 16 

Solvensmarginkapital 

1. Medlemsstatene skal pålegge alle tjenestepensjonsforetakene omhandlet i artikkel 15 nr. 1 som er registrert eller godkjent 

på deres territorium, til enhver tid å ha en tilstrekkelig solvensmarginkapital for hele foretakets virksomhet som minst tilsvarer 

kravene i dette direktivet, for å sikre tjenestepensjonsordningens langsiktige bærekraft. 

2. Solvensmarginkapitalen skal bestå av tjenestepensjonsforetakets eiendeler, fri for alle påregnelige forpliktelser, og med 

fradrag av eventuelle immaterielle verdier, herunder følgende: 

a) Innbetalt aksjekapital eller, dersom det dreier seg om et tjenestepensjonsforetak som er et gjensidig foretak, faktisk garanti-

fond pluss eventuelle medlemskontoer i det gjensidige foretaket som oppfyller følgende kriterier: 

i) Stiftelsesdokumentet og vedtektene skal fastsette at utbetalinger fra disse kontoene til medlemmene i det gjensidige 

foretaket kan skje bare i den utstrekning dette ikke fører til at solvensmarginkapitalen faller under det nivået som 

kreves, eller, etter foretakets oppløsning, dersom foretakets øvrige gjeld er betalt.  
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ii) Når det gjelder utbetalinger nevnt i punkt i) som skjer av andre grunner enn individuelt opphør av medlemskap i det 

gjensidige foretaket, skal det i stiftelsesdokumentet og vedtektene fastsettes at vedkommende myndigheter må 

underrettes om dette minst én måned på forhånd, og at de kan forby utbetalinger i denne perioden. 

iii) De relevante bestemmelsene i stiftelsesdokumentet og vedtektene kan endres bare dersom vedkommende myndigheter 

har erklært at de ikke har innvendinger mot endringen, men uten at dette berører kriteriene omhandlet i punkt i) og ii). 

b) Lovfestede og frie avsetninger som ikke tilsvarer inngåtte forpliktelser. 

c) Overføringer fra tidligere år, etter fradrag av utbytte som skal utbetales. 

d) I den grad dette er tillatt i henhold til nasjonal rett, bonusfondene som framkommer i balansen, dersom de kan brukes til å 

dekke eventuelle tap og ikke er avsatt til utdeling til medlemmer og pensjonsmottakere. 

Solvensmarginkapitalen skal reduseres med verdien av egne aksjer som eies direkte av tjenestepensjonsforetaket. 

3. Medlemsstatene kan fastsette at solvensmarginkapitalen også kan bestå av 

a) kumulative preferanseaksjer og ansvarlig lånekapital opp til 50 % av det beløpet som er lavest av solvensmarginkapitalen 

og solvensmarginkravet, hvorav høyst 25 % skal bestå av ansvarlig lånekapital med fast løpetid eller kumulative 

preferanseaksjer med fast løpetid, forutsatt at det, dersom tjenestepensjonsforetaket går konkurs eller avvikles, finnes 

bindende avtaler om at ansvarlig lånekapital eller preferanseaksjer skal etterstilles alle andre kreditorers fordringer og ikke 

skal tilbakebetales før all annen utestående gjeld på dette tidspunktet er gjort opp, 

b) verdipapirer uten fast løpetid samt andre instrumenter, herunder andre kumulative preferanseaksjer enn dem som er nevnt i 

bokstav a), opp til høyst 50 % av det beløpet som er lavest av solvensmarginkapitalen og solvensmarginkravet for det 

samlede beløpet av de verdipapirene og den ansvarlige lånekapitalen som er nevnt i bokstav a), forutsatt at følgende vilkår 

er oppfylt: 

i) De kan ikke tilbakebetales på ihendehavers initiativ eller uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

ii) Emisjonsavtalen skal gi tjenestepensjonsforetaket mulighet til å utsette betaling av renter på lånet. 

iii) Långivers fordringer på tjenestepensjonsforetaket skal i sin helhet etterstilles alle ikke-etterstilte kreditorers fordringer. 

iv) De dokumentene som gjelder for utstedelsen av verdipapirene, skal inneholde bestemmelser om at gjeld og ubetalte 

renter kan brukes til å dekke tap, samtidig som tjenestepensjonsforetaket kan fortsette sin virksomhet. 

v) Bare fullt innbetalte beløp skal tas i betraktning. 

Med hensyn til bokstav a) skal ansvarlig lånekapital også oppfylle følgende vilkår: 

i) Bare fullt innbetalte midler skal tas i betraktning. 

ii) For lån med fast løpetid skal den opprinnelige løpetiden være på minst fem år. Minst ett år før tilbakebetalingsdatoen 

skal tjenestepensjonsforetaket framlegge for godkjenning for vedkommende myndigheter en plan som viser hvordan 

solvensmarginkapitalen vil bli opprettholdt eller brakt opp på det nivået som kreves ved forfall, med mindre den 

andelen lånet utgjør av solvensmarginkapitalen, blir gradvis redusert i løpet av minst de fem siste årene før forfall. 

Vedkommende myndigheter kan godkjenne tilbakebetaling av slike lån før forfall, forutsatt at utstedende tjenestepen-

sjonsforetak har søkt om dette og dets solvensmarginkapital ikke faller under det nivået som kreves. 

iii) Lån hvis løpetid ikke er fastsatt, skal kunne tilbakebetales først etter fem års varsel om oppsigelse, med mindre lånene 

ikke lenger anses som en del av solvensmarginkapitalen, eller dersom det kreves en særlig forhåndsgodkjenning fra 

vedkommende myndigheter for tilbakebetaling før forfall. I sistnevnte tilfelle skal tjenestepensjonsforetaket underrette 

vedkommende myndigheter minst seks måneder før tidspunktet for den foreslåtte tilbakebetalingen og angi beløpet for 

solvensmarginkapitalen og solvensmarginkravet både før og etter den aktuelle tilbakebetalingen. Vedkommende 

myndigheter skal tillate tilbakebetaling bare dersom det ikke er fare for at tjenestepensjonsforetakets solvensmargin-

kapital vil falle under det nivået som kreves.  
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iv) Låneavtalen skal ikke omfatte noen klausul om at gjelden under andre, nærmere angitte omstendigheter enn avvikling 

av tjenestepensjonsforetaket skal betales tilbake før den avtalte forfallsdatoen. 

v) Låneavtalen kan endres bare dersom vedkommende myndigheter har erklært at de ikke har innvendinger mot endrin-

gen. 

4. Ved søknad med underlagsdokumentasjon fra tjenestepensjonsforetaket til vedkommende myndighet i hjemstaten og med 

denne myndighetens samtykke kan solvensmarginkapitalen også bestå av følgende: 

a) Dersom zillmering ikke anvendes, eller dersom den anvendes, men er mindre enn belastningen av anskaffelseskostnadene 

inkludert i premien, differansen mellom en premieavsetning som ikke er zillmert eller er delvis zillmert, og en premieav-

setning som er zillmert tilsvarende belastningen av anskaffelseskostnadene inkludert i premien. 

b) Alle skjulte nettoreserver som skriver seg fra verdsetting av eiendeler, i den grad slike skjulte nettoreserver ikke er av 

uvanlig art. 

c) Halvparten av den delen av aksjekapitalen eller garantifondet som ennå ikke er innbetalt, fra det tidspunktet den innbetalte 

andelen utgjør 25 % av aksjekapitalen eller garantifondet, opp til 50 % av det beløpet som er lavest av solvensmargin-

kapitalen og solvensmarginkravet. 

Beløpet omhandlet i bokstav a) kan ikke overstige 3,5 % av summen av differansene mellom de relevante kapitalbeløpene for 

livsforsikringer og tjenestepensjoner og premieavsetningene for alle forsikringsavtaler der zillmering er mulig. Denne 

differansen skal reduseres med eventuelle ikke-avskrevne anskaffelseskostnader som er oppført som eiendeler. 

Artikkel 17 

Solvensmarginkrav 

1. Solvensmarginkravet skal fastsettes som angitt i nr. 2–6, alt etter hvilke forpliktelser som er inngått. 

2. Solvensmarginkravet er lik summen av følgende to resultater: 

a) Første resultat: 

En andel på 4 % av premieavsetningene knyttet til direkte forsikringsvirksomhet og mottatt gjenforsikring uten fradrag for 

avgitt gjenforsikring multipliseres med et prosenttall, som ikke skal være mindre enn 85 %, som for foregående regnskapsår 

tilsvarer forholdet mellom premieavsetninger med fradrag for avgitt gjenforsikring og samlet brutto premieavsetning. 

b) Andre resultat: 

For avtaler der udekket risiko ikke er negativ, skal en andel på 0,3 % av slik kapital tegnet av tjenestepensjonsforetaket 

multipliseres med et prosenttall, som ikke skal være mindre enn 50 %, som for foregående regnskapsår tilsvarer forholdet 

mellom samlet udekket risiko som blir beholdt som tjenestepensjonsforetakets forpliktelse etter fradrag for avgitt 

gjenforsikring og retrocesjon i gjenforsikring, og samlet udekket risiko uten fradrag for avgitt gjenforsikring. 

For midlertidige dødsfallforsikringer med en løpetid på høyst tre år skal andelen være 0,1 %. For slike forsikringer med en 

løpetid på over tre år, men høyst fem år skal andelen være 0,15 %. 

3. For tilleggsforsikringer omhandlet i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) iii) i direktiv 2009/138/EF er solvensmarginkravet lik 

solvensmarginkravet for tjenestepensjonsforetak fastsatt i artikkel 18. 

4. For kapitaliseringsvirksomhet omhandlet i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) ii) i direktiv 2009/138/EF er solvensmarginkravet lik 

4 % av premieavsetningene beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav a). 

5. For virksomhet omhandlet i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i) i direktiv 2009/138/EF er solvensmarginkravet lik 1 % av 

eiendelene.  



Nr. 81/1380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

6. For forsikringer knyttet til investeringsfond og omfattet av artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i) og ii) i direktiv 2009/138/EF og 

virksomhetene omhandlet i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) iii)–v) i direktiv 2009/138/EF er solvensmarginkravet lik summen av 

følgende: 

a) I den grad tjenestepensjonsforetaket påtar seg en investeringsrisiko, 4 % av de forsikringstekniske avsetningene beregnet i 

samsvar med nr. 2 bokstav a). 

b) I den grad tjenestepensjonsforetaket ikke påtar seg en investeringsrisiko, men der beløpet som skal dekke administrasjons-

kostnadene, fastsettes for en periode på over fem år, 1 % av de forsikringstekniske avsetningene beregnet i samsvar med 

artikkel 2 bokstav a). 

c) I den grad tjenestepensjonsforetaket ikke påtar seg en investeringsrisiko, og beløpet som skal dekke administrasjons-

kostnadene, ikke fastsettes for en periode på over fem år, et beløp som tilsvarer 25 % av netto administrasjonskostnader for 

foregående regnskapsår for slik forsikring og virksomhet. 

d) I den grad tjenestepensjonsforetaket dekker dødsrisiko, 0,3 % av udekket risiko beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 18 

Solvensmarginkrav i henhold til artikkel 17 nr. 3 

1. Solvensmarginkravet skal fastsettes på grunnlag av enten de årlige premie- eller bidragsbeløpene eller gjennomsnittet av 

erstatningsutbetalingene de siste tre regnskapsårene. 

2. Solvensmarginkravet skal være lik det høyeste av de to resultatene i henhold til nr. 3 og 4. 

3. Premiegrunnlaget skal beregnes på grunnlag av det som er høyest av bruttoverdien av tegnede premier eller bidrag som 

beregnet nedenfor, og bruttoverdien av opptjente premier eller bidrag. 

Premiene eller bidragene, herunder tilleggsavgifter på disse, fra all direkte forsikringsvirksomhet i foregående regnskapsår skal 

summeres. 

Til denne summen legges de premiebeløpene som er mottatt for all gjenforsikring i foregående regnskapsår. 

Fra denne summen trekkes det samlede beløpet for premier eller bidrag som er annullert i løpet av foregående regnskapsår, 

samt det samlede beløpet for skatter og avgifter på premier eller bidrag som inngår i den samlede summen. 

Det beløpet som framkommer på denne måten, skal deles i to, der den første delen går opp til høyst 50 millioner euro, og den 

andre utgjør det overskytende; 18 % av den første delen og 16 % av den andre delen legges så sammen. 

Summen som framkommer, skal multipliseres med et prosenttall som for summen for de tre foregående regnskapsårene 

tilsvarer forholdet mellom de erstatningsutbetalingene som tjenestepensjonsforetaket fortsatt skal dekke, etter fradrag av beløp 

som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler, og brutto erstatningsutbetalinger. Dette prosenttallet skal ikke være 

mindre enn 50 %. 

4. Grunnlaget for erstatningsutbetalingene skal beregnes som følger: 

Beløpene som utbetales i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhet, uten fradrag av erstatningsutbetalinger som bæres av 

gjenforsikrere og retrocesjonarer, i periodene angitt i nr. 1, skal summeres. 

Til denne summen legges summen av erstatninger utbetalt for mottatt gjenforsikring eller retrocesjon i de samme periodene og 

summen av avsetninger for ikke-oppgjorte skader fastslått ved avslutningen av foregående regnskapsår, med hensyn til både 

direkte forsikringsvirksomhet og mottatt gjenforsikring.  
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Fra denne summen trekkes summen av inndrevne beløp i periodene angitt i nr. 1. 

Fra den resterende summen trekkes beløpet for avsetninger for ikke-oppgjorte skader fastslått ved begynnelsen av det andre 

regnskapsåret før siste regnskapsår som det foreligger regnskaper for, med hensyn til både direkte forsikringsvirksomhet og 

mottatt gjenforsikring. 

En tredel av beløpet som framkommer på denne måten, deles i to, der den første delen går opp til høyst 35 millioner euro, og 

den andre utgjør det overskytende; 26 % av den første delen og 23 % av den andre delen legges så sammen. 

Summen som framkommer, skal multipliseres med et prosenttall som for summen for de tre foregående regnskapsårene 

tilsvarer forholdet mellom de erstatningsutbetalingene som tjenestepensjonsforetaket fortsatt skal dekke, etter fradrag av beløp 

som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler, og brutto erstatningsutbetalinger. Dette prosenttallet skal ikke være 

mindre enn 50 %. 

5. Dersom solvensmarginkravet beregnet i henhold til nr. 2–4 er lavere enn solvensmarginkravet for foregående år, skal 

solvensmarginkravet være minst lik solvensmarginkravet for foregående år, multiplisert med forholdstallet mellom 

forsikringstekniske avsetninger for ikke-oppgjorte skader ved utgangen av foregående regnskapsår og ved inngangen av 

foregående regnskapsår. I disse beregningene skal gjenforsikring ikke inngå i de forsikringstekniske avsetningene, men 

forholdstallet kan ikke være større enn 1. 

Artikkel 19 

Investeringsregler 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, investerer i 

samsvar med forsiktighetsprinsippet, og særlig i samsvar med følgende regler: 

a) Eiendelene skal investeres på den måten som best tjener medlemmenes og pensjonsmottakernes langsiktige interesser som 

helhet. Ved en eventuell interessekonflikt skal tjenestepensjonsforetaket, eller enheten som forvalter dets portefølje, sikre at 

investeringen foretas utelukkende i medlemmenes og pensjonsmottakernes interesse. 

b) Innenfor rammen av forsiktighetsprinsippet skal medlemsstatene tillate at tjenestepensjonsforetak tar hensyn til alle 

potensielle langsiktige innvirkninger av investeringsbeslutninger på miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer. 

c) Eiendelene skal investeres på en måte som sikrer sikkerhet, kvalitet, likviditet og lønnsomhet for porteføljen som helhet. 

d) Eiendelene skal hovedsakelig investeres i regulerte markeder. Investeringer i eiendeler som ikke er opptatt til handel på et 

regulert finansmarked, må under alle omstendigheter holdes på et forsiktig nivå. 

e) Investering i derivatinstrumenter er mulig i den grad slike instrumenter bidrar til en reduksjon av investeringsrisikoen eller 

letter effektiv porteføljeforvaltning. De må verdsettes med forsiktighet, idet det tas hensyn til den underliggende eiendelen, 

og tas med i verdsettingen av tjenestepensjonsforetakets eiendeler. Tjenestepensjonsforetak skal også unngå for stor risiko-

eksponering overfor én enkelt motpart og overfor andre derivattransaksjoner. 

f) Eiendelene skal ha tilstrekkelig spredning til å unngå uforholdsmessig stor avhengighet av en bestemt eiendel, utsteder eller 

foretaksgruppe og altfor stor akkumulering av risiko i porteføljen som helhet. 

Investeringer i eiendeler utstedt av samme utsteder eller av utstedere som tilhører samme gruppe, skal ikke eksponere et 

tjenestepensjonsforetak for en altfor stor risikokonsentrasjon. 

g) Investeringer i instrumenter utstedt av foretaket som tegner pensjon, skal ikke overstige 5 % av den samlede porteføljen, og 

dersom foretaket som tegner pensjon, tilhører en gruppe, skal investeringer i foretakene som tilhører samme gruppe som 

foretaket som tegner pensjon, ikke overstige 10 % av porteføljen.  
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Dersom et tjenestepensjonsforetak opptrer på vegne av flere foretak som tegner pensjon, skal investeringer i disse foretake-

ne gjøres med forsiktighet, idet det tas hensyn til behovet for hensiktsmessig spredning. 

Medlemsstatene kan beslutte ikke å la kravene nevnt i bokstav f) og g) få anvendelse på investeringer i statsobligasjoner. 

2. Samtidig som det tas hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten av virksomheten til de tjenestepensjons-

foretakene det føres tilsyn med, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter overvåker om tjenestepensjons-

foretakenes kredittvurderingsprosesser er tilstrekkelige, vurderer bruken av henvisninger til kredittvurderinger utstedt av 

kredittvurderingsbyråer som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009(15) i 

deres investeringspolitikk og eventuelt motvirker virkningene av slike henvisninger, med sikte på å redusere en ensidig og 

automatisk tillit til slike kredittvurderinger. 

3. Hjemstaten skal forby tjenestepensjonsforetak å oppta lån eller opptre som garantist på vegne av tredjeparter. Medlemssta-

tene kan imidlertid tillate at tjenestepensjonsforetak i et begrenset tidsrom og i et visst omfang opptar lån utelukkende for 

likviditetsformål. 

4. Medlemsstatene skal ikke kreve at tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, investerer i 

bestemte kategorier av eiendeler. 

5. Uten at artikkel 30 berøres, skal medlemsstatene ikke kreve at investeringsbeslutningene til et tjenestepensjonsforetak som 

er registrert eller godkjent på deres territorium, eller dets kapitalforvalter, underlegges noen form for forhåndsgodkjenning eller 

systematisk meldingsplikt. 

6. I samsvar med bestemmelsene i nr. 1–5 kan medlemsstatene, for de tjenestepensjonsforetakene som er registrert eller 

godkjent på deres territorium, fastsette mer detaljerte regler, herunder kvantitative regler, forutsatt at de er berettiget ut fra 

forsiktighetshensyn, for å ta hensyn til samtlige pensjonsordninger som forvaltes av disse tjenestepensjonsforetakene. 

Medlemsstatene skal imidlertid ikke hindre tjenestepensjonsforetak i å 

a) investere inntil 70 % av de eiendelene som dekker de forsikringstekniske avsetningene, eller hele porteføljen for ordninger 

der medlemmene bærer investeringsrisikoen, i aksjer, omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, og 

selskapsobligasjoner som er opptatt til handel på regulerte markeder, eller gjennom MHF-er eller OHF-er, og bestemme 

den relative vektingen av disse verdipapirene i deres investeringsportefølje. Forutsatt at det begrunnes ut fra for-

siktighetshensyn, kan imidlertid medlemsstatene anvende en lavere grense på ikke under 35 % for tjenestepensjonsforetak 

som forvalter pensjonsordninger med langsiktig rentegaranti, selv bærer investeringsrisikoen og selv stiller garantien, 

b) investere inntil 30 % av de eiendelene som dekker de forsikringstekniske avsetningene, i eiendeler angitt i andre valutaer 

enn dem forpliktelsene er angitt i, 

c) investere i instrumenter som har en langsiktig investeringshorisont og ikke handles på et regulert marked, MHF-er eller 

OHF-er, 

d) investere i instrumenter som utstedes eller garanteres av EIB innenfor rammen av Det europeiske fondet for strategiske 

investeringer, Det europeiske langsiktige investeringsfond, europeiske fond for sosialt entreprenørskap og europeiske 

venturekapitalfond. 

7. Nr. 6 skal ikke være til hinder for medlemsstatenes rett til å pålegge tjenestepensjonsforetak som er registrert eller 

godkjent på deres territorium, strengere investeringsregler, også på individuelt grunnlag, forutsatt at dette begrunnes ut fra 

forsiktighetshensyn, særlig i lys av de forpliktelsene tjenestepensjonsforetaket har inngått. 

8. Vedkommende myndighet i vertsstaten til et tjenestepensjonsforetak som utøver virksomhet over landegrensene, som 

omhandlet i artikkel 11, skal ikke fastsette investeringsregler i tillegg til dem som er angitt i nr. 1–6, for den delen av eiendelene 

som dekker forsikringstekniske avsetninger for virksomhet over landegrensene.  

  

(15) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009,  

s. 1). 
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AVDELING III 

VILKÅR FOR UTØVELSE AV VIRKSOMHET 

KAPITTEL 1 

System for styring og kontroll 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser  

Artikkel 20 

Ledelses- eller kontrollorganets ansvar 

1. Medlemsstatene skal sikre at et tjenestepensjonsforetaks ledelses- eller kontrollorgan i henhold til nasjonal rett har det 

endelige ansvaret for at det berørte tjenestepensjonsforetaket overholder de lovene og forskriftene som er vedtatt i henhold til 

dette direktivet. 

2. Dette direktivet berører ikke den rollen arbeidslivets parter spiller i ledelsen av tjenestepensjonsforetak. 

Artikkel 21 

Generelle krav til styring 

1. Medlemsstatene skal kreve at alle tjenestepensjonsforetak har opprettet et effektivt system for styring og kontroll som 

legger til rette for en sunn og forsvarlig ledelse av deres virksomhet. Systemet skal minst omfatte en åpen og egnet 

organisasjonsstruktur med en klar og hensiktsmessig fordeling av ansvar og et system som sikrer effektiv overføring av 

informasjon. Systemet for styring og kontroll skal omfatte vurdering av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer 

knyttet til investeringseiendeler i forbindelse med investeringsbeslutninger, og skal være underlagt regelmessig internrevisjon. 

2. Systemet for styring og kontroll nevnt i nr. 1 skal stå i et rimelig forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten 

av tjenestepensjonsforetakets virksomhet. 

3. Medlemsstatene skal sikre at tjenestepensjonsforetak oppretter og anvender skriftlige retningslinjer knyttet til risiko-

styring, internrevisjon og eventuelt aktuarvirksomhet og utkontraktert virksomhet. Disse skriftlige retningslinjene skal 

forhåndsgodkjennes av tjenestepensjonsforetakets ledelses- eller kontrollorgan, og skal revideres minst hvert tredje år og 

tilpasses ut fra eventuelle vesentlige endringer av det aktuelle systemet eller innenfor området. 

4. Medlemsstatene skal sikre at tjenestepensjonsforetak har innført et effektivt internkontrollsystem. Dette systemet skal 

omfatte administrative og regnskapsmessige prosedyrer, rammer for internkontroller og hensiktsmessige rapporteringsordninger 

på alle nivåer i tjenestepensjonsforetaket. 

5. Medlemsstatene skal sikre at tjenestepensjonsforetaket treffer rimelige tiltak for å sikre kontinuitet og regularitet i 

utøvelsen av virksomheten, herunder utarbeiding av beredskapsplaner. For dette formålet skal tjenestepensjonsforetak anvende 

egnede og forholdsmessige systemer, ressurser og prosedyrer. 

6. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak har minst to personer som faktisk leder tjenestepensjonsforetaket. 

Medlemsstatene kan tillate at bare én person faktisk leder tjenestepensjonsforetaket, ut fra en begrunnet vurdering utført av 

vedkommende myndigheter. Denne vurderingen skal ta hensyn til den rollen partene i arbeidslivet spiller i den overordnede 

ledelsen av tjenestepensjonsforetaket, og til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten av tjenestepensjonsforetakets 

virksomhet.  
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Artikkel 22 

Krav til ledelsens egnethet 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak sikrer at personer som faktisk leder tjenestepensjonsforetaket, 

personer som utøver nøkkelfunksjoner, og eventuelt personer eller enheter som en nøkkelfunksjon er utkontraktert til i samsvar 

med artikkel 31, oppfyller følgende krav når de utfører sine oppgaver: 

a) Egnethetskrav: 

i) For personer som faktisk leder tjenestepensjonsforetaket, innebærer dette at deres kvalifikasjoner, kunnskap og 

erfaring samlet er tilstrekkelig til at de kan sikre en sunn og forsvarlig ledelse av tjenestepensjonsforetaket. 

ii) For personer som utøver aktuar- eller internrevisjonsnøkkelfunksjoner, innebærer dette at deres faglige kvalifikasjoner, 

kunnskap og erfaring er tilstrekkelig til å utøve nøkkelfunksjonene på en tilfredsstillende måte. 

iii) For personer som utøver andre nøkkelfunksjoner, innebærer dette at deres kvalifikasjoner, kunnskap og erfaring er 

tilstrekkelig til å utøve nøkkelfunksjonene på en tilfredsstillende måte. 

b) Vandelskrav: De har god vandel og integritet. 

2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter er i stand til å vurdere hvorvidt personer som faktisk leder et 

tjenestepensjonsforetak eller utøver nøkkelfunksjoner, oppfyller kravene i nr. 1. 

3. Dersom en hjemstat krever bevis for god vandel, bevis for at vedkommende ikke er satt under konkursbehandling, eller 

begge deler, fra personene nevnt i nr. 1, skal denne medlemsstaten som tilstrekkelig bevis for statsborgere fra andre 

medlemsstater godta framlegging av et utdrag fra strafferegisteret i den andre medlemsstaten eller, i mangel av strafferegister i 

den andre medlemsstaten, et tilsvarende dokument som viser at disse kravene er oppfylt, utstedt av en vedkommende retts- eller 

forvaltningsmyndighet i medlemsstaten der den berørte personen er statsborger, eller i hjemstaten. 

4. Dersom ingen vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet i medlemsstaten der den berørte personen er statsborger, 

eller i hjemstaten, utsteder et tilsvarende dokument som nevnt i nr. 3, skal personen i stedet få framlegge en edserklæring. 

I hjemstater der det ikke finnes bestemmelser om edserklæring, skal imidlertid statsborgere av andre berørte medlemsstater 

tillates å avlegge en forsikring på ære og samvittighet overfor en vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten 

eller medlemsstaten der personen er statsborger, eller overfor en notarius publicus i en av disse medlemsstatene. Denne 

myndigheten eller notarius publicus skal utstede et bevis som bekrefter gyldigheten av erklæringen eller forsikringen. 

5. Beviset for at vedkommende ikke er satt under konkursbehandling som nevnt i nr. 3, kan også framlegges i form av en 

erklæring avgitt av statsborgeren i den andre berørte medlemsstaten overfor en vedkommende rettsinstans eller et vedkommen-

de yrkes- eller bransjesorgan i den andre medlemsstaten. 

6. Dokumentene nevnt i nr. 3, 4 og 5 skal framlegges innen tre måneder etter utstedelsen. 

7. Medlemsstatene skal utpeke de myndighetene og organene som skal ha myndighet til å utstede dokumentene nevnt i nr. 3, 

4 og 5, og skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om det. 

Medlemsstatene skal også underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om hvilke myndigheter eller organer do-

kumentene nevnt i nr. 3, 4 og 5 skal framlegges for i forbindelse med en søknad om å utøve de formene for virksomhet som er 

nevnt i artikkel 11, på denne medlemsstatens territorium. 

Artikkel 23 

Godtgjøringspolitikk 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak innfører og anvender en sunn godtgjøringspolitikk for alle personer 

som faktisk leder tjenestepensjonsforetaket, personer som utøver nøkkelfunksjoner, og andre personalkategorier hvis yrkesut-

øvelse har en vesentlig innvirkning på tjenestepensjonsforetakets risikoprofil, på en måte som står i et rimelig forhold til deres 

størrelse og interne organisering samt virksomhetens størrelse, art, omfang og kompleksitet.  
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2. Med mindre annet er angitt i forordning (EU) 2016/679, skal tjenestepensjonsforetak regelmessig offentliggjøre relevante 

opplysninger om sin godtgjøringspolitikk. 

3. Når tjenestepensjonsforetak innfører og anvender godtgjøringspolitikken nevnt i nr. 1, skal de overholde alle følgende 

prinsipper: 

a) Godtgjøringspolitikken skal opprettes, innføres og vedlikeholdes i tråd med virksomheten, risikoprofilen, målsetningene, de 

langsiktige interessene, den finansielle stabiliteten og resultatene til tjenestepensjonsforetaket som helhet, og skal støtte opp 

om en sunn, forsvarlig og effektiv forvaltning av tjenestepensjonsforetakene. 

b) Godtgjøringspolitikken skal være i tråd med de langsiktige interessene til medlemmene og pensjonsmottakerne i pensjons-

ordningene som tjenestepensjonsforetaket forvalter. 

c) Godtgjøringspolitikken skal omfatte tiltak for å unngå interessekonflikter. 

d) Godtgjøringspolitikken skal være forenlig med en sunn og effektiv risikostyring og ikke oppmuntre til risikotaking som 

ikke er forenlig med tjenestepensjonsforetakets risikoprofiler og regler. 

e) Godtgjøringspolitikken skal gjelde for tjenestepensjonsforetaket og tjenesteyterne nevnt i artikkel 31 nr. 1, med mindre 

disse tjenesteyterne omfattes av direktivene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b). 

f) Tjenestepensjonsforetaket skal fastsette generelle prinsipper for godtgjøringspolitikken, revidere og oppdatere den minst 

hvert tredje år og være ansvarlig for gjennomføringen av den. 

g) Det skal være en klar, gjennomsiktig og effektiv styring med hensyn til godtgjøring og tilsynet med den. 

Avsni t t  2  

Nø kkel funksjoner  

Artikkel 24 

Alminnelige bestemmelser 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak har på plass følgende nøkkelfunksjoner: en risikostyringsfunksjon, 

en internrevisjonsfunksjon og eventuelt en aktuarfunksjon. Tjenestepensjonsforetak skal gjøre det mulig for innehavere av 

nøkkelfunksjoner å utføre sine oppgaver effektivt på en objektiv, rettferdig og uavhengig måte. 

2. Tjenestepensjonsforetak kan tillate at én enkeltperson eller organisasjonsenhet utøver flere enn én nøkkelfunksjon, med 

unntak av internrevisjonsfunksjonen nevnt i artikkel 26, som skal være uavhengig av de andre nøkkelfunksjonene. 

3. Personen eller organisasjonsenheten som utøver nøkkelfunksjonen, skal imidlertid være forskjellig fra den som utøver en 

lignende nøkkelfunksjon i foretaket som tegner pensjon. Medlemsstatene kan, idet det tas hensyn til størrelsen, arten, omfanget 

og kompleksiteten av tjenestepensjonsforetakets virksomhet, tillate at tjenestepensjonsforetaket utøver nøkkelfunksjoner 

gjennom samme enkeltperson eller organisasjonsenhet som foretaket som tegner pensjon, forutsatt at tjenestepensjonsforetaket 

forklarer hvordan det forebygger eller håndterer eventuelle interessekonflikter med foretaket som tegner pensjon. 

4. Innehavere av nøkkelfunksjoner skal rapportere alle vesentlige avvik og anbefalinger på sine ansvarsområder til 

tjenestepensjonsforetakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, som skal beslutte hvilke tiltak som skal treffes. 

5. Uten at det berører retten til vern mot selvinkriminering, skal innehaveren av en nøkkelfunksjon underrette tjenestepen-

sjonsforetakets vedkommende myndighet dersom tjenestepensjonsforetakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan ikke 

treffer egnede utbedringstiltak innen rimelig tid i følgende tilfeller: 

a) Dersom personen eller organisasjonsenheten som utøver nøkkelfunksjonen, har oppdaget en betydelig risiko for at tjeneste-

pensjonsforetaket ikke vil overholde et vesentlig lovfestet krav, og rapportert det til tjenestepensjonsforetakets admini-

strasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, og dette kan få en vesentlig innvirkning på medlemmenes eller pensjonsmot-

takernes interesser, eller  
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b) dersom personen eller organisasjonsenheten som utøver nøkkelfunksjonen, har observert en vesentlig overtredelse av lover 

eller forskrifter som gjelder for tjenestepensjonsforetaket og dets virksomhet, i forbindelse med nøkkelfunksjonen til denne 

personen eller organisasjonsenheten og rapportert det til tjenestepensjonsforetakets administrasjons-, ledelses- eller 

kontrollorgan. 

6. Medlemsstatene skal sikre rettslig vern av personer som underretter vedkommende myndighet i samsvar med nr. 5. 

Artikkel 25 

Risikostyring 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak har en effektiv risikostyringsfunksjon som står i et rimelig forhold 

til deres størrelse og interne organisering samt virksomhetens størrelse, art, omfang og kompleksitet. Denne funksjonen skal 

struktureres på en måte som letter håndteringen av et risikostyringssystem for hvilket tjenestepensjonsforetaket skal fastsette de 

strategiene, prosessene og rapporteringsprosedyrene som er nødvendige for å identifisere, måle, overvåke, håndtere og 

rapportere til administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer på individuelt og aggregert nivå de risikoene som tjenestepen-

sjonsforetak og pensjonsordningene de forvalter, kan bli eksponert for, samt deres innbyrdes sammenheng. 

Dette risikostyringssystemet skal være effektivt og godt integrert i organisasjonsstrukturen og beslutningsprosessene til 

tjenestepensjonsforetaket. 

2. Risikostyringssystemet skal, på en måte som står i et rimelig forhold til tjenestepensjonsforetakenes størrelse og interne 

organisering samt virksomhetens størrelse, art, omfang og kompleksitet, omfatte risikoer som kan forekomme i tjenestepen-

sjonsforetak eller i foretak som et tjenestepensjonsforetaks oppgaver eller virksomhet er utkontraktert til, minst omfatte 

følgende områder, dersom det er relevant: 

a) Tegning av forsikringer og avsetninger. 

b) Balansestyring. 

c) Investeringer, særlig i derivater, verdipapiriseringer og lignende forpliktelser. 

d) Styring av likviditets- og konsentrasjonsrisikoer. 

e) Styring av operasjonell risiko. 

f) Forsikring og andre risikoreduksjonsteknikker. 

g) Miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer knyttet til investeringsporteføljen og forvaltningen av den. 

3. Dersom medlemmene og pensjonsmottakerne i samsvar med pensjonsordningens vilkår bærer risiko, skal risikostyrings-

systemet også ta hensyn til slike risikoer ut fra medlemmenes og pensjonsmottakernes synsvinkel. 

Artikkel 26 

Internrevisjonsfunksjon 

Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak har en effektiv internrevisjonsfunksjon som står i et rimelig forhold til 

deres størrelse og interne organisering samt virksomhetens størrelse, art, omfang og kompleksitet. Internrevisjonsfunksjonen 

skal omfatte en evaluering av egnetheten og effektiviteten til internkontrollsystemet og andre deler av systemet for styring og 

kontroll, herunder eventuelt utkontraktert virksomhet. 

Artikkel 27 

Aktuarfunksjon 

1. Dersom et tjenestepensjonsforetak selv sørger for dekning mot biometriske risikoer eller garanterer enten en investe-

ringsavkastning eller et gitt ytelsesnivå, skal medlemsstatene kreve at tjenestepensjonsforetaket har en effektiv aktuarfunksjon 

som 

a) samordner og overvåker beregningen av forsikringstekniske avsetninger,  
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b) vurderer om metodene, de underliggende modellene og antakelsene som benyttes ved beregningen av forsikringstekniske 

avsetninger, er hensiktsmessige, 

c) vurderer om dataene som benyttes ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger, er tilstrekkelige og holder 

nødvendig kvalitet, 

d) sammenligner antakelsene som ligger til grunn for beregningen av de forsikringstekniske avsetningene, med den faktiske 

utviklingen, 

e) informerer administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet til tjenestepensjonsforetaket om hvorvidt beregningen av 

forsikringstekniske avsetninger er pålitelig og fyllestgjørende, 

f) avgir en uttalelse om den samlede tegningspolitikken dersom tjenestepensjonsforetaket har en slik politikk, 

g) avgir en uttalelse om hvorvidt forsikringsordningene er tilfredsstillende, dersom tjenestepensjonsforetaket har slike 

ordninger, og 

h) bidrar til effektiv gjennomføring av risikostyringssystemet. 

2. Medlemsstatene skal kreve av tjenestepensjonsforetak utpeker minst én uavhengig person, innenfor eller utenfor 

tjenestepensjonsforetaket, med ansvar for aktuarfunksjonen. 

Avsni t t  3  

Dokumentasjon av foretakssty ring  

Artikkel 28 

Egenrisikovurdering 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak gjennomfører og dokumenterer en vurdering av egen risiko på en 

måte som står i et rimelig forhold til deres størrelse og interne organisering samt virksomhetens størrelse, art, omfang og 

kompleksitet. 

Denne risikovurderingen skal gjennomføres minst hvert tredje år eller snarest etter en vesentlig endring i risikoprofilen til 

tjenestepensjonsforetaket eller pensjonsordningene som tjenestepensjonsforetaket forvalter. Dersom det er en vesentlig endring 

i risikoprofilen til en bestemt pensjonsordning, kan risikovurderingen begrenses til denne pensjonsordningen. 

2. Medlemsstatene skal sikre at risikovurderingen nevnt i nr. 1 omfatter følgende, idet det tas hensyn til tjenestepensjons-

foretakets størrelse og interne organisering samt virksomhetens størrelse, art, omfang og kompleksitet: 

a) En beskrivelse av hvordan egenrisikovurderingen er integrert i tjenestepensjonsforetakets ledelsesprosess og beslutnings-

prosesser. 

b) En vurdering av risikostyringssystemets effektivitet. 

c) En beskrivelse av hvordan tjenestepensjonsforetaket forebygger interessekonflikter med foretaket som tegner pensjon, 

dersom tjenestepensjonsforetaket utkontrakterer nøkkelfunksjoner til det foretaket som tegner pensjon, i samsvar med 

artikkel 24 nr. 3. 

d) En vurdering av tjenestepensjonsforetakets samlede finansieringsbehov, herunder en beskrivelse av en eventuell 

gjenopprettingsplan. 

e) En vurdering av risikoen for medlemmer og pensjonsmottakere knyttet til utbetalingen av deres pensjonsytelser og 

effektiviteten til eventuelle utbedringstiltak, idet det tas hensyn til følgende, dersom det er relevant: 

i) Indeksreguleringsmekanismer. 

ii) Mekanismer for reduksjon av ytelser, herunder i hvilket omfang opptjente pensjonsytelser kan reduseres, på hvilke 

vilkår og av hvem. 

f) En kvalitativ vurdering av mekanismene som beskytter pensjonsytelsene, herunder, alt etter hva som er relevant, garantier, 

avtaler eller andre typer økonomisk støtte fra det foretaket som tegner pensjon, forsikring eller gjenforsikring fra et foretak 

som omfattes av direktiv 2009/138/EF, eller dekning gjennom en pensjonsgarantiordning, til fordel for tjenestepen-

sjonsforetaket eller medlemmene og pensjonsmottakerne.  
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g) En kvalitativ vurdering av operasjonelle risikoer. 

h) Dersom miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer vurderes ved investeringsbeslutninger, en vurdering av nye eller 

kommende risikoer, herunder risiko knyttet til klimaendringer, ressursbruk og miljøet, sosiale risikoer og risikoer knyttet til 

avskrivning av eiendeler på grunn av reguleringsendringer. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 skal tjenestepensjonsforetak ha metoder til å identifisere og vurdere risikoer som de er eller kan 

bli eksponert for på kort og lang sikt, og som kan påvirke tjenestepensjonsforetakets evne til å oppfylle sine forpliktelser. Disse 

metodene skal stå i et rimelig forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten til de risikoene som pensjonsforsikrings-

foretakets virksomhet innebærer. Metodene skal beskrives i egenrisikovurderingen. 

4. Egenrisikovurderingen skal ta hensyn til tjenestepensjonsforetakets strategiske beslutninger. 

Artikkel 29 

Årsregnskap og årsberetning 

Medlemsstatene skal kreve at hvert tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, utarbeider og 

offentliggjør årsregnskap og årsberetning, idet det tas hensyn til hver pensjonsordning tjenestepensjonsforetaket forvalter, og, 

dersom det er relevant, årsregnskap og årsberetning for hver pensjonsordning. Årsregnskapet og årsberetningen skal gi et 

pålitelig bilde av tjenestepensjonsforetakets eiendeler, forpliktelser og finansielle stilling, og skal omfatte offentliggjøring av 

betydelige investeringsbeholdninger. Årsregnskapet og opplysningene i årsberetningen skal være konsekvente, fullstendige, 

korrekt framstilt og behørig godkjent av autoriserte personer, i samsvar med nasjonal rett. 

Artikkel 30 

Redegjørelse for prinsippene for investeringspolitikken 

Medlemsstatene skal sikre at hvert tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, utarbeider en 

skriftlig redegjørelse for prinsippene for investeringspolitikken og reviderer denne minst hvert tredje år. Redegjørelsen skal 

revideres umiddelbart etter vesentlige endringer i investeringspolitikken. Medlemsstatene skal fastsette at denne redegjørelsen 

minst skal inneholde opplysninger om metoder for vurdering av investeringsrisiko, de risikostyringsprosessene som er iverksatt, 

og strategisk fordeling av eiendeler med hensyn til pensjonsforpliktelsenes art og varighet samt hvordan investeringspolitikken 

tar hensyn til miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer. Redegjørelsen skal offentliggjøres. 

KAPITTEL 2 

Utkontraktering og investeringsforvaltning 

Artikkel 31 

Utkontraktering 

1. Medlemsstatene kan tillate eller kreve at tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, helt 

eller delvis overdrar virksomhet, herunder nøkkelfunksjoner og ledelse av disse tjenestepensjonsforetakene, til tjenesteytere 

som opptrer på vegne av disse tjenestepensjonsforetakene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at tjenestepensjonsforetakene fortsatt har det fulle ansvaret for å oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til dette direktivet dersom de utkontrakterer nøkkelfunksjoner eller annen virksomhet. 

3. Utkontraktering av nøkkelfunksjoner eller annen virksomhet skal ikke skje på en måte som kan føre til 

a) svekkelse av kvaliteten på det berørte tjenestepensjonsforetakets system for styring og kontroll, 

b) en utilbørlig økning i operasjonell risiko,  
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c) svekkelse av vedkommende myndigheters mulighet til å kontrollere at tjenestepensjonsforetaket oppfyller sine forpliktelser, 

d) undergraving av foretakets løpende og tilfredsstillende tjenesteyting til medlemmer og pensjonsmottakere. 

4. Tjenestepensjonsforetak skal sikre at utkontraktert virksomhet fungerer etter hensikten, gjennom prosessen med valg av 

tjenesteyter og løpende overvåking av tjenesteyterens virksomhet. 

5. Medlemsstatene skal sikre at tjenestepensjonsforetak som utkontrakterer nøkkelfunksjoner, ledelsen av disse tjenestepen-

sjonsforetakene eller annen virksomhet som omfattes av dette direktivet, inngår en skriftlig avtale med tjenesteyteren. En slik 

avtale skal ha rettsvirkning og klart definere tjenestepensjonsforetakets og tjenesteyterens rettigheter og forpliktelser. 

6. Medlemsstatene skal sikre at tjenestepensjonsforetak underretter vedkommende myndigheter i god tid om enhver 

utkontraktering av virksomhet som omfattes av dette direktivet. Dersom utkontrakteringen gjelder nøkkelfunksjoner eller 

ledelse av tjenestepensjonsforetak, skal dette meddeles vedkommende myndigheter før avtalen om en slik utkontraktering trer i 

kraft. Medlemsstatene skal også sikre at tjenestepensjonsforetak underretter vedkommende myndigheter om enhver senere 

viktig endring med hensyn til utkontraktert virksomhet. 

7. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har myndighet til når som helst å be om opplysninger fra 

tjenestepensjonsforetak og fra tjenesteytere om utkontrakterte nøkkelfunksjoner eller annen virksomhet. 

Artikkel 32 

Investeringsforvaltning 

Medlemsstatene skal ikke begrense tjenestepensjonsforetakenes rett til å utpeke kapitalforvaltere som er etablert i en annen 

medlemsstat, og som har behørig tillatelse til å drive denne formen for virksomhet, i samsvar med direktiv 2009/65/EF, 

2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU og 2014/65/EU, samt de enhetene som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 i dette direktivet, til å 

forvalte deres investeringsportefølje. 

KAPITTEL 3 

Depositar 

Artikkel 33 

Utpeking av depositar 

1. I tilfelle av en tjenestepensjonsordning der medlemmene og pensjonsmottakerne bærer hele investeringsrisikoen, kan 

hjemstaten kreve at tjenestepensjonsforetaket utpeker én eller flere depositarer til å oppbevare eiendeler og ivareta tilsyns-

oppgaver i samsvar med artikkel 34 og 35. Vertsstaten kan kreve at slike tjenestepensjonsforetak utpeker én eller flere 

depositarer til å oppbevare eiendeler og ivareta tilsynsoppgaver i samsvar med artikkel 34 og 35 når det utøves virksomhet over 

landegrensene i samsvar med artikkel 11, forutsatt at utpekingen av en depositar kreves i henhold til nasjonal rett. 

2. For tjenestepensjonsordninger der medlemmene og pensjonsmottakerne ikke bærer hele investeringsrisikoen, kan hjemsta-

ten kreve at tjenestepensjonsforetaket utpeker én eller flere depositarer til å oppbevare eiendeler eller til å oppbevare eiendeler 

og ivareta tilsynsoppgaver i samsvar med artikkel 34 og 35. 

3. Medlemsstatene skal ikke begrense tjenestepensjonsforetaks rett til å utpeke depositarer som er etablert i en annen 

medlemsstat, og som er behørig godkjent i samsvar med direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, eller som er godkjent 

som depotmottaker (depositar) i henhold til direktiv 2009/65/EF eller direktiv 2011/61/EU. 

4. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for at vedkommende myndigheter, i henhold til nasjonal rett og 

i samsvar med artikkel 48, kan forby fri råderett over eiendeler som innehas av en depositar som er etablert på deres territorium, 

på anmodning fra vedkommende myndighet i tjenestepensjonsforetakets hjemstat.  
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5. Depositaren skal utpekes ved en skriftlig avtale. Avtalen skal fastsette formidling av de opplysningene som er nødvendige 

for at depositaren skal kunne utføre sine oppgaver som angitt i dette direktivet og i andre relevante lover eller forskrifter. 

6. Når tjenestepensjonsforetaket og depositaren utfører oppgavene fastsatt i artikkel 34 og 35, skal de opptre ærlig, rettferdig 

og profesjonelt og uavhengig i samsvar med interessene til pensjonsordningens medlemmer og pensjonsmottakere. 

7. En depositar skal ikke utøve virksomhet med hensyn til tjenestepensjonsforetaket som kan skape interessekonflikter 

mellom tjenestepensjonsforetaket, pensjonsordningens medlemmer og pensjonsmottakere og depositaren selv, med mindre 

depositaren funksjonelt og hierarkisk har skilt utøvelsen av depositarfunksjonene fra sine øvrige oppgaver som potensielt kunne 

komme i konflikt med disse, og de mulige interessekonfliktene er tilstrekkelig identifisert, håndtert, overvåket og opplyst om til 

pensjonsordningens medlemmer og pensjonsmottakere og til tjenestepensjonsforetakets administrasjons-, ledelses- eller 

kontrollorgan. 

8. Dersom ingen depositar er utpekt, skal tjenestepensjonsforetak treffe tiltak for å forebygge og løse enhver interessekon-

flikt som måtte oppstå i forbindelse med oppgaver som ellers utføres av en depositar eller en kapitalforvalter. 

Artikkel 34 

Oppbevaring av eiendeler og depositarens ansvar 

1. Dersom et tjenestepensjonsforetaks eiendeler knyttet til en pensjonsordning som består av finansielle instrumenter som 

kan oppbevares i depot, overdras til en depositar for oppbevaring, skal depositaren oppbevare alle finansielle instrumenter som 

kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, som er opprettet hos depositaren, samt alle finansielle instrumenter som 

kan overdras fysisk til depositaren. 

For disse formålene skal depositaren sikre at de finansielle instrumentene som kan registreres på en konto for finansielle in-

strumenter, som er opprettet hos depositaren, registreres i depositarens regnskaper på separate kontoer i samsvar med reglene 

fastsatt i direktiv 2014/65/EU, som er opprettet i tjenestepensjonsforetakets navn, slik at de til enhver tid tydelig kan 

identifiseres som tilhørende tjenestepensjonsforetaket eller pensjonsordningens medlemmer og pensjonsmottakere. 

2. Dersom et tjenestepensjonsforetaks eiendeler knyttet til en pensjonsordning består av andre eiendeler enn dem som er 

nevnt i nr. 1, skal depositaren kontrollere at tjenestepensjonsforetaket er eieren av eiendelene og føre et register over disse 

eiendelene. Kontrollen skal utføres på grunnlag av opplysninger eller dokumenter fra tjenestepensjonsforetaket og, dersom slikt 

finnes, på grunnlag av ekstern dokumentasjon. Depositaren skal holde registeret oppdatert. 

3. Medlemsstatene skal sikre at en depositar er ansvarlig overfor tjenestepensjonsforetaket og medlemmene og pensjons-

mottakerne for ethvert tap de måtte lide som følge av at depositaren unnlater å oppfylle sine forpliktelser eller oppfyller dem på 

en mangelfull måte. 

4. Medlemsstatene skal sikre at depositarens ansvar, som omhandlet i nr. 3, ikke berøres av at depositaren overlater til 

tredjeparter alle eller deler av de eiendelene depositaren har til oppbevaring. 

5. Dersom ingen depositar utpekes for oppbevaring av eiendeler, skal det minst kreves at tjenestepensjonsforetak 

a) sikrer at finansielle instrumenter behandles med omhu og beskyttes, 

b) fører registre som gjør det mulig for tjenestepensjonsforetaket å identifisere alle eiendeler til enhver tid og uten forsinkelse, 

c) treffer de tiltakene som er nødvendige for å unngå interessekonflikter knyttet til oppbevaring av eiendeler, 

d) underretter vedkommende myndigheter på anmodning om hvordan eiendelene oppbevares. 

Artikkel 35 

Tilsynsoppgaver 

1. I tillegg til oppgavene nevnt i artikkel 34 nr. 1 og 2 skal depositaren som er utpekt for tilsynsoppgaver 

a) følge tjenestepensjonsforetakets instrukser, med mindre de er i strid med nasjonal rett eller tjenestepensjonsforetakets 

regler,  
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b) sikre ved transaksjoner som omfatter et tjenestepensjonsforetaks eiendeler i tilknytning til en pensjonsordning, at tjeneste-

pensjonsforetaket mottar vederlag innen vanlige frister, og 

c) sikre at inntekter fra eiendeler anvendes i samsvar med tjenestepensjonsforetakets regler. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan tjenestepensjonsforetakets hjemstat fastsette andre tilsynsoppgaver som skal utføres av deposi-

taren. 

3. Dersom det ikke er utpekt noen depositar for tilsynsoppgaver, skal tjenestepensjonsforetaket iverksette prosedyrer som 

sikrer at oppgavene som ellers ville ha vært underlagt depositarers tilsyn, utføres på en behørig måte innenfor tjenestepensjons-

foretaket. 

AVDELING IV 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS TIL POTENSIELLE MEDLEMMER, MEDLEMMER OG PENSJONSMOTTAKERE 

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 36 

Prinsipper 

1. Idet det tas hensyn til arten av opprettet pensjonsordning, skal medlemsstatene sikre at hvert tjenestepensjonsforetak som 

er registrert eller godkjent på deres territorium, framlegger følgende: 

a) Til potensielle medlemmer: minst opplysningene angitt i artikkel 41. 

b) Til medlemmer: minst opplysningene angitt i artikkel 37–40, 42 og 44. 

c) Til pensjonsmottakere: minst opplysningene angitt i artikkel 37, 43 og 44. 

2. Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal 

a) oppdateres regelmessig, 

b) formuleres på en klar måte ved hjelp av et klart, kortfattet og forståelig språk som unngår bruk av sjargong og tekniske 

termer dersom dagligdagse ord kan brukes i stedet, 

c) ikke være villedende, og det skal sikres konsekvens i ordforråd og innhold, 

d) presenteres på en måte som er lett å lese, 

e) være tilgjengelige på et offisielt språk i medlemsstaten hvis sosial- og arbeidsrett som er relevant for tjenestepensjons-

ordninger, får anvendelse på den aktuelle pensjonsordningen, og 

f) gjøres gratis tilgjengelige for potensielle medlemmer, medlemmer og pensjonsmottakere i elektronisk form, herunder på et 

varig medium eller på et nettsted, eller på papir. 

3. Medlemsstatene kan vedta eller beholde ytterligere bestemmelser om opplysninger som skal gis til potensielle medlem-

mer, medlemmer og pensjonsmottakere. 

Artikkel 37 

Generelle opplysninger om pensjonsordningen 

1. Medlemsstatene skal for hvert tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres territorium, sikre at med-

lemmer og pensjonsmottakere informeres tilstrekkelig om den respektive pensjonsordningen som forvaltes av tjenestepen-

sjonsforetaket, særlig med hensyn til følgende: 

a) Tjenestepensjonsforetakets navn, medlemsstaten der tjenestepensjonsforetaket er registrert eller godkjent, og navnet på dets 

vedkommende myndighet.  
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b) Rettighetene og forpliktelsene til partene i pensjonsordningen. 

c) Opplysninger om investeringsprofilen. 

d) Hva slags økonomisk risiko medlemmene og pensjonsmottakerne bærer. 

e) Vilkårene for fullstendige eller delvise garantier i forbindelse med pensjonsordningen eller for et gitt ytelsesnivå, eller, 

dersom det ikke gis noen garanti i forbindelse med pensjonsordningen, en erklæring om dette. 

f) Mekanismer som beskytter opptjente rettigheter eller eventuelle mekanismer for reduksjon i ytelsene. 

g) Dersom medlemmene bærer investeringsrisiko eller kan treffe investeringsbeslutninger, opplysninger om tidligere avkast-

ning på investeringer knyttet til pensjonsordningen for minst en femårsperiode, eller for alle årene ordningen er blitt 

forvaltet, dersom dette er mindre enn fem år. 

h) Strukturen til kostnader som bæres av medlemmer og pensjonsmottakere, for ordninger som ikke tilbyr et gitt ytelsesnivå. 

i) Medlemmenes og pensjonsmottakernes alternativer i forbindelse med utbetaling av pensjonsytelser. 

j) Dersom et medlem har rett til overføring av pensjonsrettigheter, ytterligere opplysninger om ordninger knyttet til en slik 

overføring. 

2. For ordninger der medlemmer bærer en investeringsrisiko, og som tilbyr flere enn ett alternativ med forskjellige investe-

ringsprofiler, skal medlemmene informeres om vilkårene for hele spekteret av tilgjengelige investeringsalternativer, og om et 

eventuelt standardalternativ for investeringer, og om pensjonsordningens regel for hvordan et bestemt medlem tilbys et 

investeringsalternativ. 

3. Medlemmer og pensjonsmottakere eller deres representanter skal innen rimelig tid motta alle relevante opplysninger om 

endringer i pensjonsordningens regler. Dessuten skal tjenestepensjonsforetak gi dem tilgang til en forklaring på hvordan 

vesentlige endringer i de tekniske bestemmelsene påvirker medlemmer og pensjonsmottakere. 

4. Tjenestepensjonsforetak skal sørge for at de generelle opplysningene om pensjonsordningen omhandlet i denne artikkelen, 

gjøres tilgjengelige. 

KAPITTEL 2 

Pensjonsoversikt og tilleggsopplysninger 

Artikkel 38 

Alminnelige bestemmelser 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak utarbeider et kortfattet dokument med nøkkelopplysninger for hvert 

medlem, idet det tas hensyn til egenarten til de nasjonale pensjonssystemene og relevant sosial-, arbeids- og skatterett 

(«pensjonsoversikt»). Dokumentets tittel skal inneholde ordet «pensjonsoversikt». 

2. Den nøyaktige datoen som opplysningene i pensjonsoversikten viser til, skal framgå tydelig. 

3. Medlemsstatene skal kreve at opplysningene i pensjonsoversikten er nøyaktige og oppdaterte og gjøres gratis tilgjengelige 

for hvert medlem minst hvert år i elektronisk form, herunder på et varig medium eller på et nettsted, eller på papir. En papirkopi 

skal på anmodning gis til medlemmene i tillegg til opplysninger i elektronisk form. 

4. Enhver vesentlig endring i opplysningene i pensjonsoversikten sammenlignet med foregående år skal angis tydelig. 

5. Medlemsstatene skal fastsette regler for å fastsette prognosene nevnt i artikkel 39 nr. 1 bokstav d). Disse reglene skal 

anvendes av tjenestepensjonsforetak til å bestemme, dersom det er relevant, den årlige satsen for nominell investerings-

avkastning, den årlige inflasjonen og tendensen i framtidig lønnsutvikling.  
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Artikkel 39 

Pensjonsoversikt 

1. Pensjonsoversikten skal minst omfatte følgende nøkkelopplysninger for medlemmer: 

a) Personopplysninger om medlemmet, herunder en klar angivelse av lovfestet pensjonsalder, pensjonsalderen fastsatt i pen-

sjonsordningen eller beregnet av tjenestepensjonsforetaket, eller pensjonsalderen fastsatt av medlemmet, alt etter hva som 

er relevant. 

b) Navnet på tjenestepensjonsforetaket og dets kontaktadresse samt angivelse av medlemmets pensjonsordning. 

c) Dersom det er relevant, opplysninger om fullstendige eller delvise garantier i pensjonsordningen og, dersom det er relevant, 

hvor ytterligere opplysninger kan finnes. 

d) Opplysninger om prognoser for pensjonsytelser basert på pensjonsalderen som angitt i bokstav a), og et forbehold om at 

disse prognosene kan avvike fra den endelige verdien av ytelsene som mottas. Dersom prognosene for pensjonsytelser er 

basert på økonomiske scenarioer, skal disse opplysningene også omfatte ufordelaktige scenarioer og fordelaktige scenario-

er, idet det tas hensyn til pensjonsordningens egenart. 

e) Opplysninger om opptjente rettigheter eller opptjent kapital, idet det tas hensyn til pensjonsordningens egenart. 

f) Opplysninger om bidrag innbetalt til pensjonsordningen av foretaket som tegner pensjon, og medlemmet, minst for de tolv 

siste månedene, idet det tas hensyn til pensjonsordningens egenart. 

g) Spesifikasjon av kostnadene som tjenestepensjonsforetaket har trukket fra, minst for de tolv siste månedene. 

h) Opplysninger om finansieringsnivået til pensjonsordningen som helhet. 

2. Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 60 utveksle beste praksis med hensyn til formatet til og innholdet i pensjons-

oversikten. 

Artikkel 40 

Tilleggsopplysninger 

1. Pensjonsoversikten skal angi hvor og hvordan det kan innhentes tilleggsopplysninger, herunder følgende: 

a) Ytterligere praktiske opplysninger om medlemmenes alternativer i henhold til pensjonsordningen. 

b) Opplysningene angitt i artikkel 29 og 30. 

c) Dersom det er relevant, opplysninger om antakelsene som ligger til grunn for livrentebeløpene, særlig med hensyn til 

livrentepremie, typen leverandør og livrentens varighet. 

d) Opplysninger om ytelsenes størrelse dersom ansettelsesforholdet opphører. 

2. For pensjonsordninger der medlemmene bærer investeringsrisiko, og der et medlem får tildelt et investeringsalternativ på 

grunnlag av en bestemt regel angitt i pensjonsordningen, skal pensjonsoversikten angi hvor det kan innhentes tilleggsopplys-

ninger. 

KAPITTEL 3 

Opplysninger og dokumenter som skal framlegges 

Artikkel 41 

Opplysninger som skal gis til potensielle medlemmer 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak sikrer at potensielle medlemmer som ikke automatisk innmeldes i 

en pensjonsordning, informeres før de slutter seg til pensjonsordningen, om følgende: 

a) Alle relevante alternativer de har til rådighet, herunder investeringsalternativer.  
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b) Relevante elementer i pensjonsordningen, herunder typen ytelser. 

c) Opplysninger om hvorvidt og hvordan faktorer som gjelder miljø, klima, sosiale forhold og foretaksstyring tas i betraktning 

i investeringsstrategien. 

d) Hvor det finnes ytterligere opplysninger. 

2. Dersom medlemmene bærer investeringsrisiko eller kan treffe investeringsbeslutninger, skal potensielle medlemmer få 

opplysninger om tidligere avkastning på investeringer knyttet til pensjonsordningen for minst en femårsperiode, eller for alle 

årene ordningen er blitt forvaltet, dersom dette er mindre enn fem år, og opplysninger om strukturen til kostnadene som bæres 

av medlemmene og pensjonsmottakerne. 

3. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak sikrer at potensielle medlemmer som automatisk innmeldes i en 

pensjonsordning, umiddelbart etter innmeldingen informeres om følgende: 

a) Alle relevante alternativer de har til rådighet, herunder investeringsalternativer. 

b) Relevante elementer i pensjonsordningen, herunder typen ytelser. 

c) Opplysninger om hvorvidt og hvordan faktorer som gjelder miljø, klima, sosiale forhold og foretaksstyring tas i betraktning 

i investeringsstrategien. 

d) Hvor det finnes ytterligere opplysninger. 

Artikkel 42 

Opplysninger som skal gis til medlemmer i fasen før pensjonering 

I tillegg til pensjonsoversikten skal tjenestepensjonsforetak i god tid før pensjonsalderen angitt i artikkel 39 nr. 1 bokstav a), 

eller på anmodning fra medlemmet, gi hvert medlem opplysninger om hvilke alternativer de har for utbetaling av pensjons-

ytelser. 

Artikkel 43 

Opplysninger som skal gis til pensjonsmottakere i utbetalingsfasen 

1. Medlemsstatene skal kreve at tjenestepensjonsforetak regelmessig gir pensjonsmottakerne opplysninger om de ytelsene de 

har krav på, og tilhørende utbetalingsalternativer. 

2. Tjenestepensjonsforetak skal snarest informere pensjonsmottakerne når det er truffet en endelig beslutning som fører til en 

reduksjon i nivået på ytelsene som utbetales, og tre måneder før beslutningen gjennomføres. 

3. Dersom en betydelig del av investeringsrisikoen bæres av pensjonsmottakerne i utbetalingsfasen, skal medlemsstatene 

sikre at pensjonsmottakerne regelmessig mottar tilstrekkelig informasjon. 

Artikkel 44 

Tilleggsopplysninger som på anmodning skal gis til medlemmer og pensjonsmottakere 

På anmodning fra et medlem eller en pensjonsmottaker eller deres representanter skal tjenestepensjonsforetaket gi følgende 

tilleggsopplysninger: 

a) Årsregnskap og årsberetning som nevnt i artikkel 29, eller dersom et tjenestepensjonsforetak har ansvar for mer enn én 

ordning, de regnskapene og beretningene som gjelder den bestemte pensjonsordningen.  
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b) Redegjørelse for prinsippene for investeringspolitikken, som nevnt i artikkel 30. 

c) Eventuelle andre opplysninger om antakelser som brukes ved generering av prognosene nevnt i artikkel 39 nr. 1 bokstav d). 

AVDELING V 

TILSYN 

KAPITTEL 1 

Alminnelige regler om tilsyn 

Artikkel 45 

Hovedformål med tilsynet 

1. Hovedformålet med tilsynet er å beskytte rettighetene til medlemmer og pensjonsmottakere, og å sikre tjenestepen-

sjonsforetakenes stabilitet og soliditet. 

2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter får de nødvendige midlene og har relevant kompetanse, 

kapasitet og mandat til å oppnå hovedformålet med tilsynet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 46 

Tilsynets omfang 

Medlemsstatene skal sikre at tjenestepensjonsforetak er underlagt tilsyn, herunder, dersom det er relevant, tilsyn med følgende: 

a) Vilkår for drift. 

b) Forsikringstekniske avsetninger. 

c) Dekning av forsikringstekniske avsetninger. 

d) Påkrevd ansvarlig kapital. 

e) Solvensmarginkapital. 

f) Solvensmarginkrav. 

g) Investeringsregler. 

h) Investeringsforvaltning. 

i) System for styring og kontroll. 

j) Opplysninger som skal gis til medlemmer og pensjonsmottakere. 

Artikkel 47 

Generelle tilsynsprinsipper 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten har ansvar for å føre tilsyn med tjenestepensjonsforetak. 

2. Medlemsstatene skal sikre at tilsynet bygger på en fremadskuende og risikobasert tilnærming. 

3. Tilsynet med tjenestepensjonsforetak skal omfatte en hensiktsmessig kombinasjon av ikke-stedlige aktiviteter og stedlig 

tilsyn.  
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4. Tilsynsmyndigheten bør utøves på en rettidig måte som står i et rimelig forhold til størrelsen, arten, omfanget og 

kompleksiteten av tjenestepensjonsforetakets virksomhet. 

5. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter tar behørig hensyn til den potensielle virkningen av deres tiltak 

på stabiliteten til de finansielle systemene i Unionen, særlig i krisesituasjoner. 

Artikkel 48 

Vedkommende myndigheters inngrepsmyndighet samt deres forpliktelser 

1. Vedkommende myndigheter skal kreve at hvert tjenestepensjonsforetak som er registrert eller godkjent på deres 

territorium, har gode administrative og regnskapsmessige prosedyrer samt egnede internkontrollordninger. 

2. Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet og medlemsstatenes rett til å fastsette og ilegge 

strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene sikre at deres vedkommende myndigheter kan ilegge administrative sanksjoner 

og treffe andre tiltak som får anvendelse på alle overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som gjennomfører dette 

direktivet, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Medlemsstatene skal sikre at deres administrative 

sanksjoner og andre tiltak er virkningsfulle, står i et rimelig forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

3. Medlemsstatene kan beslutte ikke å fastsette regler for administrative sanksjoner i henhold til dette direktivet for 

overtredelser som omfattes av strafferettslige sanksjoner i henhold til deres nasjonale rett. I så fall skal medlemsstatene 

underrette Kommisjonen om de relevante strafferettslige bestemmelsene. 

4. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter uten utilbørlig forsinkelse offentliggjør alle administrative 

sanksjoner eller andre tiltak som er truffet for overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som gjennomfører dette direktivet, 

og som ikke er påklaget, herunder opplysninger om overtredelsens type og art og identiteten til de ansvarlige personene. 

Dersom vedkommende myndighet anser offentliggjøringen av de juridiske personenes identitet eller de fysiske personenes 

identitet eller personopplysninger for å være uforholdsmessig etter en individuell vurdering av forholdsmessigheten av 

offentliggjøringen av slike opplysninger, eller dersom offentliggjøringen vil skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående 

gransking, kan vedkommende myndigheter imidlertid beslutte å utsette offentliggjøringen, avstå fra offentliggjøring eller 

offentliggjøre sanksjonene i anonymisert form. 

5. Enhver beslutning om å forby eller begrense et tjenestepensjonsforetaks virksomhet skal inneholde en detaljert 

begrunnelse og meddeles vedkommende tjenestepensjonsforetak. Denne beslutningen skal også meddeles EIOPA, som skal 

videreformidle den til alle vedkommende myndigheter i tilfelle virksomhet over landegrensene som nevnt i artikkel 11. 

6. Vedkommende myndigheter kan også begrense eller forby tjenestepensjonsforetakets frie råderett over sine eiendeler, 

særlig 

a) dersom tjenestepensjonsforetaket ikke har etablert tilstrekkelige forsikringstekniske avsetninger for alle sine former for 

virksomhet eller ikke har tilstrekkelige eiendeler til å dekke de forsikringstekniske avsetningene, 

b) dersom tjenestepensjonsforetaket ikke oppfyller de lovfestede kravene til ansvarlig kapital. 

7. For å beskytte medlemmers og pensjonsmottakeres interesser kan vedkommende myndigheter helt eller delvis overføre 

den myndigheten som, i samsvar med hjemstatens rett, innehas av de personene som driver et tjenestepensjonsforetak som er 

registrert eller godkjent på deres territorium, til en særskilt representant som er kvalifisert til å utøve denne myndigheten. 

8. Vedkommende myndigheter kan forby eller begrense virksomheten til et tjenestepensjonsforetak som er registrert eller 

godkjent på deres territorium, særlig dersom 

a) tjenestepensjonsforetaket ikke i tilstrekkelig grad beskytter interessene til pensjonsordningens medlemmer og pensjons-

mottakere, 

b) tjenestepensjonsforetaket ikke lenger oppfyller vilkårene for drift, 

c) tjenestepensjonsforetaket grovt misligholder sine forpliktelser i henhold til de reglene det er underlagt,  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1397 

 

 

d) tjenestepensjonsforetaket, ved virksomhet over landegrensene, ikke oppfyller de kravene i vertsstatens sosial- og arbeidsrett 

som er relevante for tjenestepensjonsordninger. 

9. Medlemsstatene skal sikre at beslutninger som treffes om et tjenestepensjonsforetak i henhold til lover og forskrifter 

vedtatt i samsvar med dette direktivet, kan påklages til domstolene. 

Artikkel 49 

Tilsynsprosess 

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har nødvendig myndighet til å evaluere strategiene, prosessene 

og rapporteringsrutinene som tjenestepensjonsforetaket har innført for å overholde de lovene og forskriftene som er vedtatt i 

henhold til dette direktivet, idet det tas hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten av tjenestepensjonsforetakets 

virksomhet. 

Denne evalueringen skal ta hensyn til omstendighetene for tjenestepensjonsforetakenes drift og, dersom det er relevant, partene 

som ivaretar utkontrakterte nøkkelfunksjoner eller annen virksomhet for dem. Evalueringen skal omfatte følgende elementer: 

a) En vurdering av de kvalitative kravene i tilknytning til systemet for styring og kontroll. 

b) En vurdering av de risikoene tjenestepensjonsforetaket står overfor. 

c) En vurdering av tjenestepensjonsforetakets evne til å vurdere og håndtere disse risikoene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har overvåkingsverktøy, herunder stresstester, som gjør dem i 

stand til å identifisere en forverring av den finansielle stillingen i et tjenestepensjonsforetak og til å overvåke hvordan en 

forverring rettes opp. 

3. Vedkommende myndigheter skal ha nødvendig myndighet til å kreve at tjenestepensjonsforetak retter opp svakheter eller 

mangler som påvises i tilsynsprosessen. 

4. Vedkommende myndigheter skal fastsette hvor ofte og i hvilket omfang vurderingen nevnt i nr. 1 skal gjennomføres, idet 

det tas hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten av det berørte tjenestepensjonsforetakets virksomhet. 

Artikkel 50 

Opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter, med hensyn til ethvert tjenestepensjonsforetak som er registrert eller 

godkjent på deres territorium, har nødvendig myndighet og midler til 

a) å kreve at tjenestepensjonsforetaket, tjenestepensjonsforetakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller personer 

som faktisk leder tjenestepensjonsforetaket eller utøver nøkkelfunksjoner, til enhver tid framlegger opplysninger om alle 

forretningsanliggender eller oversender forretningsdokumenter, 

b) å føre tilsyn med forbindelsene mellom tjenestepensjonsforetaket og andre selskaper eller mellom tjenestepensjonsforetak 

når tjenestepensjonsforetakene utkontrakterer nøkkelfunksjoner eller annen virksomhet til disse andre selskapene eller 

tjenestepensjonsforetakene, og ved all videre utkontraktering, som påvirker tjenestepensjonsforetakets finansielle stilling, 

eller som er av vesentlig betydning for et effektivt tilsyn, 

c) å innhente følgende dokumenter: egenrisikovurderingen, redegjørelsen for prinsippene for investeringspolitikken, årsregn-

skapet og årsberetningen og alle dokumenter som er nødvendige for tilsynet, 

d) å fastsette hvilke dokumenter som er nødvendige for tilsynet, herunder 

i) interne delårsberetninger, 

ii) aktuarielle verdsettinger og detaljerte beregninger,  
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iii) analyser av forholdet mellom eiendeler og forpliktelser, 

iv) dokumentasjon på overholdelse av prinsippene for investeringspolitikken, 

v) dokumentasjon på at bidrag er innbetalt som fastsatt, 

vi) rapporter fra de personene som har ansvar for revisjonen av årsregnskapene nevnt i artikkel 29, 

e) å foreta stedlig tilsyn i tjenestepensjonsforetakets lokaler og, dersom det er relevant, med alle former for utkontraktert eller 

videre utkontraktert virksomhet for å kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med tilsynsreglene, 

f) når som helst, å be om opplysninger fra tjenestepensjonsforetak om utkontraktert og all videre utkontraktert virksomhet. 

Artikkel 51 

Gjennomsiktighet og ansvar 

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter utfører de oppgavene de er pålagt i dette direktivet, på en 

gjennomsiktig, uavhengig og ansvarlig måte med behørig respekt for vern av fortrolige opplysninger. 

2. Medlemsstatene skal sikre at følgende opplysninger offentliggjøres: 

a) Tekstene til lover og forskrifter og generell veiledning om tjenestepensjonsordninger samt opplysninger om hvorvidt 

medlemsstaten velger å anvende dette direktivet i samsvar med artikkel 4 og 5. 

b) Opplysninger om tilsynsprosessen i henhold til artikkel 49. 

c) Aggregerte statistiske opplysninger om sentrale aspekter ved anvendelsen av tilsynsregelverket. 

d) Tilsynets hovedformål og opplysninger om vedkommende myndigheters hovedfunksjoner og -virksomhet. 

e) Reglene om administrative sanksjoner og andre tiltak som gjelder for overtredelser av nasjonale bestemmelser vedtatt i 

henhold til dette direktivet. 

3. Medlemsstatene skal sikre at de har og anvender gjennomsiktige prosedyrer for ansettelse og oppsigelse av medlemmer av 

vedkommende myndigheters styrer og ledende organer. 

KAPITTEL 2 

Taushetsplikt og utveksling av opplysninger 

Artikkel 52 

Taushetsplikt 

1. Medlemsstatene skal fastsette regler for å sikre at alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende 

myndigheter, samt revisorer og sakkyndige som opptrer på vegne av disse myndighetene, er underlagt taushetsplikt. Uten at 

dette berører tilfeller som omfattes av strafferetten, skal disse personene ikke gi videre fortrolige opplysninger som de mottar i 

embets medfør, til noen person eller myndighet, unntatt i summarisk eller sammenfattet form der det enkelte tjenestepen-

sjonsforetaket ikke kan identifiseres. 

2. Medlemsstatene kan som unntak fra nr. 1 i tilfeller der en pensjonsordning avvikles, tillate at fortrolige opplysninger gis 

videre i forbindelse med sivile eller handelsrettslige saker.  
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Artikkel 53 

Bruk av fortrolige opplysninger 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter som mottar fortrolige opplysninger i henhold til dette direktivet, bare 

benytter disse i embets medfør og for følgende formål: 

a) For å kontrollere om vilkårene for å starte tjenestepensjonsvirksomhet er oppfylt av tjenestepensjonsforetaket før det starter 

sin virksomhet. 

b) For å lette overvåking av tjenestepensjonsforetaks virksomhet, herunder overvåking av forsikringstekniske avsetninger, 

solvens, systemet for styring og kontroll og opplysningene som gis til medlemmer og pensjonsmottakere. 

c) For å pålegge korrigerende tiltak, herunder administrative sanksjoner. 

d) Dersom det er tillatt i henhold til nasjonal rett, offentliggjøre nøkkeltallsindikatorer for hvert enkelt tjenestepensjonsforetak, 

noe som kan hjelpe medlemmer og pensjonsmottakere med å treffe finansielle beslutninger om sin pensjon. 

e) Ved klager på beslutninger som vedkommende myndigheter treffer i samsvar med bestemmelser som innarbeider dette 

direktivet. 

f) Ved domstolsprøving vedrørende bestemmelser som innarbeider dette direktivet. 

Artikkel 54 

Europaparlamentets rett til å iverksette undersøkelser 

Artikkel 52 og 53 berører ikke den undersøkelsesmyndigheten som Europaparlamentet er gitt i henhold til artikkel 226 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

Artikkel 55 

Utveksling av opplysninger mellom myndigheter 

1. Artikkel 52 og 53 skal ikke være til hinder for følgende: 

a) Utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i samme medlemsstat til bruk i utførelsen av deres tilsyns-

oppgaver. 

b) Utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater til bruk i utførelsen av deres 

tilsynsoppgaver. 

c) Utveksling av opplysninger til bruk i utførelsen av deres tilsynsoppgaver, mellom vedkommende myndigheter og én eller 

flere av følgende parter i samme medlemsstat: 

i) Myndigheter med ansvar for tilsyn med foretak i finanssektoren og andre finansinstitusjoner samt myndigheter med 

ansvar for tilsyn med finansmarkedene. 

ii) Myndigheter eller organer med ansvar for å opprettholde finanssystemets stabilitet i medlemsstatene ved anvendelse 

av makrotilsynsregler. 

iii) Organer som medvirker ved avvikling av en pensjonsordning og andre lignende prosedyrer. 

iv) Saneringsorganer eller -myndigheter som har som mål å verne finanssystemets stabilitet. 

v) Personer med ansvar for å utføre lovfestet revisjon av regnskaper i tjenestepensjonsforetak, forsikringsforetak og andre 

finansinstitusjoner. 

d) Videreformidling til organer som administrerer avvikling av en pensjonsordning, av opplysninger de trenger for å utføre 

sine oppgaver.  
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2. Opplysningene som mottas av myndighetene, organene og personene omhandlet i nr. 1, er underlagt taushetsplikten 

fastsatt i artikkel 52. 

3. Artikkel 52 og 53 skal ikke være til hinder for at medlemsstatene kan godkjenne utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter og én eller flere av følgende parter: 

a) Myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer som medvirker ved avvikling av pensjonsordninger og andre 

lignende prosedyrer. 

b) Myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer som skal foreta lovfestet revisjon av regnskaper i tjenestepen-

sjonsforetak, forsikringsforetak og andre finansinstitusjoner. 

c) Uavhengige aktuarer i tjenestepensjonsforetak som fører tilsyn med disse tjenestepensjonsforetakene, samt organer med 

ansvar for å føre tilsyn med disse aktuarene. 

Artikkel 56 

Oversending av opplysninger til sentralbanker, monetære myndigheter, europeiske tilsynsmyndigheter og Det 

europeiske råd for systemrisiko 

1. Artikkel 52 og 53 skal ikke være til hinder for at vedkommende myndighet oversender opplysninger til følgende 

myndigheter og organer for at de skal kunne utføre sine respektive oppgaver: 

a) Sentralbanker og andre organer som i egenskap av monetære myndigheter har en lignende funksjon. 

b) Eventuelt andre offentlige myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med betalingssystemer. 

c) Det europeiske råd for systemrisiko, EIOPA, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(16) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(17). 

2. Artikkel 55–58 er ikke til hinder for at myndighetene eller organene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) i denne artikkelen 

oversender til vedkommende myndigheter slike opplysninger som disse kan trenge ved anvendelsen av artikkel 53. 

3. De opplysningene som mottas i samsvar med nr. 1 og 2, skal være underlagt krav om taushetsplikt som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt i dette direktivet. 

Artikkel 57 

Formidling av opplysninger til offentlige forvaltningsorganer med ansvar for finansiell lovgivning 

1. Artikkel 52 nr. 1, artikkel 53 og artikkel 58 nr. 1 skal ikke være til hinder for at medlemsstatene kan tillate at fortrolige 

opplysninger gis videre av vedkommende myndigheter til andre deler av sentralforvaltningen med ansvar for håndheving av 

lovgivningen om tilsyn med tjenestepensjonsforetak, kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner, investeringstjenester og forsik-

ringsforetak eller til inspektører som opptrer på vegne av disse avdelingene. 

Slike opplysninger skal imidlertid gis videre bare når det er nødvendig for å føre tilsyn med, treffe forebyggende tiltak for og 

krisehåndtere kriserammede tjenestepensjonsforetak. Uten at det berører nr. 2 i denne artikkelen, skal personer som har tilgang 

til opplysningene, være underlagt krav om taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er fastsatt i dette direktivet. Medlems-

statene skal imidlertid fastsette at opplysninger som er mottatt i henhold til artikkel 55, og opplysninger som er kommet fram 

ved stedlige kontroller, kan gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra den vedkommende myndigheten som var opphav til 

opplysningene, eller fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten der den stedlige kontrollen ble utført.  

  

(16) 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). 

(17) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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2. Medlemsstatene kan tillate at fortrolige opplysninger i forbindelse med tilsyn med tjenestepensjonsforetak gis videre til 

parlamentariske undersøkelseskomiteer eller revisjonsretter i deres medlemsstat og til andre enheter med ansvar for undersøkel-

ser i deres medlemsstat på følgende vilkår: 

a) Enhetene har fullmakt i henhold til nasjonal rett til å granske eller kontrollere virksomheten til myndigheter med ansvar for 

tilsyn med tjenestepensjonsforetak eller for lovgivningen om et slikt tilsyn. 

b) Opplysningene er strengt nødvendige for å utøve fullmakten nevnt i bokstav a). 

c) De personene som har tilgang til opplysningene, er i henhold til nasjonal rett underlagt krav om taushetsplikt som minst 

tilsvarer dem som er fastsatt i dette direktivet. 

d) Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, kan de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra ved-

kommende myndigheter som var opphav til opplysningene, og eventuelt bare for de formålene disse myndighetene har gitt 

sitt samtykke til. 

Artikkel 58 

Vilkår for utveksling av opplysninger 

1. Med henblikk på utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 55, oversending av opplysninger i henhold til artikkel 

56 og formidling av opplysninger i henhold til artikkel 57 skal medlemsstatene kreve at minst følgende vilkår er oppfylt: 

a) Opplysningene skal utveksles, oversendes eller formidles med henblikk på å utføre overvåking eller tilsyn. 

b) Opplysningene skal være underlagt taushetsplikten fastsatt i artikkel 52. 

c) Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, skal de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra ved-

kommende myndighet som var opphav til opplysningene, og eventuelt bare for de formålene denne myndigheten har gitt 

sitt samtykke til. 

2. Artikkel 53 skal ikke være til hinder for at medlemsstatene, for å styrke det finansielle systemets stabilitet og integritet, 

skal kunne gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og myndigheter eller organer som har 

ansvar for å avdekke og etterforske overtredelser av bestemmelser i selskapsretten som gjelder for foretak som tegner pensjon. 

Medlemsstater som anvender første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt: 

a) Opplysningene må være ment brukt til å avdekke og etterforske overtredelser som omhandlet i artikkel 57 nr. 2 bokstav a). 

b) Opplysningene som mottas, skal være underlagt taushetsplikten fastsatt i artikkel 52. 

c) Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, skal de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra 

vedkommende myndighet som var opphav til opplysningene, og eventuelt bare for de formålene denne myndigheten har 

gitt sitt samtykke til. 

3. Dersom en medlemsstats myndigheter eller organer som er nevnt i nr. 2 første ledd, i sitt arbeid med å avdekke eller 

etterforske overtredelser innhenter bistand fra personer som på grunn av særskilt kompetanse er utnevnt for dette formålet, og 

som ikke er ansatt i offentlig sektor, gjelder muligheten til utveksling av opplysninger omhandlet i artikkel 57 nr. 2. 

Artikkel 59 

Nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig art 

1. Medlemsstatene skal underrette EIOPA om nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig art som er relevante for tjenestepen-

sjonsordninger, og som ikke omfattes av nasjonal sosial- og arbeidsrett med hensyn til organiseringen av pensjonsordninger 

omhandlet i artikkel 11 nr. 1.  
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2. Medlemsstatene skal regelmessig og minst hvert annet år ajourføre disse opplysningene, og EIOPA skal gjøre opplysnin-

gene tilgjengelige på sitt nettsted. 

AVDELING VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 60 

Samarbeid mellom medlemsstatene, Kommisjonen og EIOPA 

1. Medlemsstatene skal på en egnet måte sikre ensartet anvendelse av dette direktivet gjennom regelmessig utveksling av 

opplysninger og erfaringer med sikte på å utvikle beste praksis på dette området og nærmere samarbeid med partene i 

arbeidslivet, dersom det er relevant, og dermed hindre konkurransevridning og skape de nødvendige vilkårene for et upro-

blematisk medlemskap over landegrensene. 

2. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal samarbeide nært med sikte på å lette tilsynet med 

tjenestepensjonsforetaks virksomhet. 

3. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal samarbeide med EIOPA ved anvendelsen av dette direktivet, i samsvar 

med forordning (EU) nr. 1094/2010, og skal snarest gi EIOPA alle opplysninger som er nødvendige for at EIOPA skal kunne 

utføre sine oppgaver i henhold til dette direktivet og forordning (EU) nr. 1094/2010, i samsvar med artikkel 35 i nevnte 

forordning. 

4. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og EIOPA om eventuelle betydelige vanskeligheter som følger av 

anvendelsen av dette direktivet. Kommisjonen, EIOPA og vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene skal under-

søke disse vanskelighetene snarest mulig for å finne en egnet løsning. 

Artikkel 61 

Behandling av personopplysninger 

Når det gjelder behandlingen av personopplysninger innenfor rammen av dette direktivet, skal tjenestepensjonsforetak og 

vedkommende myndigheter utføre sine oppgaver innenfor rammen av dette direktivet i samsvar med forordning (EU) 

2016/679. Når det gjelder EIOPAs behandling av personopplysninger innenfor rammen av dette direktivet, skal EIOPA 

overholde forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 62 

Evaluering og gjennomgåelse 

1. Kommisjonen skal innen 13. januar 2023 gjennomgå dette direktivet og avgi en rapport om dets gjennomføring og 

virkninger til Europaparlamentet og Rådet. 

2. Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal særlig ta for seg 

a) dette direktivets tilstrekkelighet når det gjelder tilsyn og foretaksstyring, 

b) virksomhet over landegrensene, 

c) erfaringen med anvendelsen av dette direktivet og dets innvirkning på stabiliteten til tjenestepensjonsforetak, 

d) pensjonsoversikten.  
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Artikkel 63 

Endring av direktiv 2009/138/EF 

I direktiv 2009/138/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 13 skal nr. 7 lyde: 

«7) «gjenforsikring» enten 

a) virksomhet som består i å overta risiko avgitt av et forsikringsforetak eller forsikringsforetak i et tredjeland eller 

av et annet gjenforsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak i et tredjeland, 

b) når det gjelder sammenslutningen av forsikringsgivere kalt «Lloyd's», virksomheten til et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak som ikke tilhører sammenslutningen av forsikringsgivere kalt Lloyd's, og som består i å 

overta risiko avgitt av et hvilket som helst medlem av Lloyd's, eller 

c) at et gjenforsikringsforetak tilbyr dekning for et foretak som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- 

og rådsdirektiv (EU) 2016/2341(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepen-

sjonsforetak (EUT L 354 av 23.12.2016, s. 37).» 

2) I artikkel 308b skal nr. 15 lyde: 

«15. Dersom hjemstatene ved dette direktivets ikrafttredelse anvendte bestemmelser nevnt i artikkel 4 i direktiv (EU) 

2016/2341, kan disse hjemstatene i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2022, fortsatt anvende de lovene og 

forskriftene som de har vedtatt for å overholde artikkel 1–19, artikkel 27–30, artikkel 32–35 og artikkel 37–67 i direktiv 

2002/83/EF, og som var i kraft 31. desember 2015. 

Dersom en medlemsstat fortsetter å anvende disse lovene og forskriftene, skal forsikringsforetak i hjemstaten beregne sitt 

solvenskapitalkrav som summen av følgende: 

a) Et teoretisk solvenskapitalkrav med hensyn til deres forsikringsvirksomhet, beregnet uten tjenestepensjonsvirk-

somheten i henhold til artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2341. 

b) Solvensmarginen med hensyn til tjenestepensjonsvirksomheten, beregnet i samsvar med de lovene og forskriftene som 

er vedtatt for å overholde artikkel 28 i direktiv 2002/83/EF. 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2017 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om hvorvidt perioden 

nevnt i første ledd bør forlenges, idet det tas hensyn til de endringene i unionsretten eller nasjonal rett som følger av dette 

direktivet.» 

Artikkel 64 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 13. januar 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. De skal omgående 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. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til 

direktivene som oppheves ved dette direktivet, skal forstås som henvisninger til dette direktivet. Nærmere regler for henvisnin-

gen og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene.  



Nr. 81/1404 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 65 

Oppheving 

Direktiv 2003/41/EF, som endret ved de direktivene som er oppført i vedlegg I del A, oppheves med virkning fra  

13. januar 2019, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding i nasjonal rett og 

datoene for anvendelse av direktivene angitt i vedlegg I del B. 

Henvisninger til det opphevede direktivet 2003/41/EF skal forstås som henvisninger til dette direktivet og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 66 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 67 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 14. desember 2016. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

I. KORČOK 

Formann 
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VEDLEGG I 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over senere endringer 

(nevnt i artikkel 65) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF 

(EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10). 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

(EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

Bare artikkel 303 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU 

(EUT L 331 av 15.12. 2010, s. 120). 

Bare artikkel 4 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

(EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

Bare artikkel 62 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU 

(EUT L 145 av 31.5.2013, s. 1). 

Bare artikkel 1 

DEL B 

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal rett og anvendelse 

(nevnt i artikkel 65) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

2003/41/EF 23.9.2005 23.9.2005 

2009/138/EF 31.3.2015 1.1.2016 

2010/78/EU 31.12.2011 31.12.2011 

2011/61/EU 22.7.2013 22.7.2013 

2013/14/EU 21.12.2014 21.12.2014 
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Direktiv 2003/41/EF Dette direktivet 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Artikkel 6 bokstav a) Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 6 bokstav b) Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 6 bokstav c) Artikkel 6 nr. 3 

Artikkel 6 bokstav d) Artikkel 6 nr. 4 

Artikkel 6 bokstav e) Artikkel 6 nr. 5 

Artikkel 6 bokstav f) Artikkel 6 nr. 6 

Artikkel 6 nr. 7 

Artikkel 6 bokstav g) Artikkel 6 nr. 8 

Artikkel 6 bokstav h) Artikkel 6 nr. 9 

Artikkel 6 bokstav i) Artikkel 6 nr. 10 

Artikkel 6 bokstav j) Artikkel 6 nr. 11 

Artikkel 6 nr. 12–19 

Artikkel 7 Artikkel 7 

Artikkel 8 Artikkel 8 

Artikkel 9 nr. 1 bokstav a) Artikkel 9 

Artikkel 9 nr. 1 bokstav c) Artikkel 10 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 1 bokstav e) Artikkel 10 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 10 nr. 2 

Artikkel 20, artikkel 9 nr. 5 Artikkel 11 

Artikkel 12 

Artikkel 15 nr. 1–5 Artikkel 13 nr. 1–5 

Artikkel 15 nr. 6  

Artikkel 16 Artikkel 14 

Artikkel 17 Artikkel 15 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1407 

 

 

Direktiv 2003/41/EF Dette direktivet 

Artikkel 17a nr. 1-4 Artikkel 16 nr. 1–4 

Artikkel 17a nr. 5  

Artikkel 17b Artikkel 17 

Artikkel 17c  

Artikkel 17d Artikkel 18 

Artikkel 18 Artikkel 19 

Artikkel 20 

Artikkel 21 

Artikkel 9 nr. 1 bokstav b) Artikkel 22 nr. 1 

Artikkel 22 nr. 2–7 

Artikkel 23 

Artikkel 24 

Artikkel 25 

Artikkel 26 

Artikkel 27 

Artikkel 28 

Artikkel 10 Artikkel 29 

Artikkel 12 Artikkel 30 

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 31 nr. 1 

Artikkel 31 nr. 2–7 

Artikkel 19 nr. 1 Artikkel 32 

Artikkel 19 nr. 2 andre ledd Artikkel 33 nr. 1 

Artikkel 33 nr. 2 

Artikkel 19 nr. 2 første ledd Artikkel 33 nr. 3 

Artikkel 19 nr. 3 Artikkel 33 nr. 4 

Artikkel 33 nr. 5–8 

Artikkel 34 

Artikkel 35 

Artikkel 36 

Artikkel 9 nr. 1 bokstav f) Artikkel 37 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 4 bokstav c) Artikkel 37 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 2 bokstav b) Artikkel 37 nr. 3 

Artikkel 37 nr. 4 

Artikkel 38 

Artikkel 39 

Artikkel 40 nr. 1 bokstav a)–c) 



Nr. 81/1408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Direktiv 2003/41/EF Dette direktivet 

Artikkel 11 nr. 4 bokstav b) Artikkel 40 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 40 nr. 2 

Artikkel 41 

Artikkel 42 

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 43 

Artikkel 11 nr. 2 bokstav a) Artikkel 44 bokstav a) 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 44 bokstav b) 

Artikkel 44 bokstav c) 

Artikkel 45 

Artikkel 46 

Artikkel 47 

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 48 nr. 1 

Artikkel 14 nr. 2 første ledd Artikkel 48 nr. 2 

Artikkel 48 nr. 3–5 

Artikkel 14 nr. 2 andre ledd Artikkel 48 nr. 6 

Artikkel 14 nr. 3–5 Artikkel 48 nr. 7–9 

Artikkel 49 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 50 

Artikkel 13 nr. 2  

 Artikkel 51 

Artikkel 52 

Artikkel 53 

Artikkel 54 

Artikkel 55 

Artikkel 56 

Artikkel 57 

Artikkel 58 

Artikkel 20 nr. 11 første ledd Artikkel 59 nr. 1 

Artikkel 20 nr. 11 andre ledd Artikkel 59 nr. 2 

Artikkel 20 nr. 11 tredje og fjerde ledd  

Artikkel 21 Artikkel 60 

Artikkel 61 

Artikkel 62 

Artikkel 63 

Artikkel 22 Artikkel 64 

Artikkel 65 

Artikkel 66 

Artikkel 67 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2303 

av 28. juli 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som presiserer definisjoner og samordner det utvidede tilsynet med 

risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitu-

sjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt konglomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 

79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 

2000/12/EF(1), særlig artikkel 21a nr. 1a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør fastsettes tekniske reguleringsstandarder for å innføre en mer presis formulering av definisjonene i artikkel 2 i 

direktiv 2002/87/EF og for å sikre god samordning av de bestemmelsene om utvidet tilsyn som vedtas i henhold til 

artikkel 7 og 8 i og vedlegg II til nevnte direktiv. 

2) Det er viktig å angi nærmere hvilke opplysninger som skal tas hensyn til når det rapporteres om betydelige 

konserninterne transaksjoner og betydelige risikokonsentrasjoner. 

3) Artikkel 7 og 8 i direktiv 2002/87/EF krever at medlemsstatene skal pålegge regulerte foretak eller blandede finansielle 

holdingselskaper visse rapporteringskrav. Slik rapportering bør skje på en samordnet måte for å hjelpe koordinatorene 

og andre relevante vedkommende myndigheter med å identifisere relevante spørsmål og fremme en mer effektiv 

utveksling av opplysninger. For å oppnå en mer konsekvent rapportering om betydelige risikokonsentrasjoner og kon-

serninterne transaksjoner bør regulerte foretak og blandede finansielle holdingselskaper som et minstekrav framlegge 

visse standardiserte opplysninger for koordinatorene. 

4) Artikkel 7 og 8 i direktiv 2002/87/EF gir også koordinatorer myndighet til å overvåke betydelige risikokonsentrasjoner 

og betydelige konserninterne transaksjoner og til å identifisere hvilke typer risikoer og transaksjoner som regulerte 

foretak i et finansielt konglomerat er pålagt å rapportere. Koordinatorene gis også myndighet til å fastsette terskler. Med 

sikte på å samordne disse bestemmelsene bør det fastsettes en metode for å bistå koordinatorene og andre relevante 

vedkommende myndigheter i utøvelsen av deres funksjoner. 

5) Gjeldende tiltak for utvidet tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner varierer innenfor Unionen. 

Det bør derfor, samtidig som det tas hensyn til eksisterende rettslige rammer på unionsplan og nasjonalt plan, fastsettes 

noen minstekrav til tiltak i forbindelse med det utvidede tilsynet med risikokonsentrasjon og konserninterne transak-

sjoner. Ved å ta hensyn til disse minstetiltakene vil vedkommende myndigheter sikre like konkurransevilkår og fremme 

en samordnet tilsynspraksis i hele Unionen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 11.12.2015, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1. 

2022/EØS/81/131 
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6) Kravene som stilles til regulerte foretak eller blandede finansielle holdingselskaper, bygger på eksisterende sektorkrav 

for risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner og bør ikke anses å overlappe disse kravene. 

7) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) har framlagt for Kommisjonen. 

8) De europeiske tilsynsmyndighetene har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra sine respektive interessentgrupper opprettet i samsvar med artikkel 37 i henholdsvis europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), nr. 1094/2010(2) og nr. 1095/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter regler for følgende: 

a)  Innføring av en mer presis formulering av definisjonene av «konserninterne transaksjoner» og «risikokonsentrasjon» 

fastsatt i artikkel 2 nr. 18 og 19 i direktiv 2002/87/EF ved å fastsette kriterier for vurderingen av om de er betydelige. 

b)  Samordning av bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 7 og 8 i og vedlegg II til direktiv 2002/87/EF med hensyn til 

følgende: 

i)  De opplysningene som regulerte foretak eller blandede finansielle holdingselskaper skal gi til koordinatoren og andre 

berørte vedkommende myndigheter med sikte på tilsynet med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner. 

ii)  Den metoden som koordinatoren og vedkommende myndigheter skal anvende for å identifisere typer av betydelige 

risikokonsentrasjoner og konserninterne transaksjoner. 

iii)  De tilsynstiltakene som skal anvendes av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 7 nr. 3 og artikkel 8 nr. 3 

i direktiv 2002/87/EF. 

Artikkel 2 

Betydelige konserninterne transaksjoner 

1.  Betydelige konserninterne transaksjoner kan omfatte følgende transaksjoner innenfor et finansielt konglomerat: 

a)  Investeringer og konserninterne mellomværender, herunder fast eiendom, obligasjoner, egenkapital, lån, hybridinstrumenter 

og etterstilte instrumenter, gjeldsinstrumenter med sikkerhet, avtaler om å sentralisere forvaltningen av eiendeler eller 

kontanter eller om å dele kostnader, pensjonsordninger, yting av forvaltnings- eller administrasjonstjenester eller andre 

tjenester, utbytte, renteutbetalinger og andre fordringer. 

b)  Garantier, forpliktelser, rembursbrev og andre transaksjoner utenfor balansen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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c)  Derivattransaksjoner. 

d)  Kjøp, salg eller leie av eiendeler og forpliktelser. 

e)  Konserninterne gebyrer knyttet til distribusjonsavtaler. 

f)  Transaksjoner med sikte på å overføre risikoeksponeringer mellom foretak i det finansielle konglomeratet, herunder 

transaksjoner med spesialforetak eller andre tilknyttede foretak. 

g)  Forsikrings-, gjenforsikrings- og retrocesjonsvirksomhet. 

h)  Transaksjoner som består av flere tilknyttede transaksjoner der eiendeler eller forpliktelser overføres til foretak utenfor det 

finansielle konglomeratet, men der risikoeksponeringen til slutt tilbakeføres til det finansielle konglomeratet. 

2.  Koordinatoren og de andre berørte vedkommende myndigheter skal i forbindelse med regulerte foretak og blandede 

finansielle holdingselskaper ved identifisering av typer av betydelige konserninterne transaksjoner, ved fastsettelse av egnede 

terskler og perioder for rapportering og ved overvåking av betydelige konserninterne transaksjoner særlig ta hensyn til 

følgende: 

a)  Det finansielle konglomeratets særlige struktur, de konserninterne transaksjonenes kompleksitet, motpartens særlige 

geografiske beliggenhet og hvorvidt motparten er et regulert foretak. 

b)  Mulige spredningseffekter i det finansielle konglomeratet. 

c)  Mulig omgåelse av sektorregler. 

d)  Mulige interessekonflikter. 

e)  Motpartens solvens- og likviditetssituasjon. 

f)  Transaksjoner mellom enheter som tilhører forskjellige sektorer i et finansielt konglomerat, dersom dette ikke allerede er 

rapportert på sektorplan. 

g)  Transaksjoner i en finansiell sektor, dersom de ikke allerede er rapportert i samsvar med sektorreglene. 

3.  Koordinatoren og de andre berørte vedkommende myndigheter skal bli enige om formen på og innholdet i rapporten om 

betydelige konserninterne transaksjoner, herunder språk, oversendelsesdatoer og kommunikasjonskanaler. 

4.  Koordinatoren og de andre berørte vedkommende myndigheter skal minst kreve at regulerte foretak eller blandede 

finansielle holdingselskaper gir følgende opplysninger: 

a)  Dato og beløp for betydelige transaksjoner, navn på og organisasjonsnumre eller andre identifikasjonsnumre for relevante 

konsernforetak og motparter, herunder eventuelt identifikator for juridisk person (LEI). 

b)  En kort beskrivelse av betydelige konserninterne transaksjoner etter transaksjonstypene som angis i nr. 1. 

c)  Det samlede volumet av alle betydelige konserninterne transaksjoner i et bestemt finansielt konglomerat i en gitt 

rapporteringsperiode. 

d)  Opplysninger om hvordan interessekonflikter og risiko for spredning i det finansielle konglomeratet håndteres i forbindelse 

med betydelige konserninterne transaksjoner, idet det tas hensyn til det finansielle konglomeratets strategi for å kombinere 

virksomhet innenfor bank-, forsikrings- og investeringssektoren, eller en sektorspesifikk egenvurdering av risiko, herunder 

av hvordan interessekonflikter og risiko for spredning håndteres i forbindelse med betydelige konserninterne transaksjoner. 

5.  Transaksjoner som utføres som del av én enkelttransaksjon, skal slås sammen ved beregningen av tersklene i henhold til 

artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF. 

Artikkel 3 

Betydelig risikokonsentrasjon 

1.  I forbindelse med regulerte foretak og blandede finansielle holdingselskaper skal en betydelig risikokonsentrasjon anses å 

oppstå som følge av risikoeksponeringer mot motparter som ikke er del av det finansielle konglomeratet, dersom disse ekspone-

ringene 

a)  er direkte eller indirekte, 

b)  er poster i og utenfor balansen,  
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c)  gjelder regulerte og uregulerte foretak i samme sektor eller forskjellige sektorer i et finansielt konglomerat, 

d)  består av en kombinasjon av eller et samspill mellom eksponeringene angitt i bokstav a), b) eller c). 

2.  Motpartsrisiko eller kredittrisiko skal særlig anses å omfatte risiko knyttet til innbyrdes forbundne motparter i konserner, 

som ikke utgjør del av det finansielle konglomeratet, herunder den akkumulerte eksponeringen mot disse motpartene. 

3.  Koordinatoren og de andre berørte vedkommende myndigheter skal i forbindelse med regulerte foretak og blandede 

finansielle holdingselskaper ved identifisering av typer av betydelig risikokonsentrasjon, ved fastsettelse av egnede terskler og 

perioder for rapportering og ved overvåking av betydelig risikokonsentrasjon særlig ta hensyn til følgende: 

a)  Solvens- og likviditetssituasjonen i det finansielle konglomeratet og i de enkelte foretakene i det finansielle konglomeratet. 

b)  Det finansielle konglomeratets størrelse, kompleksitet og særlige struktur, herunder forekomsten av spesialforetak, andre 

tilknyttede foretak, tredjelandsforetak. 

c)  Det finansielle konglomeratets særlige risikostyringsstruktur og styringssystemets egenskaper. 

d)  Diversifiseringen av det finansielle konglomeratets eksponeringer og av dets investeringsportefølje. 

e)  Diversifiseringen av det finansielle konglomeratets finansielle virksomhet med hensyn til geografiske områder og bransjer. 

f)  Forholdet, sammenhengen og samspillet mellom risikofaktorer i alle foretakene i det finansielle konglomeratet. 

g)  Mulige spredningseffekter i det finansielle konglomeratet. 

h)  Mulig omgåelse av sektorregler. 

i)  Mulige interessekonflikter. 

j)  Risikoenes nivå eller omfang. 

k)  Mulig akkumulering av og interaksjon mellom eksponeringer som har oppstått i foretak som tilhører ulike finansielle 

sektorer i det finansielle konglomeratet, dersom dette ikke allerede er rapportert på sektorplan. 

l)  Eksponeringer i en finansiell sektor i det finansielle konglomeratet som ikke rapporteres i henhold til sektorreglene. 

4.  Koordinatoren og de andre berørte vedkommende myndigheter skal bli enige om formen på og innholdet i rapporten om 

betydelig risikokonsentrasjon, herunder språk, oversendelsesdatoer og kommunikasjonskanaler. 

5.  Koordinatoren og de andre berørte vedkommende myndigheter skal minst kreve at regulerte foretak eller blandede 

finansielle holdingselskaper gir følgende opplysninger: 

a)  En beskrivelse av den betydelige risikokonsentrasjonen etter risikotypene som angis i nr. 1. 

b)  Fordelingen av den betydelige risikokonsentrasjonen på motparter og grupper av innbyrdes forbundne motparter, 

geografiske områder, økonomiske sektorer og valutaer, med angivelse av navn på, organisasjonsnumre eller andre identifi-

kasjonsnumre for de relevante konsernforetakene i det finansielle konglomeratet og deres respektive motparter, herunder 

eventuelt identifikator for juridisk person (LEI). 

c)  Det samlede beløpet for hver betydelige risikokonsentrasjon ved utgangen av en bestemt rapporteringsperiode, vurdert i 

samsvar med gjeldende sektorregler. 

d)  Dersom det er relevant, beløpet for betydelig risikokonsentrasjon, idet det tas hensyn til risikoreduksjonsteknikker og 

risikovektleggingsfaktorer. 

e)  Opplysninger om hvordan interessekonflikter og risiko for spredning i det finansielle konglomeratet håndteres i forbindelse 

med betydelig risikokonsentrasjon, idet det tas hensyn til det finansielle konglomeratets strategi for å kombinere virksomhet 

innenfor bank-, forsikrings- og investeringssektoren, eller en sektorspesifikk egenvurdering av risiko, herunder av hvordan 

interessekonflikter og risiko for spredning håndteres i forbindelse med betydelig risikokonsentrasjon. 
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Artikkel 4 

Tilsynstiltak 

Uten at det berører annen tilsynsmyndighet som de er tildelt, skal vedkommende myndigheter særlig 

1.  kreve, dersom det er relevant, at regulerte foretak eller blandede finansielle holdingselskaper 

a)  utfører konserninterne transaksjoner i det finansielle konglomeratet på armlengdes avstand eller melder konserninterne 

transaksjoner som ikke utføres på armlengdes avstand, 

b)  godkjenner konserninterne transaksjoner i det finansielle konglomeratet gjennom fastsatte interne framgangsmåter med 

medvirkning fra ledelsesorganet som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) eller fra 

dets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan som nevnt i artikkel 40 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(2), 

c)  rapporterer oftere enn det som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, om betydelig 

risikokonsentrasjon og betydelige konserninterne transaksjoner, 

d)  innfører ytterligere rapportering om betydelig risikokonsentrasjon og betydelige konserninterne transaksjoner i det 

finansielle konglomeratet, 

e)  styrker det finansielle konglomeratets risikostyringsprosesser og internkontrollordninger, 

f)  framlegger eller forbedrer planer for å gjenopprette overholdelse av tilsynskrav, og fastsetter en frist for å gjennomføre 

dem, 

2.  fastsette egnede terskler for å identifisere og overvåke betydelig risikokonsentrasjon og betydelige konserninterne 

transaksjoner. 

Artikkel 5 

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 28. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/590 

av 24. april 2020 

om endring av beslutning (EU) 2019/784 med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske  

vilkår for frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz 

[meddelt under nummer C(2020) 2542](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784(2) harmoniseres de vesentlige tekniske vilkårene for 

tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz i Unionen for bakkebaserte systemer som kan levere 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon. 

2) Frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz («26 GHz») ble harmonisert globalt for internasjonal mobiltelekommunikasjon(3) på 

verdens radiokonferanse i 2019 (WRC-19) gjennom endringer i radioreglementet til Den internasjonale teleunions 

radiokommunikasjonssektor (ITU-R). 

3) Ved det endrede ITU-R-radioreglementet(4) ble det innført globale grenser for utstråling utenfor frekvensbåndet 

(«beskyttelsesgrenser») som får anvendelse i to faser for neste generasjon (5G) trådløse bakkebaserte systemer som kan 

levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i 26 GHz-frekvensbåndet, for å beskytte den passive 

jordobservasjonssatellittjenesten («EESS (passiv)») i frekvensbåndet 23,6–24 GHz(5). Disse beskyttelsesgrensene er 

mindre strenge enn de EU-harmoniserte grensene(6). Anvendelsen av grensene for første fase i Unionen bør sikre 

tilgang til 5G-utstyr i rett tid og legge til rette for raskere investeringer i 5G-infrastruktur i det indre marked. 

Kombinasjonen av grensene for andre fase og kravet om at det i et passende frekvensområde under 23,6 GHz ikke skal 

tas i bruk noen bakkebaserte systemer med høy tetthet til levering av trådløse tilgangstjenester, sikrer tilstrekkelig 

beskyttelse av EESS (passiv) samt meteorologiske satellittjenester innenfor frekvensbåndet 23,6–24 GHz. 

4) Beskyttelsesgrensene for første fase, som i henhold til ITU-R-radioreglementet gjelder fram til 1. september 2027, kan 

øke risikoen for skadelig interferens med den globale satellittjenesten EESS (passiv) (f.eks. Copernicus-systemet og 

visse meteorologiske satellitter), avhengig av tempoet i utrullingen av neste generasjon (5G) bakkebaserte trådløse 

systemer i 26 GHz-båndet. Det er derfor viktig at beskyttelsesgrensene for andre fase gjelder før utrullingen av 5G i 

Unionen begynner i stor skala, noe som forventes å skje fra 2025(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 av 14. mai 2019 om harmonisering av frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz for 

bakkebaserte systemer som kan tilby trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen (EUT L 127 av 16.5.2019, 

s. 13). 

(3) I henhold til ITU-R-resolusjon 750 (revidert av WRC-19) om kompatibilitet mellom jordobservasjonssatellittjenesten (passiv) og relevante 

aktive tjenester. 

(4) http://www.itu.int/pub/R-REG-RR (2020-utgaven). 

(5) For 5G-basestasjoner/-terminaler: –33/–29 dBW/200 MHz til 1. september 2027 (første fase) og deretter –39/–35 dBW/200 MHz (andre 

fase). 

(6) Dvs. de supplerende basisgrensene i tabell 4 og 6 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784. 

(7) Se kommisjonsmeldingen «5G for Europe: an action plan» (COM(2016) 588 final). 
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5) Fortsatt anvendelse av de nåværende strengere EU-harmoniserte beskyttelsesgrensene i det indre marked vil gi bedre 

beskyttelse av EESS (passiv) på hele Unionens territorium. Imidlertid kan anvendelsen av andre beskyttelsesgrenser i 

Unionen enn i resten av verden, særlig dersom de er strengere, påvirke tilgjengeligheten og utvalget av utstyr, noe som 

igjen kan ha negativ innvirkning på utstyrskostnadene og omfanget av investeringer i nett med høy kapasitet (5G). 

6) I WRC-19-resolusjon 242, som er en integrert del av ITU-R-radioreglementet, anerkjennes det at frekvensbånd som 

ligger umiddelbart under frekvensbåndet 23,6–24 GHz, ikke er beregnet på mobile anvendelser med høy tetthet. Denne 

internasjonale anerkjennelsen bidrar til beskyttelsen av EESS (passiv) i dette båndet i tillegg til de beskyttelsesgrensene 

for andre fase som gjelder for 26 GHz-frekvensbåndet i henhold til ITU-R-radioreglementet. Slike tiltak forbedrer 

beskyttelsen av EESS (passiv) og kvaliteten på satellittdata som er nødvendige for værmeldinger. Det bør derfor ikke 

skje noen ny utrulling i Unionen av bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i 

frekvensområdet 22–23,6 GHz. I tillegg kan relevante tiltak vurderes for å sikre beskyttelse av EESS (passiv) dersom 

slike systemer rulles ut med høy tetthet i dette frekvensområdet utenfor Unionen. 

7) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF og med tanke på det presserende behovet for å bevare retts-

sikkerheten i det indre marked med henblikk på gjennomføringen av artikkel 54 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

(EU) 2018/1972(8) ba Kommisjonen Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT)(9), innenfor rammen av mandatet 

Kommisjonen har gitt CEPT til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for spektrumbruk i forbindelse med innføring 

av neste generasjon (5G) bakkebaserte trådløse systemer i Unionen(10), om å vurdere og rapportere om eventuelle 

justeringer av beskyttelsesgrensene i henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784. 

8) CEPT framla tekniske data i et brev av 6. mars 2020(11) som gir avklaring på noen av spørsmålene fra Kommisjonen, og 

anbefaler en foretrukket metode for å beskytte EESS (passiv) i frekvensbåndet 23,6–24 GHz som tar hensyn til resultatet 

av WRC-19 og behovet for langsiktig beskyttelse av EESS (passiv). Nærmere bestemt omfatter denne metoden en 

tidligere dato for overgangen til grensene for andre fase, for å unngå risikoen for at massemarkedet fylles av 5G-utstyr 

som bruker grensene for første fase, samt kravet om å hindre utrulling av bakkebaserte systemer med høy tetthet som 

kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet 22–23,6 GHz. 

9) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 bør derfor endres for å bevare balansen mellom Unionens politikk for 

utrulling av 5G og overvåking av jordens atmosfære og overflate, og for å fremme Unionens ledende rolle i det globale 

5G-økosystemet av utstyr og tjenester. 

10) CEPT har også utviklet tekniske hjelpemidler(12) for å håndtere utrulling av 5G i 26 GHz-frekvensbåndet, basert på 

spektrumbruk under andre godkjenningsordninger enn individuelle bruksrettigheter, for eksempel en generell tillatelse 

eller en kombinert individuell/generell tillatelse. Hjelpemidlene omfatter veiledning om noen mulige løsninger som 

medlemsstatene kan gjennomføre på nasjonalt plan i tråd med sine forpliktelser i dette båndet, og med tanke på fortsatt 

utbygging av satellittjordstasjoner til EESS, romforskningstjenesten (SRS) og den faste satellittjenesten (FSS). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen nedsatt ved vedtak 

nr. 676/2002/EF. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk 

kommunikasjon (EUT L 321 av 17.12.2018, s. 36). 

(9) Brev til CEPT av 20. desember 2019 (Komiteen for elektronisk kommunikasjon, prosjektgruppe 1, dok. ECC PT1 (20)011). 

(10) Dokument RSCOM1-40rev3. 

(11) Brev fra CEPT av 6. mars 2020: «CEPT response on additional input regarding the impact of the WRC-19 outcome on the harmonised 

technical conditions for the 26 GHz band» (Komiteen for elektronisk kommunikasjon, dok. ECC(20)055). 

(12) For eksempel (utkastet til) ECC-rapport 317: «Additional work on 26 GHz to address spectrum use under authorisation regimes other than 

individual rights of use: Technical toolkit to assist administrations» (godkjent av Komiteen for elektronisk kommunikasjon (ECC) for 

offentlig høring 6. mars 2020). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal første ledd lyde: 

«Innen 30. juni 2020 skal medlemsstatene utpeke og stille til rådighet frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz for bakkebaserte 

systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, uten enerett, i samsvar med de 

vesentlige tekniske vilkårene fastsatt i vedlegget.» 

2) I artikkel 7 skal første ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal innen 30. september 2020 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutningen.» 

3) Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Thierry BRETON 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 gjøres følgende endringer: 

1) Tabell 4 skal lyde: 

«Tabell 4 

Supplerende basiseffektgrense for basestasjoner 

Frekvensområde Største TRP Målebåndbredde Ikrafttredelse 

23,6–24,0 GHz 
–33 dBW 200 MHz 

Denne beslutningens ikraft-

tredelse(a) 

–39 dBW 200 MHz 1. januar 2024(b) 

(a) Medlemsstatene skal ikke tillate ny utrulling av bakkebaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon i frekvensområdet 22–23,6 GHz, for å sikre, sammen med grensen som gjelder etter 1. januar 2024, egnet beskyttelse 

av jordobservasjonssatellittjenesten (passiv) og radioastronomitjenesten i frekvensbåndet 23,6–24 GHz. 

(b) Denne grensen gjelder for basestasjoner som tas i bruk etter 1. januar 2024. Denne grensen gjelder ikke for basestasjoner som er tatt i 

bruk før denne datoen. For disse basestasjonene gjelder grensen på –33 dBW/200 MHz også etter 1. januar 2024. Medlemsstatene 

skal vurdere å innføre ytterligere tiltak for å evaluere og dempe disse basestasjonenes samlede virkning når det gjelder den 

forpliktelsen de har etter artikkel 3 bokstav a) med hensyn til jordobservasjonssatellittjenesten (passiv). Slike tiltak omfatter tilpasning 

av størrelsen på tildelte blokker, antennekonfigurasjonen, effekten i blokken eller utstyrets gjennomslag på markedet.» 

2) Tabell 6 skal lyde: 

«Tabell 6 

Supplerende basiseffektgrense for terminaler 

Frekvensområde Største TRP Målebåndbredde Ikrafttredelse 

23,6–24,0 GHz 
–29 dBW 200 MHz 

Denne beslutningens 

ikrafttredelse 

–35 dBW 200 MHz 1. januar 2024(a) 

(a) Denne grensen gjelder for terminaler som tas i bruk etter 1. januar 2024. Denne grensen gjelder ikke for terminaler som er tatt i bruk 

før denne datoen. For disse terminalstasjonene gjelder grensen på –29 dBW/200 MHz også etter 1. januar 2024.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/636 

av 8. mai 2020 

om endring av vedtak 2008/477/EF med hensyn til en ajourføring av relevante  

tekniske vilkår for frekvensbåndet 2 500–2 690 MHz 

[meddelt under nummer C(2020) 2831](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2008/477/EF(2) harmoniseres de tekniske vilkårene for bruk av frekvensbåndet 2 500–2 690 

MHz («2,6 GHz-båndet») for bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, 

hovedsakelig med hensyn til trådløse bredbåndstjenester for sluttbrukere. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(3) skal medlemsstatene oppmuntre 

tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester til å kontinuerlig oppgradere sine nett med den nyeste og mest 

effektive teknologien for å skape sine egne spektrumdividender i tråd med prinsippet om teknologi- og tjenestenøy-

tralitet. 

3) I kommisjonsmeldingen «Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Socie-

ty»(4) fastsettes det nye tilknytningsmål for Unionen som skal nås gjennom utbredt utbygging og ibruktaking av nett 

med svært høy kapasitet. I den forbindelse påpekes det i kommisjonsmeldingen «5G for Europe: An Action Plan»(5) at 

det er behov for tiltak på unionsplan, herunder identifisering og harmonisering av spektrum til 5G på grunnlag av 

uttalelsen fra gruppen for radiospektrumpolitikk (RSPG), for å sikre uavbrutt 5G-dekning i alle byområder og ved alle 

hovedfartsårer innen 2025. 

4) I sine to uttalelser om det strategiske veikartet mot 5G for Europa (16. november 2016(6) og 30. januar 2019(7)) har 

RSPG påvist et behov for å sikre at de tekniske og reguleringsmessige vilkårene for alle bånd som allerede er harmoni-

sert for mobilnett, egner seg for 5G. 2,6 GHz-båndet er ett slikt bånd som for tiden brukes i Unionen, hovedsakelig for 

fjerde generasjon trådløse bredbåndsystemer (dvs. Long Term Evolution, LTE).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 12.5.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/477/EF av 13. juni 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 2 500–2 690 MHz for jordbaserte systemer som 

kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (EUT L 163 av 24.6.2008, s. 37). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(4) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «Connectivity for a 

Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society» (COM(2016) 587 final). 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «5G for Europe: 

An Action Plan» (COM(2016) 588 final). 

(6) Dokument RSPG16-032 final av 9. november 2016, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for 

next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G)». 

(7) Dokument RSPG19-007 final av 30. januar 2019, «Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe: opinion on 5G implementation 

challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)». 

2022/EØS/81/133 
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5) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF påla Kommisjonen 12. juli 2018 Den europeiske post- og telekon-

feranse (CEPT) å gjennomgå de harmoniserte tekniske vilkårene for visse EU-harmoniserte frekvensbånd, herunder 

2,6 GHz-båndet, og å utvikle minst mulig restriktive harmoniserte tekniske vilkår som er egnet for neste generasjon 

(5G) bakkebaserte trådløse systemer. 

6) Den 5. juli 2019 utstedte CEPT en rapport (CEPT-rapport 72) om blant annet EU-harmoniserte tekniske vilkår i 

2,6 GHz-båndet basert på begrepet «Block Edge Mask» (BEM), i forbindelse med innføringen av neste generasjon (5G) 

bakkebaserte trådløse systemer i dette båndet. Rapporten fastsetter særlig harmoniserte tekniske vilkår for ikke-aktive 

og aktive antennesystemer (ikke-AAS og AAS), som brukes i systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon (WBB ECS) under synkronisert og usynkronisert drift. Den omfatter også sameksistens 

mellom WBB ECS med henholdsvis AAS og ikke-AAS, og WBB ECS basert på frekvensdelt dupleks (Frequency 

Division Duplex, FDD) og tidsdelt dupleks (Time Division Duplex, TDD) i båndet. Videre omhandler den sameksis-

tensen mellom WBB ECS-systemer innenfor båndet og andre tjenester i de tilstøtende frekvensbåndene. 

7) Ifølge CEPT-rapport 72 er det svært begrenset med uparet bruk (enten TDD eller supplerende nedlink, SDL) utenfor 

delbåndet 2 570–2 620 MHz, og det understrekes at slik bruk bør være underlagt ytterligere harmonisering og 

samordning av tidspunkter på EU-plan på grunn av risikoen for interferens ved de nasjonale grensene. For å fjerne 

denne risikoen er det hensiktsmessig å unngå den fleksibiliteten ved uparet bruk utenfor dette delbåndet som EUs 

harmoniserte kanalplan for 2,6 GHz-båndet gir mulighet for. Medlemsstatene kan velge synkronisert, delvis synkroni-

sert eller usynkronisert TDD-nettdrift i delbåndet 2 570–2 620 MHz og sikre effektiv bruk av spektrum, idet det tas 

hensyn til rapport nr. 296(8) og 308(9) fra Komiteen for elektronisk kommunikasjon (ECC) om synkronisering. 

8) Konklusjonene i CEPT-rapport 72 bør anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene så fort som mulig, 

bortsett fra i behørig begrunnede tilfeller. Dette vil fremme tilgjengeligheten og bruken av 2,6 GHz-båndet til utrulling 

av 5G, samtidig som prinsippene for teknologi- og tjenestenøytralitet overholdes. 

9) Med å «utpeke og stille til rådighet» 2,6 GHz-frekvensbåndet menes i denne beslutningen følgende trinn: i) Den 

nasjonale rettslige rammen for frekvenstildeling tilpasses for å omfatte den tiltenkte bruken av dette frekvensbåndet i 

henhold til de harmoniserte tekniske vilkårene fastsatt i denne beslutningen. ii) Alle nødvendige tiltak treffes for å sikre 

sameksistens med eksisterende bruk i dette frekvensbåndet, i den grad det er nødvendig. iii) Det treffes egnede tiltak, 

eventuelt på grunnlag av en høringsprosess, for å tillate bruk av dette båndet i samsvar med den gjeldende rettslige 

rammen på unionsplan, herunder de harmoniserte tekniske vilkårene i denne beslutningen. 

10) Det kan være nødvendig å inngå tverrnasjonale avtaler mellom medlemsstatene og med land utenfor EU for å sikre at 

medlemsstatene gjennomfører parametrene fastsatt i denne beslutningen, for å unngå skadelig interferens og hindre 

fragmentering i spektrumbruken. 

11) Vedtak 2008/477/EF bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

  

(8) ECC-rapport 296 av 8. mars 2019, National synchronization regulatory framework options in 3 400–3 800 MHz: a toolbox for coexistence 

of MFCNs in synchronised, unsynchronised and semi-synchronised operation in 3 400–3 800 MHz. 

(9) ECC-rapport 308 av 6. mars 2020, Analysis of the suitability and update of the regulatory technical conditions for 5G MFCN and AAS 

operation in the 2 500–2 690 MHz frequency band. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedtak 2008/477/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal utpeke og stille til rådighet frekvensbåndet 2 500–2 690 MHz for bakkebaserte systemer som 

kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, i samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget til dette 

vedtaket. 

2. Medlemsstatene som gjennomfører tidsdelt dupleks eller «bare nedlink» utenfor delbåndet 2 570–2 620 MHz på den 

datoen dette vedtaket får virkning, kan anmode om en overgangsperiode for gjennomføringen av dette vedtaket i henhold til 

artikkel 4 nr. 5 i vedtak nr. 676/2002/EF.» 

2) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutningen. 

3) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Medlemsstatene skal innen 30. april 2021 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av dette vedtaket.» 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Thierry BRETON 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 

A. DEFINISJONER 

Med aktive antennesystemer (AAS) menes en basestasjon og et antennesystem der amplituden og/eller fasen mellom antenne-

elementene kontinuerlig justeres, noe som gir et strålingsdiagram som varierer som følge av kortsiktige endringer i radiomiljøet. 

Dette utelukker langsiktig stråleforming som f.eks. fast elektrisk nedovervinkling. I AAS-basestasjoner er antennesystemet 

integrert som en del av basestasjonssystemet eller -produktet. 

Med ikke-aktive antennesystemer (ikke-AAS) menes en basestasjon og et antennesystem med én eller flere antennekontakter, 

som er koplet til én eller flere separat utformede passive antenneelementer for å utstråle radiobølger. Amplituden og fasen for 

signalene til antenneelementene justeres ikke kontinuerlig som svar på kortvarige endringer i radiomiljøet. 

Med synkronisert drift menes drift av to eller flere TDD-nett (Time Division Duplex) der det ikke forekommer samtidige 

overføringer via opplink (UL) og nedlink (DL), det vil si at alle nett til enhver tid overfører enten bare via nedlink eller bare via 

opplink. Dette krever at alle overføringer via nedlink og opplink for alle involverte TDD-nett er tilpasset hverandre, samt at 

starten av rammen er synkronisert for samtlige nett. 

Med usynkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der det til enhver tid er minst ett nett som overfører 

via nedlink, og minst ett nett som overfører via opplink. Dette kan skje dersom TDD-nettene enten ikke tilpasser alle overførin-

ger via nedlink og opplink med hverandre, eller ikke synkroniserer ved starten av rammen. 

Med delvis synkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der en del av rammen er forenlig med synkroni-

sert drift, mens den gjenværende delen av rammen er forenlig med usynkronisert drift. Dette krever at det innføres en ramme-

struktur for alle involverte TDD-nett, herunder tidsluker der forbindelsesretningen ikke er angitt, samt at starten av rammen er 

synkronisert for samtlige nett. 

Med ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) menes produktet av effekten som sendes til antennen, og antenneforsterkningen i 

en gitt retning i forhold til en isotrop antenne (absolutt eller isotrop forsterkning). 

Med samlet utstrålt effekt (TRP – Total Radiated Power) menes et mål på hvor stor effekt en komposittantenne utstråler. Den 

tilsvarer den samlede inngangseffekten til antennegruppesystemet minus eventuelle tap i antennegruppesystemet. TRP er 

integralet av den effekten som utstråles i forskjellige retninger over hele strålingssfæren, som angitt i formelen 

 

der P(θ,φ) er den effekten som et antennegruppesystem utstråler i retningen (θ,φ), som gitt ved formelen 

 

der PTx angir inngangseffekten (målt i watt) som tilføres gruppesystemet, og g(θ,φ) angir gruppesystemets retningsbestemte 

vinning langs retningen (θ, φ). 

B. GENERELLE PARAMETRER 

1) De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5,0 MHz. 

2) Innenfor båndet 2 500–2 690 MHz skal dupleksavstanden ved FDD-drift være 120 MHz med terminaloverføring 

(opplink) plassert i nedre del av frekvensbåndet, fra 2 500 MHz til 2 570 MHz, og basestasjonsoverføring (nedlink) 

plassert i øvre del av frekvensbåndet, fra 2 620 MHz til 2 690 MHz.  
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3) Delbåndet 2 570–2 620 MHz skal brukes til tidsdelt dupleks (TDD) eller basestasjonsoverføring («bare nedlink»). Alle 

beskyttelsesbånd som kreves for å sikre at frekvensbruken er forenlig med 2 570 MHz eller 2 620 MHz-grensen, skal 

fastsettes på nasjonalt plan og tas med i delbåndet 2 570–2 620 MHz. 

C. TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER – BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt Block Edge Mask (BEM), er en vesentlig del av de vilkårene som er 

nødvendige for å sikre sameksistens mellom nett som grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale 

avtaler mellom operatørene av slike nett. Mindre strenge tekniske parametrer kan også benyttes dersom alle de berørte 

operatørene av slike nett blir enige om det, forutsatt at disse operatørene fortsetter å overholde de tekniske vilkårene for  

beskyttelse av andre tjenester, anvendelser eller nett, og med forpliktelser som følger av tverrnasjonal samordning. 

BEM består av flere elementer som er angitt i tabell 1. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en blokk som er tildelt en 

operatør. Basiseffektgrensen, som er fastsatt for å beskytte andre operatørers spektrum innenfor 2,6 GHz-båndet, og effektgren-

sene for overgangsområder, som muliggjør filterdemping fra effektgrensen innenfor blokken til basiseffektgrensen, utgjør ef-

fektelementer utenfor blokken. 

Effektgrensene er fastsatt separat for ikke-AAS og AAS. For ikke-AAS gjelder effektgrensene for gjennomsnittlig EIRP. For 

AAS gjelder effektgrensene for gjennomsnittlig TRP(1). Gjennomsnittlig EIRP eller gjennomsnittlig TRP måles som gjennom-

snitt over et tidsintervall og over en målefrekvensbåndbredde. I tidsdomenet beregnes gjennomsnittlig EIRP eller gjennom-

snittlig TRP som et gjennomsnitt over de aktive delene av signalpakkene og tilsvarer én effektstyringsinnstilling. I frekvens-

domenet fastsettes gjennomsnittlig EIRP eller gjennomsnittlig TRP over målefrekvensbredden fastsatt i tabell 2–8 nedenfor(2). 

Generelt og med mindre annet er angitt, tilsvarer BEM-effektgrensene den samlede effekten som den aktuelle innretningen 

utstråler, inkludert alle senderantenner, med unntak for basisgrense- og overgangskravene for ikke-AAS basestasjoner, som 

angis per antenne. 

Den supplerende basisgrensen for FDD AAS-basestasjoner er en effektgrense utenfor blokken som kan anvendes for å redusere 

den nødvendige samordningssonen med stasjoner for radioastronomitjenesten og beskytte disse i det tilstøtende frekvensbåndet 

2 690–2 700 MHz i bestemte geografiske områder. 

Tiltak som gjelder på nasjonalt plan, for eksempel PFD-grenser, for å beskytte de forskjellige typene radarer som opererer over 

2 700 MHz, vil fortsatt være gjeldende, idet det bemerkes at det kan være mer komplisert for operatører å overholde PFD-

grensen, ettersom AAS-systemer ikke kan utstyres med ytterligere eksterne filtre. 

Utstyr som brukes i dette frekvensbåndet, kan også bruke andre EIRP- eller TRP-grenseverdier enn dem som er fastsatt 

nedenfor, forutsatt at det benyttes egnede interferensreduserende teknikker som er i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/53/EF(3), og som gir minst like god beskyttelse som de grunnleggende kravene i det direktivet. 

  

(1) TRP er et mål på hvor stor effekt antennen faktisk utstråler. EIRP og TRP er ekvivalente for isotrope antenner. 

(2) Den faktiske målebåndbredden for måleutstyret som brukes til samsvarsprøving, kan være mindre enn målebåndbredden som angis i 

tabellene. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 
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Eksempel på BEM-elementer og effektgrenser for basestasjoner (ikke-AAS) 

 

Merknad til figuren 

Gjeldende BEM-grense er alltid den som ligger umiddelbart over det aktuelle tallet (dvs. 1–5). 

Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer 

BEM-element Definisjon 

Innenfor blokken Viser til en blokk som BEM er avledet for. 

Referanseverdi Spektrum i området 2 500–2 690 MHz som brukes til WBB ECS, med unntak av den blokken 

som er tildelt operatøren, og de tilhørende overgangsområdene. 

Overgangsområde Spektrum i området 0–5,0 MHz under og 0–5,0 MHz over den blokken som er tildelt 

operatøren. Overgangsområder gjelder ikke for TDD-blokker som er tildelt andre operatører, 

med mindre nettene er synkronisert. Overgangsområdene gjelder ikke under 2 500 MHz eller 

over 2 690 MHz. 

Supplerende referanseverdi Spektrum mellom 2 690–2 700 MHz. 

For sameksistens mellom nett som grenser til hverandre geografisk, og som også bruker frekvensblokker i 2,6 GHz-båndet som 

grenser til hverandre, kan det være nødvendig med særlige tiltak for å redusere radiointerferens. Vanligvis bør det anvendes en 

frekvensavstand på minst 5 MHz når det gjelder to usynkroniserte TDD-nett som grenser til hverandre, eller et TDD-nett som 

grenser til et FDD-nett. Et slikt skille bør gjennomføres enten ved å la en 5 MHz-blokk være ubenyttet som en beskyttel-

sesblokk, eller ved å bruke en slik 5 MHz-blokk med mer restriktive BEM-parametrer (begrenset spektrumblokk). Enhver bruk 

av en 5 MHz-beskyttelsesblokk vil innebære en økt risiko for interferens.  

Overgangsområde 

innenfor blokken innenfor blokken 

Begrenset spektrumblokk 

(innenfor blokken) 

Referanseverdi: FDD DL, 

SDL, TDD synkronisert 

Referanseverdi: Spektrum som 

brukes til WBB ECS av nett som er 
usynkronisert eller delvis synkronisert 

med operatørens aktuelle blokk. 

Referanseverdi: UL 

1. Kombinerte BEM-elementer for en FDD-blokk som ikke er AAS (dvs. over 2 620 MHz), og bare nedlink innenfor 2 570–2 620 MHz. 

2. Kombinerte BEM-elementer for en FDD-blokk som ikke er AAS med TDD-nett (synkroniserte/usynkroniserte) innenfor 2 570–2 620 MHz. 

3. Kombinerte BEM-elementer for synkroniserte TDD-blokker (ikke-AAS) / blokker med bare nedlink. 

4. Kombinerte BEM-elementer for ikke-synkroniserte TDD-blokker (ikke-AAS). 

5. Kombinerte BEM-elementer for synkroniserte TDD-blokker (ikke-AAS) / blokker med bare nedlink og en begrenset spektrumblokk i 2 570–2 575 MHz. 



Nr. 81/1424 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

For å oppnå sameksistens mellom FDD- og TDD-nett som grenser til hverandre, bør spektrumblokken 2 570–2 575 MHz 

(unntatt ved ren TDD-opplink i denne blokken) reserveres for alle konfigurasjoner der i) FDD-AAS grenser til TDD-ikke-AAS 

og ii) FDD-AAS grenser til TDD-AAS. Dessuten kan frekvensblokken 2 615–2 620 MHz, som ligger rett ved siden av FDD-

nedlinken, ha økt risiko for interferens på grunn av strålingen fra FDD-nedlinken. 

BEM for en annen spektrumsblokk enn en begrenset spektrumsblokk bygges opp ved å kombinere tabell 2, 3 og 4 på en slik 

måte at grensen for hver frekvens er den høyeste verdien av referanseverdien og den blokkspesifikke effektgrensen. 

BEM for en begrenset spektrumsblokk bygges opp ved å kombinere tabell 3 og 5 på en slik måte at grensen for hver frekvens er 

den høyeste verdien av referansenivået og den blokkspesifikke effektgrensen. 

For basestasjoner med begrensninger for antenneplassering, dvs. der basestasjonantenner plasseres innendørs, eller der antennen 

er under en viss høyde, kan medlemsstatene dessuten bruke alternative BEM-effektgrenser på nasjonalt plan. I slike tilfeller kan 

BEM for en begrenset spektrumblokk for ikke-AAS være i samsvar med tabell 6, forutsatt at tabell 3 gjelder ved de geografiske 

grensene til andre medlemsstater, og at tabell 5 fortsatt er gyldig i hele landet. For AAS med begrensninger på antenneplasse-

ring kan det i enkelte tilfeller være nødvendig med andre nasjonale tiltak enn de som er angitt i tabell 3 eller tabell 5. 

Tabell 2 

Effektgrense innenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Innenfor blokken Ikke obligatorisk. 

Dersom en medlemsstat fastsetter en øvre 

grense, kan det brukes en verdi mellom 

61 dBm/5 MHz og 68 dBm/5 MHz per antenne. 

Ikke obligatorisk. 

Dersom en medlemsstat fastsetter en øvre grense, 

kan det brukes en verdi mellom 53 dBm/5 MHz 

og 60 dBm/5 MHz per celle(*). 

(*) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

Tabell 3 

Effektgrensens basisnivå for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element Frekvensområde 

Største gjennomsnittlige 

EIRP-grense for ikke-AAS per 

antenne 

Største gjennomsnittlige EIRP-

grense for AAS per celle(*) 

Referanseverdi FDD-nedlink 

TDD-blokker som er synkronisert med den 

aktuelle TDD-blokken 

TDD-blokker som bare brukes til nedlink(**) 

Området 2 615–2 620 MHz. 

+ 4 dBm/MHz + 5 dBm/MHz 

Frekvenser i båndet 2 500–2 690 MHz som 

ikke omfattes av definisjonen i raden 

ovenfor. 

– 45 dBm/MHz – 52 dBm/MHz 

(*) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

(**) Innføringen av FDD AAS påvirker ikke vilkåret om bruk bare ved nedlink for ikke-AAS/AAS. 

(***) Når denne referansegrensen brukes til å beskytte frekvenser som brukes til nedlinkoverføring, er den basert på en forutsetning om at 

strålingen kommer fra en makrobasestasjon. Det bør bemerkes at trådløse tilgangspunkter med kort rekkevidde (små celler) kan 

plasseres i lavere høyder og dermed nærmere terminaler, noe som kan føre til høyere grad av interferens dersom effektgrensene ovenfor 

brukes. 
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Forklarende merknad til tabell 3 

Både EIRP- og TRP-grensene er integrert over en båndbredde på 1 MHz. 

Tabell 4 

Effektgrense i overgangsområdet for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element Frekvensområde 

Største gjennomsnittlige EIRP-

grense for ikke-AAS per 

antenne 

Største gjennomsnittlige 

EIRP-grense for AAS per 

celle(*) 

Overgangsområde –5,0 til 0 MHz regnet fra nedre blokk-kant, 

eller 0 til +5,0 MHz regnet fra øvre blokk-

kant 

+ 16 dBm/5 MHz(**) + 16 dBm/5 MHz(**) 

(*) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

(**) Denne grensen er basert på antakelsen om at strålingen kommer fra en makrobasestasjon. Det bør bemerkes at trådløse tilgangspunkter 

med kort rekkevidde (små celler) kan plasseres i lavere høyder og dermed nærmere terminaler, noe som kan føre til høyere grad av 

interferens dersom denne effektgrensen brukes. I slike tilfeller kan medlemsstatene fastsette en nedre grense på nasjonalt plan. 

Tabell 5 

Effektgrense innenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner i blokker med restriksjoner 

BEM-element Frekvensområde 
EIRP-grense for ikke-AAS per 

antenne 

TRP-grense for AAS per 

celle(*) 

Innenfor blokken Frekvenser med restriksjoner + 25 dBm/5 MHz + 22 dBm/5 MHz(**) 

(*) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

(**) Det skal bemerkes at det under bestemte bruksforhold muligens ikke kan garanteres interferensfri opplink i kanaler som grenser til 

hverandre, selv om dette vanligvis avhjelpes ved signaltap på grunn av gjennomtrenging av bygninger og/eller forskjell i antennehøyde. 

Andre metoder for å redusere interferens kan også anvendes på nasjonalt plan. 

Tabell 6 

Effektgrenser for blokker med restriksjoner for ikke-AAS-basestasjoner med ytterligere begrensninger på 

antenneplassering 

BEM-element Frekvensområde Grense for høyeste gjennomsnittlige EIRP 

Referanseverdi Fra nedre båndgrense på 2 500 MHz til –

5,0 MHz fra nedre blokk-kant, eller fra  

+5,0 MHz fra øvre blokk-kant til øvre 

båndgrense på 2 690 MHz 

– 22 dBm/MHz 

Overgangsområde –5,0 til 0 MHz regnet fra nedre blokk-kant, eller 

0 til +5,0 MHz regnet fra øvre blokk-kant 

– 6 dBm/5 MHz 
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Tabell 7 

Supplerende basiseffektgrense for FDD AAS-basestasjoner med hensyn til radioastronomitjenesten 

BEM-element Frekvensområde Tilfelle Effektgrense for TRP per celle 

Supplerende 

referanseverdi 2 690–2 700 MHz 

A + 3 dBm/10 MHz 

B Ikke relevant 

Tilfelle A: Denne grensen gir en redusert samordningssone med hensyn til RAS-stasjoner. 

Tilfelle B: I situasjoner der den berørte medlemsstaten ikke anser det nødvendig å ha en supplerende referanseverdi (for 

eksempel dersom det ikke finnes noen RAS-stasjon i nærheten, eller dersom det ikke er behov for en samordnings-

sone). 

Forklarende merknad til tabell 7 

Disse effektgrensene kan anvendes for å redusere størrelsen på samordningssonen med RAS i bestemte geografiske områder. 

Avhengig av størrelsen på samordningssonen som er nødvendig for å beskytte en eller flere RAS-stasjoner, kan samordning 

over landegrensene også være nødvendig. Det kan være nødvendig med ytterligere tiltak på nasjonalt plan for å beskytte RAS-

stasjoner. 

D. TEKNISKE VILKÅR FOR TERMINALER 

Tabell 8 

Effektgrenser innenfor blokken for terminaler 

BEM-element 
Høyeste gjennomsnittlige EIRP-grense (herunder 

område for automatisk sendereffektstyring) 

Høyeste gjennomsnittlige TRP-grense (herunder 

område for automatisk sendereffektstyring) 

Innenfor blokken + 35 dBm/5 MHz + 31 dBm/5 MHz 

Merknad: EIRP bør brukes for faste eller installerte terminaler, og TRP bør brukes for mobile eller nomadiske terminaler. 

 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1427 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/667 

av 6. mai 2020 

om endring av beslutning 2012/688/EF med hensyn til en ajourføring av relevante  

tekniske vilkår for frekvensbåndene 1 920–1 980 MHz og 2 110–2 170 MHz 

[meddelt under nummer C(2020) 2816](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2012/688/EF(2) harmoniseres de tekniske vilkårene for bruk av frekvensbåndene  

1 920–1 980 MHz og 2 110–2 170 MHz for bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjons-

tjenester i hele Unionen, hovedsakelig rettet mot trådløse bredbåndstjenester for sluttbrukere. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(3) skal medlemsstatene oppmuntre 

tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester til å kontinuerlig oppgradere sine nett med den nyeste og mest 

effektive teknologien for å skape sine egne spektrumdividender i tråd med prinsippet om teknologi- og tjenestenøy-

tralitet. 

3) I kommisjonsmeldingen «Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Socie-

ty»(4) fastsettes det nye tilknytningsmål for Unionen som skal nås gjennom utbredt utbygging og ibruktaking av nett 

med svært høy kapasitet. I den forbindelse påpekes det i kommisjonsmeldingen «5G for Europe: An Action Plan»(5) at 

det er behov for tiltak på EU-plan, herunder identifisering og harmonisering av spektrum til 5G på grunnlag av 

uttalelsen fra gruppen for radiospektrumpolitikk (RSPG), for å sikre uavbrutt 5G-dekning i alle byområder og ved alle 

hovedfartsårer innen 2025. 

4) I sine to uttalelser om det strategiske veikartet mot 5G for Europa (16. november 2016(6) og 30. januar 2019(7)) har 

RSPG påvist et behov for å sikre at de tekniske og reguleringsmessige vilkårene for alle bånd som allerede er harmoni-

sert for mobilnett, egner seg for 5G. Det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet er et slikt bånd.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.5.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/688/EU av 5. november 2012 om harmonisering av frekvensbåndet 1 920–1 980 MHz og 

2 110–2 170 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen (EUT L 307 av 7.11.2012, 

s. 84). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(4) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «Connectivity for a 

Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society», COM(2016) 587 final. 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «5G for Europe: 

An Action Plan», COM(2016) 588 final. 

(6) Dokument RSPG16-032 final av 9. november 2016, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for 

next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G)». 

(7) Dokument RSPG19-007 final av 30. januar 2019, «Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G implementation 

challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)». 

2022/EØS/81/134 
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5) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF påla Kommisjonen 12. juli 2018 Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) å gjennomgå de harmoniserte tekniske vilkårene for visse EU-harmoniserte frekvensbånd, 

herunder det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet, og å utvikle minst mulig restriktive harmoniserte tekniske vilkår som 

er egnet for neste generasjon (5G) bakkebaserte trådløse systemer. 

6) Den 5. juli 2019 utstedte CEPT en rapport (CEPT-rapport 72). I rapporten ble det foreslått EU-harmoniserte tekniske 

vilkår for det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet når det gjelder frekvensfordeling og Block Edge Mask, som er egnet 

for bruk av båndet med neste generasjon (5G) bakkebaserte trådløse systemer. CEPT-rapport 72 konkluderer med at 

beskyttelsesbåndet på 300 kHz ved nedre og øvre frekvensgrense i frekvensfordelingen kan fjernes. 

7) Det må bemerkes at området for forstyrrende utstråling for basestasjonene i frekvensbåndet 2 110–2 170 MHz starter 

10 MHz fra båndkanten. 

8) CEPT-rapport 72 omfatter både aktive antennesystemer og ikke-aktive antennesystemer, som brukes i systemer som kan 

levere bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon (WBB ECS). Den omhandler sameksis-

tensen av disse systemene innenfor båndet og med tjenester i tilstøtende bånd (for eksempel romtjenester under  

2 110 MHz og over 2 200 MHz). All ny bruk av det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet bør fortsette å beskytte 

eksisterende tjenester i tilstøtende frekvensbånd. 

9) Konklusjonene i CEPT-rapport 72 bør anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene så fort som mulig. 

Dette bør fremme tilgjengeligheten og bruken av det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet til utrullingen av 5G, samtidig 

som prinsippene om teknologi- og tjenestenøytralitet overholdes. 

10) Med å «utpeke og stille til rådighet det parede bakkebaserte 2 GHz-frekvensbåndet» menes i denne beslutningen følgen-

de trinn: i) Den nasjonale rettslige rammen for frekvenstildeling tilpasses for å omfatte den tiltenkte bruken av dette 

frekvensbåndet i henhold til de harmoniserte tekniske vilkårene fastsatt i denne beslutningen. ii) Alle nødvendige tiltak 

treffes for å sikre sameksistens med eksisterende bruk i dette frekvensbåndet, i den grad det er nødvendig. iii) Det treffes 

egnede tiltak, eventuelt på grunnlag av en høringsprosess, for å tillate bruk av dette båndet i samsvar med den gjeldende 

rettslige rammen på unionsplan, herunder de harmoniserte tekniske vilkårene i denne beslutningen. 

11) Medlemsstatene bør, når det er berettiget, ha tilstrekkelig tid til å tilpasse de eksisterende lisensene til de generelle 

parametrene i de nye tekniske vilkårene. 

12) Tverrnasjonale avtaler mellom medlemsstatene og med tredjeland kan være nødvendige for å sikre at medlemsstatene 

gjennomfører parametrene fastsatt i denne beslutningen på en måte som unngår skadelig interferens, forbedrer spekt-

rumeffektiviteten og hindrer fragmentering i spektrumbruken. 

13) Beslutning 2012/688/EU bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen nedsatt ved vedtak 

nr. 676/2002/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I beslutning 2012/688/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal utpeke og stille til rådighet det parede bakkebaserte 2 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte 

systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, i samsvar med parametrene fastsatt i vedleg-

get til denne beslutningen. 
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2. Fram til 1. januar 2026 er medlemsstatene ikke forpliktet til å anvende de generelle parametrene fastsatt i vedleggets 

del B når det gjelder bruksrettigheter for bakkebaserte elektroniske kommunikasjonsnett til frekvenser i det parede 

bakkebaserte 2 GHz-frekvensbåndet som gjelder på den datoen denne beslutningen får virkning, dersom utøvelsen av disse 

rettighetene ikke er til hinder for at dette frekvensbåndet brukes i henhold til vedlegget, med forbehold for etterspørselen i 

markedet.» 

2) I artikkel 3 skal nytt ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal innen 30. april 2021 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutningen.» 

3) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Thierry BRETON 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

A. DEFINISJONER 

Med aktive antennesystemer (AAS) menes en basestasjon og et antennesystem der amplituden og/eller fasen mellom antenne-

elementene kontinuerlig justeres, noe som gir et strålingsdiagram som varierer som følge av kortsiktige endringer i radiomiljøet. 

Dette utelukker langsiktig stråleforming som f.eks. fast elektrisk nedovervinkling. I AAS-basestasjoner er antennesystemet 

integrert som en del av basestasjonssystemet eller -produktet. 

Med ikke-aktive antennesystemer (ikke-AAS) menes en basestasjon og et antennesystem med én eller flere antennekontakter, 

som er koplet til én eller flere separat utformede passive antenneelementer for å utstråle radiobølger. Amplituden og fasen for 

signalene til antenneelementene justeres ikke kontinuerlig som svar på kortvarige endringer i radiomiljøet. 

Med ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) menes produktet av effekten som sendes til antennen, og antenneforsterkningen i 

en gitt retning i forhold til en isotrop antenne (absolutt eller isotrop forsterkning). 

Samlet utstrålt effekt (TRP – Total Radiated Power) er et mål på hvor stor effekt en komposittantenne utstråler. Den tilsvarer 

den samlede inngangseffekten til antennegruppesystemet minus eventuelle tap i antennegruppesystemet. TRP er integralet av 

den effekten som utstråles i forskjellige retninger over hele strålingssfæren, som angitt i formelen 

 

der P(θ,φ) er den effekten som et antennegruppesystem utstråler i retningen (θ,φ), som gitt ved formelen 

P(θ, φ) = PTxg(θ, φ) 

der PTx angir inngangseffekten (målt i watt) som tilføres gruppesystemet, og g(θ,φ) angir gruppesystemets retningsbestemte 

vinning langs retningen (θ, φ). 

B. GENERELLE PARAMETRER 

Innenfor det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet skal frekvensfordelingen være som følger: 

1) Typen av dupleksdrift er FDD (Frequency Division Duplex). Dupleksavstanden skal være 190 MHz med terminaloverfø-

ring (FDD-opplink) plassert i nedre del av frekvensbåndet, fra 1 920 MHz til 1 980 MHz («nedre bånd»), og basestasjons-

overføring (FDD-nedlink) plassert i øvre del av frekvensbåndet, fra 2 110 MHz til 2 170 MHz («øvre bånd»). 

2) De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5 MHz(1). Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk i det nedre 

båndet fra 1 920 MHz til 1 980 MHz skal være på linje med den nedre båndgrensen på 1 920 MHz eller ha en avstand i 

multiplumer av 5 MHz fra denne. Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk i det øvre båndet fra 2 110 MHz til 

2 170 MHz skal være på linje med den nedre båndgrensen på 2 110 MHz eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra 

denne. En tildelt blokk kan også ha en størrelse på 4,8–5 MHz, så lenge den passer innenfor grensene til en 5 MHz-blokk 

som definert ovenfor. 

3) Det nedre båndet fra 1 920 til 1 980 MHz eller deler av det kan brukes til ren opplink(2) uten parede frekvenser innenfor det 

øvre båndet fra 2 110 til 2 170 MHz. 

4) Det øvre båndet fra 2 110 til 2 170 MHz eller deler av det kan brukes til ren nedlink(3) uten parede frekvenser innenfor det 

nedre båndet fra 1 920 til 1 980 MHz. 

5) Basestasjons- og terminaloverføring skal være i samsvar med de tekniske vilkårene angitt i henholdsvis del C og D.  

  

(1) Ettersom UMTS-kanalavstanden er 200 kHz, kan midtfrekvensen i en tildelt blokk som brukes for UMTS, være forskjøvet 100 kHz fra 

midten av blokken i frekvensfordelingen. 

(2) For eksempel supplerende opplink (SUL). 

(3) For eksempel supplerende nedlink (SDL). 
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C. TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER – BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt Block Edge Mask (BEM), er en vesentlig del av de vilkårene som er 

nødvendige for å sikre sameksistens mellom nett som grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale 

avtaler mellom operatørene av slike nett. Mindre strenge tekniske parametrer kan også benyttes dersom alle de berørte operatø-

rene av slike nett blir enige om det, forutsatt at disse operatørene fortsetter å overholde de tekniske vilkårene for beskyttelse av 

andre tjenester, anvendelser eller nett, og med forpliktelser som følger av tverrnasjonal samordning. 

BEM består av flere elementer som er angitt i tabell 1. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en blokk som er tildelt en 

operatør. Basiseffektgrensen, som er fastsatt for å beskytte andre operatørers spektrum, og effektgrensen for overgangsområder, 

som muliggjør filterdemping fra effektgrensen innenfor blokken til basiseffektgrensen, utgjør elementer utenfor blokken. 

Effektgrensene er fastsatt separat for ikke-AAS og AAS. For ikke-AAS gjelder effektgrensene for gjennomsnittlig EIRP. For 

AAS gjelder effektgrensene for gjennomsnittlig TRP(4). Gjennomsnittlig EIRP eller gjennomsnittlig TRP måles som gjennom-

snitt over et tidsintervall og over en målefrekvensbåndbredde. I tidsdomenet beregnes gjennomsnittlig EIRP eller gjennoms-

nittlig TRP som et gjennomsnitt over de aktive delene av signalpakkene og tilsvarer én effektstyringsinnstilling. I frekvens-

domenet fastsettes gjennomsnittlig EIRP eller gjennomsnittlig TRP over målefrekvensbredden fastsatt i tabell 2, 3 og  

4 nedenfor(5). Generelt og med mindre annet er angitt, tilsvarer BEM-effektgrensene den samlede effekten som den aktuelle 

innretningen utstråler, inkludert alle senderantenner, med unntak for basisgrense- og overgangskravene for ikke-AAS basesta-

sjoner, som angis per antenne. 

BEM (Block Edge Mask) 

Figur 

Eksempel på BEM-elementer og effektgrenser for basestasjoner 

  

  

(4) TRP er et mål på hvor stor effekt antennen faktisk utstråler. EIRP og TRP er ekvivalente for isotrope antenner. 

(5) Den faktiske målebåndbredden for måleutstyret som brukes til samsvarsprøving, kan være mindre enn målebåndbredden som angis i 

tabellene. 

Referanseverdi 

Utenfor 

båndet 

Innenfor 
båndet 

Innenfor 

blokken 

Utenfor 

blokken 

Effektgrenser Innenfor 

blokken 

Lisensiert 

spektrum 

Overgangsregioner 

(10 MHz) 

Båndgrense Frekvens Blokkgrense 
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Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer 

BEM-element Definisjon 

Innenfor blokken Viser til en blokk som BEM er avledet for. 

Referanseverdi Spektrum i frekvensområdet for FDD-nedlink som brukes til WBB ECS, med 

unntak av blokken som er tildelt operatøren, og de tilhørende overgangs-

områdene. 

Overgangsområde Spektrum i området for FDD-nedlink innenfor 0–10 MHz under og 0–10 MHz 

over den blokken som er tildelt operatøren. Overgangsområdene gjelder ikke 

under 2 110 MHz eller over 2 170 MHz. 

Tabell 2 

Effektgrenser innenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Innenfor 

blokken 

Blokk som er tildelt 

operatøren 

Ikke obligatorisk. 

Dersom en medlemsstat fastsetter en 

øvre grense, kan det brukes en verdi 

på 65 dBm/(5 MHz) per antenne. 

Ikke obligatorisk. 

Dersom en medlemsstat fastsetter en 

øvre grense, kan det brukes en verdi på 

57 dBm/(5 MHz) per celle(1). 

(1) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for AAS for hver enkelt sektor. 

Forklarende merknad til tabell 2 

Den tilsvarende TRP-grensen i blokken fastsettes i samsvar med retningslinjene i ETSI TS 138 104 V15.6.0, vedlegg F avsnitt 

F.2 og F.3 på grunnlag av en antenneforsterkning på 17 dBi og til sammen åtte stråleformende antenneelementer (skaleringsfak-

tor på 9 dB): 

65 dBm/(5 MHz) – 17 dBi + 9 dB = 57 dBm/(5 MHz). 

Tabell 3 

Effektgrensens basisnivå utenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element 
Frekvensområde innenfor FDD-

nedlink 

Gjennomsnittlig EIRP-

grense for ikke-AAS per 

antenne(1) 

Gjennomsnittlig TRP-

grense for AAS per celle(2) 
Målebåndbredde 

Referanseverdi 

Frekvensavstand på mer enn 

10 MHz fra nedre eller øvre 

blokkgrense 

9 dBm 1 dBm 5 MHz 

(1) BEM-nivået for ikke-AAS defineres per antenne og gjelder for basestasjonskonfigurasjoner med opptil fire antenner per sektor. 

(2) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for AAS for hver enkelt sektor. 
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Tabell 4 

Effektgrense i overgangsområdet utenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element 
Frekvensområde innenfor FDD-

nedlink 

Gjennomsnittlig EIRP-

grense for ikke-AAS per 

antenne(1) 

Gjennomsnittlig TRP-

grense for AAS per celle(2) 
Målebåndbredde 

Overgangs-

område 

–10 til –5 MHz fra nedre 

blokkgrense 
11 dBm 3 dBm 5 MHz 

–5 til 0 MHz fra nedre 

blokkgrense 
16,3 dBm 8 dBm 5 MHz 

0 til +5 MHz fra øvre 

blokkgrense 
16,3 dBm 8 dBm 5 MHz 

+5 til +10 MHz fra øvre 

blokkgrense 
11 dBm 3 dBm 5 MHz 

(1) BEM-nivået for ikke-AAS defineres per antenne og gjelder for basestasjonskonfigurasjoner med opptil fire antenner per sektor. 

(2) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for AAS for hver enkelt sektor. 

Forklarende merknader til tabell 3 og 4: 

I samsvar med standardiseringen av uønsket utstrålt effekt (TRP) for AAS-basestasjoner i ETSI TS 138 104 (V15.6.0), vedlegg 

F avsnitt F.2 og F.3 er TRP-grensene utenfor blokken satt til en verdi som tilsvarer til sammen åtte stråleformende antenne-

elementer, noe som resulterer i en forskjell på 8 dB mellom AAS og ikke-AAS, i likhet med innenfor blokken. 

D. TEKNISKE VILKÅR FOR TERMINALER 

Tabell 5 

BEM-effektgrense innenfor blokken for terminaler 

Høyeste gjennomsnittlige effekt innenfor blokken(1) 24 dBm 

(1) Denne grenseverdien for effekt angis som EIRP for faste eller installerte terminaler og som TRP for mobile eller nomadiske terminaler. 

EIRP og TRP er ekvivalente for isotrope antenner. Det anerkjennes at denne verdien kan avvike med en verdi definert i de harmoniserte 

standardene for å ta hensyn til drift under ekstreme miljøforhold og til produksjonsvariasjoner. 

Forklarende merknad til tabell 5 

Medlemsstatene kan lempe på denne grensen for bestemte anvendelser, f.eks. faste terminaler i landdistrikter, forutsatt at dette 

ikke svekker beskyttelsen av andre tjenester, nett og anvendelser, og at tverrnasjonale forpliktelser oppfylles. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1426 

av 7. oktober 2020 

om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875–5 935 MHz til sikkerhetsrelaterte 

anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) og om oppheving av vedtak 2008/671/EF 

[meddelt under nummer C(2020) 6773](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Intelligente transportsystemer (ITS) omfatter ITS for veitrafikk og ITS for bybaner. ITS for veitrafikk omfatter 

samvirkende systemer som er basert på kommunikasjon i sanntid mellom et kjøretøy (herunder personbiler, lastebiler, 

sykler, motorsykler, sporvogner, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner samt utstyr for fotgjengere og syklister) og dets 

omgivelser (andre kjøretøyer, infrastruktur osv.). I visse tilfeller kan slikt ITS-utstyr for veitrafikk også brukes utenfor 

veinettet (eksempelvis på industrianlegg, i landbruket eller på byggeplasser). ITS for bybaner består av systemer for 

offentlig transport som styres av minst ett kontroll- og styringssystem, og som er beregnet på å drive lokal person-

transport i byer og forsteder atskilt fra generell vei- og fotgjengertrafikk. ITS gir mulighet for betydelige forbedringer i 

transportsystemenes effektivitet, trafikksikkerheten og reisekomforten. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2008/671/EF(2) ble bruken av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875–5 905 MHz (også kalt 

5,9 GHz-båndet) harmonisert til sikkerhetsrelaterte anvendelser av ITS. Vedtaket anerkjente at ITS spiller en sentral 

rolle i en integrert strategi for trafikksikkerhet ved at systemene tilfører informasjons- og kommunikasjonsteknologi til 

transportinfrastruktur og kjøretøyer for å unngå potensielt farlige trafikksituasjoner og redusere antallet ulykker. 

3) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU(3) ble det fastsatt en ramme for innføring av ITS innen veitransport 

og for grensesnitt mot andre transportformer. 

4) Den 14. september 2016, etter å ha vedtatt en rekke tiltak med henblikk på et europeisk gigabit-samfunn(4) (herunder 

5G-handlingsplanen(5)) understreket Kommisjonen forbindelsen mellom utviklingen og innføringen av 5G i Europa og 

viktige bruksområder, særlig smart mobilitet (oppkoplet og automatisert mobilitet).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 9.10.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/671/EF av 5. august 2008 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875–5 905 MHz til 

sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) (EUT L 220 av 15.8.2008, s. 24). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen 

veitransport og for grensesnitt mot andre transportformer (EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1). 

(4) Connectivity for a European gigabit society, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen av  

14. september 2016, «5G for Europe: An Action Plan» (COM(2016) 588 final). 

2022/EØS/81/135 
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5) Den 30. november 2016 offentliggjorde Kommisjonen meldingen «A European strategy on cooperative ITS»(6). Når det 

gjelder spektrumbruk, foreslås det i denne strategien at de frekvensene som Det europeiske standardiseringsinstitutt for 

telekommunikasjon (ETSI) har utpekt til trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde (ITS-G5), beholdes til sikkerhets-

relaterte ITS-tjenester, og å støtte tiltak for å beskytte 5,9 GHz-båndet mot skadelig interferens. I strategien foreslås det 

også at det i initiativer til innføring av samvirkende intelligente transportsystemer gjøres bruk av relevante interferens-

reduserende teknikker for sameksistens, i samsvar med ETSIs standarder og prosedyrer. 

6) Den 17. mai 2018 vedtok Kommisjonen den tredje mobilitetspakken(7), der strategien for trafikksikkerhet ble integrert i 

et bredere europeisk økosystem for bærekraftig mobilitet, med fokus på trygg, oppkoplet og ren mobilitet. Med denne 

pakken forventes det at førerløse kjøretøyer og avanserte oppkoplingssystemer vil gjøre kjøretøyer tryggere og enklere å 

dele, og åpne tilgangen til mobilitetstjenester for flere brukere. 

7) Innenfor denne politiske og lovgivningsmessige rammen for trafikksikkerhet på veiene, som er under stadig utvikling, 

har medlemsstatene og bransjen gjennomført ulike initiativer knyttet til bruk av 5,9 GHz-båndet for å utvikle og innføre 

trafikksikkerhetsanvendelser. Blant disse initiativene er Car-2-Car Communications Consortium(8), plattformen C-

Roads(9), opprettelsen av 5G Automotive Association (5GAA)(10) og økt aktivitet innenfor 3rd Generation Partnership 

Project (3GPP)(11) og standardiseringsorganer som ETSI. Innsatsen fra bransjen har ført til at det er utviklet to konkur-

rerende teknologier til kortdistansekommunikasjon mellom kjøretøyer og deres omgivelser, nemlig ITS-G5 og LTE-

V2X (long term evolution – vehicle-to-everything). 

8) I bybanesektoren anses det at minst 20 MHz harmonisert spektrum(12) er nødvendig for å drive kommunikasjonsbaserte 

togkontrollsystemer (CBTC) på bybaner. Slike systemer gjør det mulig å drive bybaner trygt og effektivt, særlig ved at 

de korter ned intervallene mellom tog, noe som øker kapasiteten i infrastrukturen for offentlig transport. Basert på lokale 

tillatelser bruker en rekke tunnelbanelinjer i Unionen allerede deler av frekvensbåndet 5 905–5 935 MHz eller frekven-

ser utover det. Det er derfor viktig å harmonisere spektrum til slik bruk i hele Unionen for å sikre et indre marked også 

for bybaner, og for å bidra til å nå de europeiske miljømålene. 

9) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF ga Kommisjonen 18 October 2017 Den europeiske post- og 

telekonferansen (CEPT) mandat til å undersøke muligheten for å utvide det sikkerhetsrelaterte ITS-båndet som er 

harmonisert på unionsnivå (5 875–5 905 MHz), med 20 MHz, slik at den øvre grensen er 5 925 MHz, og til å tillate bruk 

av dette båndet til andre transportformer enn veitransport, eksempelvis bybaner som bruker CBTC. 

10) På grunnlag av dette mandatet offentliggjorde CEPT 11. mars 2019 en rapport («CEPT Report 71 – ITS at 5,9 GHz») 

med en vurdering av de tekniske vilkårene og utvidelsen av 5,9 GHz-båndet. Blant forslagene i rapporten er å utvide 

definisjonen av ITS, å harmonisere frekvensbåndet 5 875–5 925 MHz for sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser og å 

harmonisere frekvensbåndet 5 925–5 935 MHz for sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser for bybaner, med forbehold for 

nasjonal samordning med faste tjenester og/eller studier for å fastsette vilkårene for frekvensdeling. I rapporten foreslås 

det også å prioritere ITS-anvendelser for veitrafikk under 5 915 MHz og ITS-anvendelser for bybaner over 5 915 MHz. 

I frekvensbåndet 5 915–5 925 MHz foreslås det at bruk til ITS-anvendelser for veitrafikk skal begrenses til 

kommunikasjon fra infrastruktur til kjøretøy (I2V), inntil ITS-anvendelsene for veitrafikk kan skjerme ITS-

  

(6) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen av  

30. november 2016, «A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and 

automated mobility» (COM(2016) 766 final). 

(7) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen av 17. mai 2018, 

«Europe on the move – Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean» (COM(2018) 293 final). 

(8) https://www.car-2-car.org/ 

(9) https://www.c-roads.eu/platform.html 

(10) http://5gaa.org/ 

(11) https://www.3gpp.org 

(12) Teknisk rapport fra ETSI 103 111 V1.1.1 (2014-10) – delen om spektrumkrav i 5,9 GHz-båndet for bybanesystemer. 
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anvendelsene for bybaner. I frekvensbåndet 5 915–5 935 MHz foreslås det at bruk til ITS-anvendelser for bybaner skal 

skje på delt grunnlag og i tråd med nasjonale forhold og etterspørselen etter ITS for bybaner. Individuelle godkjenninger 

av ITS for bybaner (5 915–5 935 MHz), veitrafikk (5 915–5 925 MHz) og faste tjenester (over 5 925 MHz) bør 

muliggjøre nasjonal samordning dersom det er relevant. 

11) Når medlemsstatene stiller frekvensbåndet 5 915–5 935 MHz til rådighet for ITS for bybaner så snart det er praktisk 

mulig etter at det er blitt utpekt i samsvar med denne beslutningen, bør de ta behørig hensyn til eksisterende bybane-

systemer som bruker båndet (eller deler av det) på andre tekniske vilkår, for å gi tilstrekkelig tid til å tilpasse 

eksisterende tog- og nettutstyr til de harmoniserte tekniske vilkårene. 

12) Resultatene av det arbeidet CEPT har utført i samarbeid med ETSI, utgjør det tekniske grunnlaget for denne beslutnin-

gen. 

13) Både ITS og radiobasert lokalnett (RLAN) støttes av Unionens politikk. CEPT definerer tekniske vilkår for RLAN ved 

frekvenser over 5 935 MHz for å sikre beskyttelse av sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser for bybaner under 5 935 MHz 

og sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser for veitrafikk under 5 925 MHz (f.eks. krav til utstrålingsgrenser utenfor båndet 

og et blokkeringsscenario). 

14) ETSI er i ferd med å definere standardiserte løsninger for kanaldeling og gjennomføring av regler for prioritering 

mellom ITS-anvendelser for veitrafikk og ITS-anvendelser for bybaner. 

15) ETSI arbeider for tiden med to tekniske rapporter om fastsettelse og evaluering av metoder for sameksistens mellom 

ITS G5 og LTE-V2X i samme kanal og i nabokanaler. Relevante standarder kan tidligst bli tilgjengelige i midten av 

2021, og kanskje ikke før midten av 2022. 

16) På bakgrunn av utviklingen innenfor ETSI kan det bli nødvendig å ta denne beslutningen opp til ny vurdering. 

17) Denne beslutningen bør bygge på og videreutvikle reglene som er fastsatt i vedtak 2008/671/EF. Av hensyn til juridisk 

klarhet bør vedtak 2008/671/EF oppheves. 

18) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen nedsatt ved vedtak 

nr. 676/2002/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formålet med denne beslutningen er å harmonisere vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet  

5 875–5 935 MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS). 

Artikkel 2 

I denne beslutningen menes med 

1) «intelligente transportsystemer» eller «ITS» en rekke systemer og tjenester basert på informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi, herunder behandling, styring, posisjonsbestemmelse, kommunikasjon og elektronikk, som anvendes i et 

veitransportsystem eller et bybanesystem eller begge deler, 

2) «intelligente transportsystemer for veitrafikk» eller «ITS for veitrafikk» intelligente transportsystemer brukt ved alle typer 

veibasert transport (herunder tilfeller av bruk utenfor veinettet) som muliggjør sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom 

kjøretøyer (V2V) og mellom infrastruktur og kjøretøyer (I2V). ITS som brukes på jernbanelinjer som ikke er atskilt fra vei- 

eller fotgjengertrafikk (eksempelvis sporveier og forstadsbaner), betraktes også som en del av ITS for veitrafikk, 

3) «intelligente transportsystemer for bybaner» eller «ITS for bybaner» intelligente transportsystemer som brukes på jern-

banelinjer for by- eller forstadstrafikk og som permanent styres av minst ett kontroll- og styringssystem, atskilt fra vei- og 

fotgjengertrafikk, 
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4) «gjennomsnittlig ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP)» eller «gjennomsnittlig EIRP» EIRP i overføringsfasen som 

tilsvarer høyeste effekt. 

Artikkel 3 

1. Senest 30. mars 2021 skal medlemsstatene utpeke frekvensbåndet 5 875–5 935 MHz til intelligente transportsystemer og 

begrense anvendelsen i frekvensområdet 5 925–5 935 MHz til ITS for bybaner. Etter denne utpekingen skal medlemsstatene så 

snart det er praktisk mulig, gjøre dette frekvensbåndet tilgjengelig uten enerett. 

Utpekingen skal være i samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget. 

2. ITS for veitrafikk skal ha prioritet i frekvensområdet under 5 915 MHz, og ITS for bybaner skal ha prioritet over 

5 915 MHz, slik at det gis beskyttelse til den anvendelsen som har prioritet. 

3. Tilgang til frekvensområdet 5 915–5 925 MHz for ITS for veitrafikk skal være begrenset til anvendelser med 

kommunikasjon bare fra infrastruktur til kjøretøy (I2V), ved behov samordnet med ITS for bybaner. 

4. Tilgang til frekvensområdet 5 925–5 935 MHz for ITS for bybaner skal gis på delt grunnlag og i tråd med nasjonale 

forhold og etterspørselen etter ITS for bybaner, herunder samordning med faste tjenester. 

Artikkel 4 

Virkeområdet for og anvendelsen av denne beslutningen skal revideres så snart markedsutviklingen og utviklingen av 

standarder og teknologi gjør dette berettiget, og senest 30. september 2023. 

Artikkel 5 

Medlemsstatene skal innen 30. september 2022 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av artikkel 3 i denne 

beslutningen. 

Artikkel 6 

Vedtak 2008/671/EF oppheves. 

Artikkel 7 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Thierry BRETON 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Tekniske parametrer for sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer i frekvensbåndet  

5 875–5 935 MHz 

Parameter Verdi 

Høyeste spektrale effekttetthet (gjennomsnittlig EIRP) 23 dBm/MHz 

Høyeste totale sendereffekt (gjennomsnittlig EIRP) 33 dBm med en sendereffektstyring (TPC) med en dempings-

effekt på minst 30 dB. 

Det skal benyttes teknikker for tilgang til spektrum og reduksjon av interferens med tilstrekkelig ytelse, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(1). Dersom relevante teknikker er beskrevet i harmoniserte standarder eller deler 

av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i samsvar med direktiv 2014/53/EU, skal 

ytelsen minst tilsvare ytelsen som disse teknikkene gir. 

Frekvensfordeling 

Frekvensfordelingen er basert på blokker på 10 MHz, som starter ved nedre båndgrense på 5 875 MHz. 

For ITS for veitrafikk: 

 

I frekvensbåndet 5 875–5 925 MHz skal ITS-anvendelser for veitrafikk bruke kanaler innenfor grensene for hver 10 MHz-

blokk. Kanalbåndbredden kan være lavere enn 10 MHz. 

For ITS for bybaner: 

 

I frekvensbåndet 5 875–5 915 MHz skal ITS-anvendelser for bybaner bruke kanaler innenfor grensene for hver 10 MHz-blokk. 

Kanalbåndbredden kan være lavere enn 10 MHz. 

I frekvensbåndet 5 915–5 935 MHz skal maksimal kanalbåndbredde være 10 MHz for ITS for bybaner. Den stiplede linjen 

viser den foretrukne harmoniserte frekvensfordelingen, men på nasjonalt plan kan det brukes en kanal sentrert på 5 925 MHz 

ved utrulling. 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2016/2102 

av 26. oktober 2016 

om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Utviklingen mot et digitalt samfunn gir brukerne nye muligheter for tilgang til informasjon og tjenester. Tilbydere av 

informasjon og tjenester, for eksempel offentlige organer, er i økende grad avhengige av internett for å produsere, samle 

inn og tilby et bredt spekter av informasjon og tjenester via nettet som er vesentlige for allmennheten. 

2) Innenfor rammen av dette direktiv bør tilgjengelighet forstås som prinsipper og teknikker som skal følges ved 

utforming, bygging, vedlikehold og oppdatering av nettsteder og mobilapplikasjoner for å gjøre dem mer tilgjengelige 

for brukerne, særlig personer med funksjonsnedsettelse. 

3) Det raskt voksende markedet for å gjøre digitale produkter og tjenester mer tilgjengelige omfatter en rekke markeds-

deltakere, for eksempel de som utvikler nettsteder eller programvareverktøyer for å opprette, administrere og teste 

nettsider eller mobilapplikasjoner, de som utvikler brukeragenter, som nettlesere og tilhørende hjelpemiddelteknologier, 

de som utfører sertifiseringstjenester, og de som tilbyr opplæring. 

4) Som understreket i Kommisjonens melding av 19. mai 2010 med tittelen «A Digital Agenda for Europe» bør offentlige 

myndigheter bidra til å fremme markedene for innhold på internett. Offentlige myndigheter kan stimulere innholdsmar-

keder ved å gjøre informasjon fra offentlig sektor tilgjengelig på vilkår som sikrer åpenhet, effektivitet og likebehand-

ling. Dette er en viktig kilde til mulig vekst i nyskapende nettbaserte tjenester.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 271 av 19.9.2013, s. 116. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

18. juli 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

2022/EØS/81/136 
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5) Flere medlemsstater har truffet tiltak som bygger på internasjonalt etablerte retningslinjer for utforming av tilgjengelige 

nettsteder, men disse tiltakene er ofte knyttet til ulike versjoner av eller samsvarsnivåer i disse retningslinjene, eller de 

har innført tekniske forskjeller med hensyn til tilgjengelige nettsteder på nasjonalt plan. 

6) Leverandører av tilgjengelige nettsteder, mobilapplikasjoner og tilhørende programvare og teknologier omfatter mange 

små og mellomstore bedrifter. Slike leverandører, og særlig små og mellomstore bedrifter, avskrekkes fra å drive 

forretningsvirksomhet utenfor sine egne nasjonale markeder. På grunn av forskjellene mellom medlemsstatene i 

spesifikasjonene for og bestemmelsene om tilgjengelighet begrenses leverandørenes konkurranseevne og vekst av 

tilleggskostnadene de ville pådra seg ved utvikling og markedsføring av tilgjengelighetsrelaterte produkter og tjenester 

for nettinnhold på tvers av landegrensene. 

7) På grunn av begrenset konkurranse opplever kjøpere av nettsteder, mobilapplikasjoner og beslektede produkter og 

tjenester høye priser på tjenesteyting eller avhengighet av en enkelt leverandør. Leverandører foretrekker ofte varianter 

av opphavsrettslig beskyttede «standarder», noe som begrenser senere muligheter for samvirkingsevne mellom bruker-

agenter og tilgang til innholdet på nettsteder og i mobilapplikasjoner i hele Unionen. Fragmentering av nasjonale regler 

reduserer de potensielle fordelene ved å utveksle erfaringer med nasjonale og internasjonale fagfeller for å tilpasse seg 

den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen. 

8) Innenfor en harmonisert ramme bør industrien for utforming og utvikling av nettsteder og mobilapplikasjoner møte 

færre hindringer for å drive virksomhet i det indre marked, samtidig som kostnadene bør reduseres for offentlige organer 

og andre som kjøper inn produkter og tjenester knyttet til tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner. 

9) Dette direktiv har som mål å sikre at offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner gjøres mer tilgjengelige, på 

grunnlag av felles tilgjengelighetskrav. En tilnærming av nasjonale tiltak på unionsplan på grunnlag av avtalte 

tilgjengelighetskrav for offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner er nødvendig for å motvirke fragmente-

ringen av det indre marked. Dette vil redusere usikkerheten for utviklere og fremme samvirkingsevne. Bruk av tekno-

loginøytrale tilgjengelighetskrav vil ikke hindre og kan til og med fremme innovasjon. 

10) En tilnærming av nasjonale tiltak bør også gjøre det mulig for Unionens offentlige organer og foretak å oppnå 

økonomiske og sosiale fordeler ved å utvide tilbudet av tjenester på nett eller mobil til å omfatte flere borgere og 

kunder. Dette bør bedre mulighetene i det indre marked for produkter og tjenester knyttet til tilgjengeligheten av 

nettsteder og mobilapplikasjoner. Den resulterende markedsveksten bør gjøre det mulig for foretak å bidra til økonomisk 

vekst og nye arbeidsplasser i Unionen. En styrking av det indre marked bør gjøre det mer attraktivt å investere i 

Unionen. Offentlige organer vil dra nytte av billigere tilgjengelighetsrelaterte produkter og tjenester for nettinnhold. 

11) Borgerne vil dra nytte av bedre tilgang til offentlige tjenester via nettsteder og mobilapplikasjoner og vil motta tjenester 

og informasjon som forenkler dagliglivet og utøvelsen av deres rettigheter i hele Unionen, særlig retten til å ferdes og 

oppholde seg fritt på Unionens territorium, etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester. 

12) Ved å henholdsvis ratifisere og inngå De forente nasjoners konvensjon om rettighetene til personer med funksjons-

nedsettelse, vedtatt 13. desember 2006 (heretter kalt «FN-konvensjonen»), har flertallet av medlemsstatene og Unionen 

forpliktet seg til å treffe egnede tiltak for å sikre personer med funksjonsnedsettelse tilgang på lik linje med andre til 

blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi og -systemer, til å utarbeide, offentliggjøre og kontrollere 

gjennomføringen av minstestandarder og retningslinjer for tilgjengeligheten av ressurser og tjenester som er åpne eller 

stilt til rådighet for allmennheten, og til å bedre tilgangen for personer med funksjonsnedsettelse til nye informasjons- og 

kommunikasjonsteknologier og -systemer, herunder internett, samt til å avstå fra å ta del i handlinger eller praksis som 

er uforenlig med nevnte konvensjon, og til å sikre at offentlige myndigheter og institusjoner opptrer i samsvar med den. 

FN-konvensjonen fastsetter også at produkter, miljøer, programmer og tjenester, i den grad det er mulig, bør være 

utformet slik at de kan brukes av alle, uten behov for tilpasning eller spesialutforming. Slik «universell utforming» bør 

ikke utelukke hjelpemidler for særskilte grupper av personer med funksjonsnedsettelse dersom det er behov for dette.  

I henhold til FN-konvensjonen omfatter personer med funksjonsnedsettelse dem som lider av en langsiktig fysisk, 

psykisk, intellektuell eller sansemessig funksjonshemning som sammen med andre barrierer kan hindre personene i å 

delta fullt ut og effektivt i samfunnet på lik linje med andre.  
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13) Kommisjonsmeldingen av 15. november 2010 med tittelen «European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed 

Commitment to a Barrier-Free Europe» bygger på FN-konvensjonen og har som mål å fjerne barrierer som hindrer 

personer med funksjonsnedsettelse i å delta i samfunnet på lik linje med andre. Den fastsetter tiltak som skal treffes 

innenfor flere prioriterte områder, herunder tilgjengelighet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og -systemer, 

og målet er å sikre personer med funksjonsnedsettelse tilgang til varer, tjenester (herunder offentlige tjenester) og 

hjelpemidler. 

14) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013(3) og (EU) nr. 1304/2013(4) inneholder bestemmelser om 

tilgjengeligheten av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). De omhandler imidlertid ikke de særlige forhol-

dene i forbindelse med tilgjengeligheten av nettsteder eller mobilapplikasjoner. 

15) Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovasjon som ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforord-

ning (EU) nr. 1291/2013(5), støtter forskning på og utvikling av teknologiske løsninger på problemer med tilgjen-

gelighet. 

16) I sin melding av 15. desember 2010 med tittelen «The European eGovernment Action Plan 2011-2015 — Harnessing 

ICT to promote smart, sustainable & innovative Government» oppfordret Kommisjonen til utvikling av elektroniske 

offentlige tjenester som sikrer inkludering og tilgjengelighet. Dette omfatter tiltak for å redusere kløften i bruk av IKT 

og fremme bruken av IKT for å unngå ekskludering, noe som vil sikre at alle brukere kan dra størst mulig fordel av 

mulighetene som tilbys. I sin melding av 19. april 2016 med tittelen «EU eGovernment Action Plan 2016-2020 — 

Accelerating the digital transformation of government» understreket Kommisjonen viktigheten av inkludering og 

tilgjengelighet. 

17) I den digitale dagsorden for Europa ga Kommisjonen uttrykk for at full tilgjengelighet bør være på plass for nettsteder i 

offentlig sektor innen 2015, noe som gjenspeiler ministererklæringen fra Riga av 11. juni 2006. 

18) I den digitale dagsorden for Europa la Kommisjonen vekt på at det er nødvendig med samordnede tiltak for å sikre at 

nytt elektronisk innhold er fullt tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse, for å gi europeiske borgere bedre 

livskvalitet gjennom for eksempel enklere tilgang til offentlige tjenester og kulturinnhold. Den oppfordret også til å 

fremme programerklæringen om digital tilgang for personer med funksjonsnedsettelse. 

19) Innholdet på nettsteder og i mobilapplikasjoner omfatter både tekstlig og ikke-tekstlig informasjon, nedlastbare 

dokumenter og skjemaer og toveisinteraksjon, som utfylling av digitale skjemaer og gjennomføring av autentiserings-, 

identifiserings- og betalingsprosesser. 

20) Tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv bør ikke få anvendelse på innhold som finnes utelukkende på mobilt 

utstyr, eller på brukeragenter for mobile enheter som er utviklet for lukkede brukergrupper eller for en bestemt bruk 

innenfor visse miljøer, og som ikke er tilgjengelige for eller brukes av store deler av allmennheten. 

21) Dette direktiv gjelder med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(6), særlig artikkel 42, og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(7), særlig artikkel 60, som krever at for alle innkjøp som er beregnet på å 

skulle brukes av fysiske personer, uansett om det er privatpersoner eller personale hos offentlige oppdragsgivere, skal de 

tekniske spesifikasjonene, unntatt i behørig begrunnede tilfeller, utarbeides slik at det tas hensyn til tilgjen-

gelighetskriterier for personer med funksjonsnedsettelse eller til universell utforming.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av 17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det europeiske 

fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene og Det 

europeiske hav- og fiskerifond, og om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det 

europeiske sosialfond, Utjevningsfondet og Det europeiske hav- og fiskerifond samt om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 320). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1304/2013 av 17. desember 2013 om Det europeiske sosialfond og om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 470). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon (2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (EUT 

L 94 av 28.3.2014, s. 65). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- 

og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 
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22) På grunn av mangelen på automatiserte eller effektive og lett gjennomførbare metoder for å gjøre visse typer 

offentliggjort innhold tilgjengelig, og for å begrense virkeområdet for dette direktiv til innholdet på nettsteder og i 

mobilapplikasjoner som faktisk kontrolleres av offentlige organer, fastsetter dette direktiv at enkelte typer innhold på 

nettsteder eller i mobilapplikasjoner skal unntas midlertidig eller permanent fra direktivets virkeområde. Disse 

unntakene bør vurderes på nytt ved gjennomgåelsen av dette direktiv i lys av framtidige teknologiske framskritt. 

23) Retten for personer med funksjonsnedsettelse og eldre til å delta og bli integrert i det sosiale liv og i kulturlivet i 

Unionen er uløselig knyttet til tilgjengelige audiovisuelle medietjenester. Denne retten kan imidlertid bedre utvikles 

innenfor rammen av Unionens sektorspesifikke regelverk eller regelverk med fokus på tilgjengelighet, som også gjelder 

for private fjernsynsselskaper, for å sikre rettferdige konkurransevilkår uten å berøre den samfunnsmessig viktige rollen 

som audiovisuelle medietjenester spiller. Dette direktiv bør derfor ikke få anvendelse på nettsidene og mobilappli-

kasjonene til allmennkringkastere. 

24) Ingenting i dette direktiv er ment å begrense ytringsfriheten og medienes frihet og mangfold, som er garantert i Unionen 

og i medlemsstatene, særlig i henhold til artikkel 11 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter 

(heretter kalt «pakten»). 

25) Visse ikke-statlige organisasjoner, som er frivillige selvstyrende organer opprettet for hovedsakelig ideelle formål, yter 

tjenester som ikke er vesentlige for allmennheten, for eksempel tjenester som ikke ytes direkte på oppdrag fra statlige, 

regionale eller lokale myndigheter, eller tjenester som ikke spesifikt oppfyller behovene til personer med funksjons-

nedsettelse, og kan omfattes av dette direktivs virkeområde. For å unngå å legge en uforholdsmessig stor byrde på slike 

ikke-statlige organisasjoner bør dette direktiv ikke få anvendelse på dem. 

26) Dokumentformater bør forstås som dokumenter som ikke primært er beregnet på bruk på internett, og som inngår i 

nettsider, for eksempel Adobe Portable Document Format (PDF), Microsoft Office-dokumenter eller tilsvarende 

dokumenter basert på åpen kildekode. 

27) Direktesendte tidsbaserte medier som forblir på internett eller publiseres på nytt etter direktesendingen, bør uten unødig 

forsinkelse fra datoen da de ble sendt for første gang eller publisert på nytt, anses som forhåndsinnspilte tidsbaserte 

medier, og forsinkelsen bør ikke overskride den tiden som er strengt nødvendig for å gjøre tidsbaserte medier tilgjen-

gelige, idet vesentlig informasjon som berører allmennhetens helse, velferd og sikkerhet prioriteres. Det nødvendige 

tidsrommet bør i prinsippet være på høyst 14 dager. I begrunnede tilfeller, for eksempel når det er umulig å innhente de 

relevante tjenestene i tide, kan dette tidsrommet unntaksvis forlenges til den korteste tiden som er nødvendig for å gjøre 

innholdet tilgjengelig. 

28) Dette direktiv oppfordrer offentlige organer til å gjøre alt innhold tilgjengelig, men det er ikke ment å begrense 

innholdet som offentlige organer legger ut på sine nettsteder eller i sine mobilapplikasjoner, til bare tilgjengelig innhold. 

Når ikke-tilgjengelig innhold legges til, bør offentlige organer, i den grad det er mulig, legge til tilgjengelige alternativer 

på sine nettsteder eller i sine mobilapplikasjoner. 

29) Når kart er beregnet på navigasjon og ikke som en geografisk beskrivelse, kan tilgjengelighet være nødvendig for å 

hjelpe personer som ikke kan bruke visuell informasjon eller komplekse navigasjonsfunksjoner etter hensikten, til for 

eksempel å finne lokaler eller områder der tjenester tilbys. Det bør derfor tilbys et tilgjengelig alternativ, for eksempel 

postadresser og nærliggende holdeplasser for kollektivtrafikk eller steds- eller områdenavn, som ofte allerede er 

tilgjengelige for det offentlig organet i en form som er enkel og leselig for de fleste brukere. 

30) Integrert innhold, for eksempel integrerte bilder eller integrert video, bør omfattes av dette direktiv. Noen ganger 

opprettes det imidlertid nettsteder og mobilapplikasjoner der tilleggsinnhold kan innarbeides senere, for eksempel et  

e-postprogram, en blogg, en artikkel der brukere kan legge inn kommentarer, eller applikasjoner som støtter innhold 

som brukerne legger til. Andre eksempler kan være en side, for eksempel en portal eller nyhetsside, som består av 

innhold fra flere bidragsytere, eller nettsteder der innhold fra andre kilder for eksempel dynamiske annonser, løpende 

settes inn automatisk. Slikt innhold fra tredjeparter, forutsatt at det verken er finansiert eller utarbeidet eller kontrolleres 

av det berørte offentlige organet, bør utelukkes fra dette direktivs virkeområde. Slikt innhold bør i prinsippet ikke 

benyttes dersom det hindrer eller reduserer funksjonalitet til den offentlige tjenesten som tilbys av nettstedet eller 
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mobilapplikasjonen. Dersom formålet med innholdet på offentlige organers nettsteder eller mobilapplikasjoner er å 

holde samråd eller legge til rette for drøftinger i fora, kan ikke dette innholdet anses som innhold fra tredjeparter, og bør 

derfor være tilgjengelig, bortsett fra innhold som brukere legger til, og som ikke kontrolleres av det berørte offentlige 

organet. 

31) Enkelte tilgjengelighetskrav til nettsteder eller mobilapplikasjoner bør fortsatt overholdes med hensyn til metadata 

knyttet til reproduksjon av gjenstander fra kulturhistoriske samlinger. 

32) Dette direktiv bør ikke pålegge medlemsstatene å gjøre innholdet fra arkiverte nettsteder eller mobilapplikasjoner om til 

tilgjengelig innhold dersom det ikke lenger oppdateres eller redigeres, eller dersom det ikke er nødvendig for å 

gjennomføre administrative prosesser. For dette direktivs formål bør rent teknisk vedlikehold ikke anses som oppdate-

ring eller redigering av et nettsted eller en mobilapplikasjon. 

33) Viktige nettbaserte administrative funksjoner knyttet til skole og barnehage bør gjøres tilgjengelige. Dersom dette 

viktige innholdet formidles på en tilgjengelig måte via et annet nettsted, bør det ikke være nødvendig å gjøre det samme 

innholdet tilgjengelig også på nettstedet til den berørte institusjonen. 

34) Medlemsstatene bør kunne utvide anvendelsen av dette direktiv til andre typer nettsteder og mobilapplikasjoner, særlig 

nettsteder og mobilapplikasjoner på intranett eller ekstranett som ikke omfattes av dette direktiv, og som er utformet for 

og brukes av et begrenset antall personer på en arbeidsplass eller innenfor utdanning, og for å opprettholde eller innføre 

tiltak i samsvar med unionsretten som går lenger enn minstekravene til nettsteders og mobilapplikasjoners tilgjen-

gelighet. Medlemsstatene bør også oppmuntres til å utvide anvendelsen av dette direktiv til private foretak som tilbyr 

ressurser og tjenester som er åpne for eller stilles til rådighet for allmennheten, herunder innenfor helsetjenester, 

barnepass, sosial integrasjon og sosial trygghet samt i transportsektoren og på områdene elektrisitet, gass, varme, vann, 

elektronisk kommunikasjon og posttjenester, med særlig oppmerksomhet rettet mot tjenestene nevnt i artikkel 8–13 i 

direktiv 2014/25/EU. 

35) Selv om dette direktiv ikke får anvendelse på nettsidene og mobilapplikasjonene til Unionens institusjoner, bør disse 

institusjonene oppmuntres til å oppfylle tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv. 

36) Tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv er ment å være teknologinøytrale. De beskriver hva som må til for at 

brukeren skal kunne oppfatte, bruke, tolke og forstå en nettside, en mobilapplikasjon og tilhørende innhold. De fastsetter 

ikke hvilken teknologi som bør velges for et bestemt nettsted, bestemte nettbaserte opplysninger eller en bestemt 

mobilapplikasjon. De er derfor ikke til hinder for innovasjon. 

37) De fire prinsippene for tilgjengelighet er oppfattbarhet, dvs. at informasjon og brukergrensesnittkomponenter skal kunne 

presenteres slik at brukerne kan oppfatte dem, betjenbarhet, dvs. at brukergrensesnittkomponenter og navigasjon skal 

kunne betjenes, forståelighet, dvs. at informasjon og betjening av brukergrensesnittet skal være forståelig, og robusthet, 

dvs. at innholdet skal være robust nok til å kunne tolkes på en pålitelig måte av en lang rekke forskjellige brukeragenter, 

herunder hjelpemiddelteknologier. Disse prinsippene om tilgjengelighet omsettes til prøvbare suksesskriterier, for 

eksempel dem som danner grunnlaget for den europeiske standarden EN 301 549 V1.1.2 «Tilgjengelighetskrav som er 

relevante for offentlig anskaffelse av IKT-produkter og -tjenester i Europa» (2015-04) (heretter kalt «europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)», ved hjelp av harmoniserte standarder og en felles metode for å kontrollere om innhold 

på nettsteder og i mobilapplikasjoner er i samsvar med disse prinsippene. Den europeiske standarden ble vedtatt på 

grunnlag av mandat M/376 gitt av Kommisjonen til de europeiske standardiseringsorganisasjonene. I påvente av at 

henvisningene til de harmoniserte standardene, eller deler av disse, offentliggjøres i Den europeiske unions tidende, bør 

de relevante punktene i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) anses som minsteforutsetningen for å omsette 

disse prinsippene i praksis. 

38) Dersom tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv ikke får anvendelse, vil kravene om «rimelige tilpasninger» i 

samsvar med rådsdirektiv 2000/78/EF(8), FN-konvensjonen og annet relevant regelverk fortsatt gjelde, og slike tilpas-

ninger bør gjøres ved behov, særlig på arbeidsplassen og innenfor utdanning.  

  

(8) Rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om fastsettelse av en generell ramme for likebehandling ved ansettelse og i arbeidsforhold 

(EFT L 303 av 2.12.2000, s. 16). 
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39) Offentlige organer bør anvende tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv i den utstrekning de ikke medfører en 

uforholdsmessig stor byrde for dem. Dette betyr at det kan være tilfeller, som skal begrunnes, der det ikke er praktisk 

mulig for et offentlig organ å gjøre bestemt innhold fullt tilgjengelig. Det offentlige organet bør imidlertid fortsatt gjøre 

dette innholdet så tilgjengelig som mulig og gjøre annet innhold fullt tilgjengelig. Unntak fra overholdelse av 

tilgjengelighetskravene på grunn av den uforholdsmessig store byrden de medfører, bør ikke gå lenger enn det som er 

strengt nødvendig for å begrense denne byrden med hensyn til det berørte innholdet i hvert enkelt tilfelle. Tiltak som vil 

medføre en uforholdsmessig stor byrde, bør forstås som tiltak som vil påføre et offentlig organ en for stor organisatorisk 

eller finansiell byrde, eller som vil true organets evne til enten å oppfylle sitt formål eller å offentliggjøre informasjon 

som er nødvendig eller relevant for organets oppgaver og tjenester, idet det tas hensyn til sannsynlige fordeler eller 

ulemper for borgerne, særlig personer med funksjonsnedsettelse. Bare berettigede grunner bør tas i betraktning ved en 

vurdering av i hvilken grad tilgjengelighetskravene ikke kan oppfylles fordi de ville medføre en uforholdsmessig byrde. 

Manglende prioritering, tid eller kunnskap bør ikke anses som berettigede grunner. Det bør heller ikke være noen 

berettigede grunner til ikke å anskaffe eller utvikle programvaresystemer for å administrere innhold på nettsteder og 

mobilapplikasjoner på en tilgjengelig måte, ettersom det finnes tilstrekkelige og anbefalte teknikker for å få disse 

systemene til å oppfylle tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv. 

40) Samvirkingsevne med hensyn til tilgjengelighet bør sikre at innholdet er mest mulig kompatibelt med nåværende og 

framtidige brukeragenter og hjelpemiddelteknologier. Nærmere bestemt bør innholdet på nettsteder og i mobilapplika-

sjoner gi brukeragenter tilgang til en felles intern koding av naturlig språk, strukturer, forbindelser og sekvenser, samt 

data om eventuelle integrerte brukergrensesnittkomponenter. Samvirkingsevne er dermed gunstig for brukerne ved at de 

ved hjelp av sine brukeragenter kan få tilgang til nettsteder og mobilapplikasjoner overalt, og de vil også kunne nyte 

godt av et større utvalg og lavere priser i hele Unionen. Leverandører og kjøpere av produkter og tjenester knyttet til 

nettsteders og mobilapplikasjoners tilgjengelighet vil også dra nytte av samvirkingsevne. 

41) Dette direktiv fastsetter tilgjengelighetskrav for offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. For å legge til rette 

for at slike nettsteder og mobilapplikasjoner kan oppfylle disse kravene, er det nødvendig å fastsette en formodning om 

samsvar for berørte nettsteder og mobilapplikasjoner som overholder harmoniserte standarder, eller deler av disse, som 

er utarbeidet og offentliggjort i Den europeiske unions tidende i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1025/2012(9), og som har som formål å angi detaljerte spesifikasjoner for disse kravene. I henhold til nevnte 

forordning bør medlemsstatene og Europaparlamentet kunne gjøre innsigelse mot en harmonisert standard som etter 

deres oppfatning ikke fullt ut oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv. 

42) De europeiske standardiseringsorganisasjonene har vedtatt europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), som angir 

de funksjonelle tilgjengelighetskravene for IKT-produkter og tjenester, herunder nettinnhold, som kan brukes ved 

offentlig innkjøp eller for å støtte annen politikk og annet regelverk. Formodningen om samsvar med tilgjengelighets-

kravene fastsatt i dette direktiv bør bygge på punkt 9, 10 og 11 i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). 

Tekniske spesifikasjoner vedtatt på grunnlag av dette direktiv bør ytterligere spesifisere europeisk standard EN 301 549 

V1.1.2 (2015-04) med hensyn til mobilapplikasjoner. 

43) De tekniske spesifikasjonene og standardene som utarbeides i forbindelse med tilgjengelighetskravene fastsatt i dette 

direktiv, bør dessuten ta hensyn til de konseptuelle og tekniske særtrekkene ved mobile enheter. 

44) Offentlige organer bør avgi en tilgjengelighetserklæring om hvorvidt nettstedene og mobilapplikasjonene deres opp-

fyller tilgjengelighetskravene fastsatt ved dette direktiv. Der det er relevant, bør tilgjengelighetserklæringen omfatte 

hvilke tilgjengelige alternativer som finnes. 

45) Mobilapplikasjoner kan skaffes fra flere ulike kilder, blant annet private applikasjonsbutikker. Når offentlige organers 

mobilapplikasjoner lastes ned fra tredjepartskilder, bør det gis tilgjengelighetsinformasjon sammen med den beskrivel-

sen av mobilapplikasjonen som brukerne får se før de laster den ned. Dette innebærer ikke et krav om at store 

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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plattformtilbydere må endre sine distribusjonsordninger for applikasjoner, men pålegger i stedet offentlige organer å 

sørge for at tilgjengelighetserklæringen blir vist ved hjelp av eksisterende eller framtidig teknologi. 

46) Det bør innføres en tilbakemeldingsfunksjon, slik at hvem som helst kan underrette det berørte offentlige organet 

dersom nettstedet eller mobilapplikasjonen ikke oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv, og anmode om 

informasjon som er utelatt. Slike anmodninger om informasjon kan gjelde innhold som er utelukket fra dette direktivs 

virkeområde, eller som på annen måte er unntatt fra plikten til å oppfylle tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv, 

for eksempel dokumentformater, forhåndsinnspilte tidsbaserte medier eller innholdet på arkiverte nettsteder. Ved å 

bruke tilbakemeldingsfunksjonen som er knyttet til en håndhevingsprosedyre, bør det være mulig for brukere av 

offentlige organers nettsteder eller mobilapplikasjoner å anmode om den nødvendige informasjonen, herunder tjenester 

og dokumenter. Når en rimelig og berettiget anmodning besvares, bør vedkommende offentlige organ framlegge 

informasjonen på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte innen rimelig tid. 

47) Medlemsstatene bør treffe nødvendige tiltak for å øke bevisstheten om og fremme opplæringsprogrammer knyttet til 

nettsteders og mobilapplikasjoners tilgjengelighet for berørte parter, særlig medarbeidere med ansvar for at nettsteder 

eller mobilapplikasjoner er tilgjengelige. Berørte parter bør rådspørres eller medvirke ved utarbeidingen av innholdet i 

opplæringen og bevisstgjøringstiltakene knyttet til tilgjengelighet. 

48) Det er viktig at medlemsstatene, i nært samarbeid med Kommisjonen, fremmer bruk av publiseringsverktøyer som kan 

sikre bedre gjennomføring av tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv. Slik fremming kan være passiv, for 

eksempel å offentliggjøre en liste over kompatible publiseringsverktøyer uten noe krav om at disse verktøyene skal 

brukes, eller aktiv, for eksempel å kreve at det brukes kompatible publiseringsverktøyer eller å finansiere utvikling av 

slike. 

49) For å sikre riktig gjennomføring av dette direktiv, særlig av reglene om samsvar med tilgjengelighetskravene, er det av 

avgjørende betydning at Kommisjonen og medlemsstatene regelmessig rådfører seg med berørte parter. Berørte parter i 

henhold til dette direktiv bør anses å omfatte organisasjoner som representerer interessene til personer med 

funksjonsnedsettelse og eldre, partene i arbeidslivet, industrien som driver med utvikling av tilgjengelighetsprogramvare 

knyttet til nettsteder og mobilapplikasjoner, og sivilsamfunnet. 

50) Overholdelsen av tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv bør kontrolleres regelmessig. En harmonisert kontroll-

metode vil innebære en beskrivelse av framgangsmåten for å kontrollere, på en ensartet måte i alle medlemsstater, 

graden av overholdelse av tilgjengelighetskravene, innhentingen av representative utvalg og kontrollhyppigheten. 

Medlemsstatene bør rapportere jevnlig om resultatene av kontrollen, og minst én gang om listen over tiltak som er 

truffet i forbindelse med anvendelsen av dette direktiv. 

51) Kontrollmetoden som skal fastsettes av Kommisjonen, bør være åpen, overførbar, sammenlignbar og reproduserbar. 

Kontrollmetoden bør være mest mulig reproduserbar, samtidig som det tas hensyn til at menneskelige faktorer, for 

eksempel brukertester, kan påvirke reproduserbarheten. For å forbedre sammenlignbarheten av data fra forskjellige 

medlemsstater bør kontrollmetoden beskrive hvordan resultatene av forskjellige tester må eller kan legges fram. For 

ikke å ta ressurser fra oppgaven med å gjøre innhold mer tilgjengelig bør kontrollmetoden være enkel å bruke. 

52) For ikke å hindre innovasjon når det gjelder metoder for måling av nettsteders og mobilapplikasjoner tilgjengelighet, og 

så lenge det ikke er til hinder for dataenes sammenlignbarhet i hele Unionen, bør medlemsstatene kunne bruke mer 

avansert kontrollteknologi på grunnlag av kontrollmetoden som skal fastsettes av Kommisjonen. 

53) For å unngå systematisk bruk av rettergang bør det fastsettes bestemmelser om retten til å innlede en passende og 

effektiv prosedyre for å sikre at dette direktiv overholdes. Dette berører ikke retten til effektiv klageadgang som fastsatt 

i artikkel 47 i pakten. Denne prosedyren bør forstås å omfatte retten til å inngi klage til eventuelle eksisterende nasjonale 

myndigheter med kompetanse til å treffe beslutning om slike klager. 

54) For å sikre riktig anvendelse av formodningen om samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i dette direktiv bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder endring av dette direktiv ved ajourføring av henvisningene til europeisk standard EN 
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301 549 V1.1.2 (2015-04). Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 

arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitu-

sjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(10). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av 

delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, 

og deres sakkyndige skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som deltar i utarbeiding av 

delegerte rettsakter. 

55) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av de relevante bestemmelsene i dette direktiv bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet. Undersøkelsesprosedyren bør brukes for å fastsette tekniske spesifikasjoner for tilgjen-

gelighetskravene, metoden som medlemsstatene bør bruke for å kontrollere at berørte nettsteder og mobilapplikasjoner 

oppfyller disse kravene, og ordningene for medlemsstatenes rapportering til Kommisjonen av resultatene av kontrollen. 

Rådgivningsprosedyren bør brukes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som fastsetter en mal for tilgjen-

gelighetserklæringen, som ikke har noen innvirkning på arten og omfanget av forpliktelsene som følger av dette 

direktiv, men som tjener til å lette anvendelsen av reglene som det fastsetter. Denne myndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(11). 

56) Ettersom målet for dette direktiv, som er å opprette et harmonisert marked for tilgjengelighet av offentlige organers 

nettsteder og mobilapplikasjoner, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, fordi det krever harmonisering av 

ulike regler som er gjeldende i deres respektive rettsordener, men bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak 

i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholds-

messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette 

målet. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. For å forbedre det indre markeds virkemåte har dette direktiv som formål å tilnærme medlemsstatenes lover og forskrifter 

om tilgjengelighetskravene til offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner, slik at disse nettstedene og mobilapplikasjo-

nene gjøres mer tilgjengelige for brukerne, særlig for personer med funksjonsnedsettelse. 

2. Dette direktiv fastsetter regler med krav til medlemsstatene om å sikre at offentlige organers nettsteder, uavhengig av 

utstyret som brukes for å få tilgang til dem, og mobilapplikasjoner oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4. 

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende nettsteder og mobilapplikasjoner: 

a) Nettsteder og mobilapplikasjoner som tilhører allmennkringkastere og deres datterforetak, eller andre organer og deres 

datterforetak som utfører en allmennkringkastingsoppgave. 

b) Nettsteder og mobilapplikasjoner som tilhører ikke-statlige organisasjoner som ikke yter tjenester som er vesentlige for 

allmennheten, eller tjenester som spesifikt oppfyller behovene til eller er ment for personer med funksjonsnedsettelse. 

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende innhold på nettsteder og mobilapplikasjoner: 

a) Dokumentformater som er publisert før 23. september 2018, med mindre slikt innhold er nødvendig for aktive administrati-

ve prosesser knyttet til oppgavene som utføres av det berørte offentlige organet. 

b) Forhåndsinnspilte tidsbaserte medier som er publisert før 23. september 2020.  

  

(10) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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c) Direktesendte tidsbaserte medier. 

d) Nettbaserte kart og karttjenester, så lenge grunnleggende informasjon gis på en tilgjengelig elektronisk måte for kart 

beregnet på navigasjon. 

e) Innhold fra tredjeparter som verken er finansiert eller utarbeidet eller kontrolleres av det berørte offentlige organet. 

f) Reproduksjoner av gjenstander fra kulturhistoriske samlinger som ikke kan gjøres fullt tilgjengelige på grunn av enten 

i) uforenlighet mellom tilgjengelighetskravene og enten konserveringen av den berørte gjenstanden eller reproduksjonens 

autentisitet (f.eks. kontrast), eller 

ii) mangel på automatiserte og kostnadseffektive løsninger som enkelt kunne trekke ut teksten fra manuskripter eller andre 

gjenstander fra kulturhistoriske samlinger og omforme den til innhold som er forenlig med tilgjengelighetskravene. 

g) Innhold på ekstranett og intranett, det vil si nettsteder som er tilgjengelige bare for en begrenset gruppe mennesker og ikke 

allmennheten som sådan, og som er publisert før 23. september 2019, inntil slike nettsteder gjennomgår en vesentlig 

endring. 

h) Innhold på nettsteder og i mobilapplikasjoner som kvalifiserer som arkiver, det vil si at de bare har innhold som verken er 

nødvendig for aktive administrative prosesser eller er oppdatert eller redigert etter 23. september 2019. 

5. Medlemsstatene kan unnta fra anvendelsen av dette direktiv nettsteder og mobilapplikasjoner som tilhører skoler eller 

barnehager, bortsett fra innhold knyttet til viktige nettbaserte administrative funksjoner. 

Artikkel 2 

Minsteharmonisering 

Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre tiltak i samsvar med unionsretten som går lenger enn minstekravene til 

nettsteders og mobilapplikasjoners tilgjengelighet fastsatt ved dette direktiv. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «offentlig organ» staten, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige organer som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 4 

i direktiv 2014/24/EU eller sammenslutninger dannet av én eller flere slike myndigheter eller ett eller flere slike offentlig-

rettslige organer, dersom disse sammenslutningene er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme allmennhetens 

behov, men ikke behov av industriell eller forretningsmessig art, 

2) «mobilapplikasjon» brukerprogramvare utformet og utviklet av eller på vegne av offentlige organer for bruk av allmennhe-

ten via mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Det omfatter ikke programvaren som styrer disse enhetene (mobile 

operativsystemer) eller maskinvaren, 

3) «standard» en standard som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

4) «europeisk standard» en europeisk standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

5) «harmonisert standard» en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

6) «tidsbaserte medier» medier av følgende typer: bare lyd, bare video, lyd og video, lyd og/eller video kombinert med 

interaksjon,  
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7) «gjenstander fra kulturhistoriske samlinger» varer i privat eller offentlig eie av historisk, kunstnerisk, arkeologisk, estetisk, 

vitenskapelig eller teknisk interesse som inngår i samlinger som forvaltes av kulturinstitusjoner som biblioteker, arkiver og 

museer, 

8) «måledata» de kvantifiserte resultatene av kontrollen som utføres for å verifisere at offentlige organers nettsteder og 

mobilapplikasjoner oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4. De omfatter både kvantitative opplysninger om 

utvalget av nettsteder og mobilapplikasjoner som er testet (antall nettsteder og applikasjoner, eventuelt med antall 

besøkende eller brukere osv.) og kvantitative opplysninger om graden av tilgjengelighet. 

Artikkel 4 

Tilgjengelighetskrav for nettsteder og mobilapplikasjoner 

Medlemsstatene skal sikre at offentlige organer treffer nødvendige tiltak for å gjøre sine nettsteder og mobilapplikasjoner mer 

tilgjengelige ved å gjøre dem oppfattbare, betjenbare, forståelige og robuste. 

Artikkel 5 

Uforholdsmessig stor byrde 

1. Medlemsstatene skal sikre at offentlige organer anvender tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4, forutsatt at kravene 

ikke medfører en uforholdsmessig stor byrde for offentlige organer ved anvendelsen av nevnte artikkel. 

2. For å vurdere i hvilken grad overholdelse av tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 medfører en uforholdsmessig stor 

byrde, skal medlemsstatene sikre at det berørte offentlige organet tar hensyn til relevante omstendigheter, herunder 

a) det berørte offentlig organets størrelse, ressurser og art og 

b) anslått kostnad og nytte for det berørte offentlige organet i forhold til anslått nytte for personer med funksjonsnedsettelse, 

idet det tas hensyn til hvor ofte og lenge det spesifikke nettstedet eller den spesifikke mobilapplikasjonen er i bruk. 

3. Uten at det berører nr. 1 i denne artikkel, skal det berørte offentlige organet foreta en innledende vurdering av i hvilken 

grad overholdelse av tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 medfører en uforholdsmessig stor byrde. 

4. Dersom et offentlig organ benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 1 i denne artikkel for et bestemt nettsted eller en bestemt 

mobilapplikasjon etter å ha foretatt en vurdering i henhold til nr. 2 i denne artikkel, skal det i tilgjengelighetserklæringen nevnt i 

artikkel 7 redegjøre for hvilke deler av tilgjengelighetskravene som ikke kan oppfylles, og skal eventuelt tilby tilgjengelige 

alternativer. 

Artikkel 6 

Formodning om samsvar med tilgjengelighetskravene 

1. Innholdet på nettsteder og i mobilapplikasjoner som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som 

Kommisjonen har offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i samsvar med forordning (EU) nr. 1025/2012, 

skal formodes å oppfylle de tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 som omfattes av disse standardene eller deler av dem. 

2. Dersom ingen henvisninger til de harmoniserte standardene nevnt i nr. 1 i denne artikkel er offentliggjort, skal innholdet i 

mobilapplikasjoner som oppfyller de tekniske spesifikasjonene eller deler av disse, formodes å oppfylle de tilgjengelighets-

kravene fastsatt i artikkel 4 som omfattes av disse tekniske spesifikasjonene eller deler av dem.  
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Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter de tekniske spesifikasjonene nevnt i første ledd i dette 

nummer. Disse tekniske spesifikasjonene skal oppfylle tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 og skal sikre et tilgjen-

gelighetsnivå som minst tilsvarer det som sikres ved europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i annet ledd i dette nummer skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 

nr. 3. Dersom ingen henvisninger til de harmoniserte standardene nevnt i nr. 1 i denne artikkel er offentliggjort, skal den første 

slike gjennomføringsrettsakten vedtas innen 23. desember 2018. 

3. Dersom ingen henvisninger til de harmoniserte standardene nevnt i nr. 1 i denne artikkel er offentliggjort, skal innholdet 

på nettsteder som oppfyller de relevante kravene i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller deler av disse, 

formodes å oppfylle de tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 som omfattes av disse relevante kravene eller deler av dem. 

Dersom ingen henvisninger til de harmoniserte standardene nevnt i nr. 1 i denne artikkel er offentliggjort, og dersom de 

tekniske spesifikasjonene nevnt i nr. 2 i denne artikkel mangler, skal innholdet i mobilapplikasjoner som oppfyller de relevante 

kravene i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller deler av disse, formodes å oppfylle de tilgjengelighetskravene 

fastsatt i artikkel 4 som omfattes av disse relevante kravene eller deler av dem. 

4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 for å endre nr. 3 i denne artikkel ved 

å ajourføre henvisningen til europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), slik at det henvises til en nyere versjon av denne 

standarden eller til en europeisk standard som erstatter den, dersom denne versjonen eller standarden oppfyller tilgjengelighets-

kravene fastsatt i artikkel 4 og sikrer en grad av tilgjengelighet som minst tilsvarer det som sikres av europeisk standard EN 301 

549 V1.1.2 (2015-04). 

Artikkel 7 

Ytterligere tiltak 

1. Medlemsstatene skal sikre at offentlige organer framlegger og regelmessig ajourfører en detaljert, omfattende og tydelig 

tilgjengelighetserklæring om hvorvidt deres nettsteder og mobilapplikasjoner oppfyller bestemmelsene i dette direktiv. 

For nettsteder skal tilgjengelighetserklæringen framlegges i et tilgjengelig format i samsvar med malen nevnt i nr. 2 og 

publiseres på det relevante nettstedet. 

For mobilapplikasjoner skal tilgjengelighetserklæringen framlegges i et tilgjengelig format i samsvar med malen nevnt i  

nr. 2 og være tilgjengelig på nettstedet til det offentlige organet som utviklet den berørte mobilapplikasjonen, eller sammen med 

annen informasjon som er tilgjengelig ved nedlasting av applikasjonen. 

Erklæringen skal omfatte følgende: 

a) En redegjørelse om de delene av innholdet som ikke er tilgjengelige, begrunnelsen for den manglende tilgjengeligheten og 

eventuelle tilgjengelige alternativer som finnes. 

b) En beskrivelse av og en lenke til en tilbakemeldingsfunksjon som gjør at hvem som helst kan underrette det berørte 

offentlige organet dersom nettstedet eller mobilapplikasjonen ikke oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4, og 

kan anmode om informasjonen som er utelatt i henhold til artikkel 1 nr. 4 og artikkel 5. 

c) En lenke til håndhevingsprosedyren fastsatt i artikkel 9 som kan bli benyttet i tilfelle utilfredsstillende svar på meldingen 

eller anmodningen. 

Medlemsstatene skal sikre at offentlige organer gir et tilfredsstillende svar på meldingen eller anmodningen innen en rimelig 

frist. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter en mal for tilgjengelighetserklæringen. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. Innen 23. desember 2018 skal Kommisjonen 

vedta den første slike gjennomføringsrettsakten.  
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3. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å lette anvendelsen av tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 på andre typer 

nettsteder eller mobilapplikasjoner enn dem som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, og særlig på nettsteder eller mobilapplikasjoner som 

omfattes av gjeldende nasjonal lovgivning om tilgjengelighet. 

4. Medlemsstatene skal fremme og tilrettelegge for opplæringsprogrammer for berørte parter og personale hos offentlige 

organer om tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner, for å lære dem å opprette, administrere og oppdatere tilgjen-

gelig innhold på nettsteder og i mobilapplikasjoner. 

5. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å øke bevisstheten om tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 og 

deres nytte for brukere og eiere av nettsteder og mobilapplikasjoner, og om muligheten til å gi tilbakemelding dersom kravene i 

dette direktiv ikke oppfylles, som fastsatt i denne artikkel. 

6. I forbindelse med kontrollen og rapporteringen nevnt i artikkel 8 skal Kommisjonen tilrettelegge for samarbeid mellom 

medlemsstatene på unionsplan, og mellom medlemsstatene og berørte parter, for å utveksle beste praksis og gjennomgå 

kontrollmetoden nevnt i artikkel 8 nr. 2, markedsutviklingen og den teknologiske utviklingen samt framskrittene innenfor 

nettsteders og mobilapplikasjoners tilgjengelighet. 

Artikkel 8 

Kontroll og rapportering 

1. Medlemsstatene skal på grunnlag av kontrollmetoden nevnt i nr. 2 i denne artikkel jevnlig kontrollere at offentlige 

organers nettsteder og mobilapplikasjoner oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter en metode for å kontrollere at nettsteder og mobilap-

plikasjoner oppfyller tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4. Denne metoden skal være åpen, overførbar, sammenlignbar, 

reproduserbar og enkel å bruke. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 

nr. 3. Innen 23. desember 2018 skal Kommisjonen vedta den første slike gjennomføringsrettsakten. 

3. Kontrollmetoden nevnt i nr. 2 kan ta hensyn til analyser fra sakkyndige og skal 

a) omfatte kontrollhyppighet samt utvelging av nettsteder og mobilapplikasjoner som skal kontrolleres, 

b) for nettsteder omfatte utvelging av nettsider og av innhold på disse sidene, 

c) for mobilapplikasjoner omfatte innholdet som skal testes, idet det tas hensyn til tidspunktet for den opprinnelige lanseringen 

av applikasjonen og til etterfølgende funksjonalitetsoppdateringer, 

d) omfatte en beskrivelse av hva som utgjør tilstrekkelig dokumentasjon av overholdelse eller manglende overholdelse av 

tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4, eventuelt med direkte henvisning til de relevante beskrivelsene i den harmoni-

serte standarden eller, dersom en slik ikke finnes, i de tekniske spesifikasjonene nevnt i artikkel 6 nr. 2 eller den europeiske 

standarden nevnt i artikkel 6 nr. 3, 

e) i tilfelle det påvises mangler, omfatte en ordning for framlegging av data og informasjon om overholdelse av tilgjen-

gelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i et format som kan brukes av offentlige organer for å utbedre disse manglene, og 

f) omfatte hensiktsmessige ordninger, herunder ved behov eksempler og retningslinjer, for automatiske og manuelle tester og 

anvendelighetstester, i kombinasjon med utvalgsparametrene, på en måte som er forenlig med kontroll- og rapporterings-

hyppigheten. 

4. Innen 23. desember 2021 og deretter hvert tredje år skal medlemsstatene oversende Kommisjonen en rapport om resultatet 

av kontrollen, herunder måledataene. Denne rapporten skal utarbeides på grunnlag av rapporteringsordningene omhandlet i  

nr. 6 i denne artikkel. Rapporten skal også omfatte informasjon om bruk av håndhevingsprosedyren fastsatt i artikkel 9.  
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5. I forbindelse med tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 7 skal den første rapporten også omfatte 

a) en beskrivelse av ordningene som er innført av medlemsstatene for å rådføre seg med berørte parter om nettsteders og 

mobilapplikasjoners tilgjengelighet, 

b) prosedyrer for å offentliggjøre endringer i tilgjengelighetspolitikken for nettsteder og mobilapplikasjoner, 

c) erfaringer og resultater fra gjennomføringen av reglene om overholdelse av tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 og 

d) informasjon om opplæring og bevisstgjøringstiltak. 

Dersom det er gjort betydelige endringer med tanke på punktene nevnt i første ledd, skal etterfølgende rapporter fra 

medlemsstatene inneholde informasjon om disse endringene. 

6. Innholdet i alle rapportene, som ikke behøver å omfatte en liste over nettsteder, mobilapplikasjoner eller offentlige 

organer som er undersøkt, skal offentliggjøres i et tilgjengelig format. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om 

fastsettelse av ordninger for medlemsstatenes rapportering til Kommisjonen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 3. Innen 23. desember 2018 skal Kommisjonen vedta den første slike gjennom-

føringsrettsakten. 

7. Innen 23. september 2018 skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om hvilket organ som er utpekt til å utføre 

kontroll- og rapporteringsoppgavene. 

Artikkel 9 

Håndhevingsprosedyre 

1. Medlemsstatene skal sørge for at det finnes en egnet og effektiv håndhevingsprosedyre for å sikre at dette direktiv 

overholdes med hensyn til kravene fastsatt i artikkel 4 og 5 og artikkel 7 nr. 1. Særlig skal medlemsstatene sikre at det er innført 

en håndhevingsprosedyre, for eksempel mulighet til å kontakte et ombud, for å sikre effektiv behandling av meldinger eller 

anmodninger som er mottatt som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 bokstav b), og for å gjennomgå vurderingen nevnt i artikkel 5. 

2. Medlemsstatene skal innen 23. september 2018 underrette Kommisjonen om hvilket organ som er ansvarlig for hånd-

hevingen av dette direktiv. 

Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 6 nr. 4 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 23. juni 2017. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 6 nr. 4 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen 

får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming.  
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5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 4 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 12 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 23. september 2018 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3. Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene som følger: 

a) For offentlige organers nettsteder som ikke er publisert før 23. september 2018: fra 23. september 2019. 

b) For offentlige organers nettsteder som ikke omfattes av bokstav a): fra 23. september 2020. 

c) For offentlige organers mobilapplikasjoner: fra 23. juni 2021. 

Artikkel 13 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 23. juni 2022 gjennomgå anvendelsen av dette direktiv. Denne gjennomgåelsen skal ta hensyn til 

medlemsstatenes rapporter om resultatet av kontrollen fastsatt i artikkel 8 og bruken av håndhevingsprosedyren fastsatt i 

artikkel 9. Den skal også omfatte en gjennomgåelse av teknologiske framskritt som vil kunne lette tilgjengeligheten av enkelte 

typer innhold som er utelukket fra dette direktivs virkeområde. Resultatet av denne gjennomgåelsen skal offentliggjøres i et 

tilgjengelig format. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 15 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 26. oktober 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ I. LESAY 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1523 

av 11. oktober 2018 

om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og 

mobilapplikasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige 

organers nettsteder og mobilapplikasjoner(1), særlig artikkel 7 nr. 2, 

etter samråd med komiteen nedsatt ved artikkel 11 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/2102 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv (EU) 2016/2102 fastsettes felles tilgjengelighetskrav for offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner 

og kravene til tilgjengelighetserklæringer som offentlige organer skal avgi om sine nettsteders og mobilapplikasjoners 

samsvar med direktivet. 

2) Medlemsstatene bør sikre at offentlige organer avgir tilgjengelighetserklæringer i samsvar med en mal fastsatt av 

Kommisjonen. 

3) Medlemsstatene oppfordres til å sikre at offentlige organer gjennomgår og oppdaterer sine tilgjengelighetserklæringer 

regelmessig og minst én gang i året. 

4) For å sikre enkel tilgang til tilgjengelighetserklæringer bør medlemsstatene oppfordre offentlige organer til å stille sine 

erklæringer til rådighet fra alle nettsider på nettstedet. Erklæringene kan også stilles til rådighet fra mobilapplikasjonen. 

5) For å øke søkbarheten og tilgjengeligheten og tilrettelegge for viderebruk av informasjonen i tilgjengelighetserklæringen 

bør den, dersom det er relevant, stilles til rådighet i maskinleselig format i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/98/EF(2). 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutning fastsettes malen som offentlige organer i medlemsstatene skal bruke når de avgir tilgjengelighetserklæringer 

om sine nettsteders og mobilapplikasjoners samsvar med kravene i direktiv (EU) 2016/2102, som angitt i vedlegget til denne 

beslutning. 

Artikkel 2 

Erklæringens format 

Erklæringen skal stilles til rådighet i et tilgjengelig format i samsvar med artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102 og, dersom det er 

relevant, i maskinleselig format i henhold til artikkel 2 nr. 6 i direktiv 2003/98/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 103, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (EUT L 345 av 

31.12.2003, s. 90). 

2022/EØS/81/137 
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Artikkel 3 

Utarbeiding av erklæringen 

1. Medlemsstatene skal sikre at de opplysningene som gis i erklæringen med hensyn til samsvar med kravene i direktiv (EU) 

2016/2102, er korrekte og basert på ett av følgende elementer: 

a) En faktisk vurdering av nettstedets eller mobilapplikasjonens samsvar med kravene i direktiv (EU) 2016/2102, som f.eks. 

— en egenvurdering utført av det offentlige organet, 

— en vurdering utført av en tredjepart, for eksempel en sertifisering. 

b) Ethvert annet tiltak som medlemsstatene finner hensiktsmessig, og som gir tilsvarende sikkerhet for at opplysningene i 

erklæringen er korrekte. 

2. Det skal framgå av erklæringen hvilken av metodene nevnt i nr. 1 som er brukt. 

Artikkel 4 

Tilpasning av erklæringen 

1. Medlemsstatene skal sikre at offentlige organer i sine respektive erklæringer inkluderer minst det obligatoriske innholdet 

fastsatt i avsnitt 1 i vedlegget. 

2. Medlemsstatene kan legge til krav som går lenger enn det valgfrie innholdet angitt i avsnitt 2 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

MAL FOR TILGJENGELIGHETSERKLÆRING 

Instruksjoner 

Tekst i kursiv bør slettes og/eller endres, alt etter hva som er relevant, av det offentlige organet. 

Alle sluttnoter bør slettes før offentliggjøring av tilgjengelighetserklæringen. 

Tilgjengelighetserklæringen bør være lett å finne for brukeren. En lenke til tilgjengelighetserklæringen bør være klart og tydelig 

plassert på nettstedets startside eller finnes på alle nettsider på nettstedet, for eksempel i en fast topptekst eller bunntekst. Det 

kan brukes en standardisert URL til tilgjengelighetserklæringen. For mobilapplikasjoner bør erklæringen være plassert som 

angitt i artikkel 7 nr. 1 tredje ledd i direktiv (EU) 2016/2102. Erklæringen kan også gjøres tilgjengelig fra mobilapplikasjonen. 

AVSNITT 1 

OBLIGATORISK INNHOLD 

TILGJENGELIGHETSERKLÆRING 

[Navn på det offentlige organet] forplikter seg til å gjøre [sitt/sine nettsted(er)] [og] [sin/sine mobilapplikasjon(er)] 

tilgjengelig(e), i samsvar med [nasjonal lovgivning som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102(1)]. 

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder [angi erklæringens gjenstand, f.eks. nettsted(er)/mobilapplikasjon(er)i som omfattes 

av erklæringen, alt etter hva som er relevant]. 

Status for samsvarii 

a)iii [Dette] [Denne] [Disse] [nettsted(er)] [mobilapplikasjon(er)] er fullt i samsvar med [xxxiv]. 

b)v [Dette] [Denne] [Disse] [nettsted(er)] [mobilapplikasjon(er)] er delvis i samsvarvi med [xxxvii], på grunn av 

[tilfellet/tilfellene av manglende samsvar] [og/eller] [unntakene] oppført nedenfor. 

c)viii [Dette] [Denne] [Disse] [nettsted(er)] [mobilapplikasjon(er)] er ikke i samsvar med [xxxix]. [Tilfellet/tilfellene av 

manglende samsvar] [og/eller] [unntakene] er oppført nedenfor. 

Ikke tilgjengelig innholdx 

Innholdet som er oppført nedenfor, er ikke tilgjengelig av følgende grunn(er): 

a) Manglende samsvar med [nasjonal lovgivning] 

[Angi nettsted(er)/mobilapplikasjon(er) med manglende samsvar, og/eller beskriv hvilke avsnitt / hvilket innhold / hvilke 

funksjoner som ennå ikke er i samsvarxi]. 

b) Uforholdsmessig stor byrde 

[Angi ikke tilgjengelig(e) avsnitt/innhold/funksjon(er) som det i henhold til artikkel 5 i direktiv (EU) 2016/2102 midlertidig 

kreves unntak for pga. en uforholdsmessig stor byrde]. 

c) Innholdet omfattes ikke av virkeområdet for gjeldende regelverk 

[Angi ikke tilgjengelig(e) avsnitt/innhold/funksjon(er) som ikke omfattes av virkeområdet for gjeldende regelverk]. 

[Angi tilgjengelige alternativer, dersom det er relevant]. 

Utarbeiding av denne tilgjengelighetserklæringen 

Denne erklæringen ble utarbeidet [datoxii].  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilap-

plikasjoner (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1). 
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[Angi metoden som er brukt til å utarbeide erklæringen (se artikkel 3 nr. 1 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/1523(1))]. 

[Erklæringen ble sist gjennomgått [angi dato for siste gjennomgåelsexiii]]. 

Tilbakemelding og kontaktopplysninger 

[Gi en beskrivelse av og en lenke til den tilbakemeldingsfunksjonen som brukes til å underrette det offentlige organet om even-

tuelt manglende samsvar og til å anmode om informasjon og innhold som er utelukket fra direktivets virkeområde]. 

[Angi kontaktopplysninger for berørt(e) foretak/enhet(er)/person(er) (alt etter hva som er relevant) som har ansvar for tilgjen-

gelighet og for behandling av anmodninger innsendt gjennom tilbakemeldingsfunksjonen]. 

Håndhevingsprosedyre 

[Gi en beskrivelse av og en lenke til den håndhevingsprosedyren som skal brukes dersom det gis utilfredsstillende svar på en 

melding eller anmodning som er sendt i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i direktivet]. 

[Angi kontaktopplysningene for vedkommende kontrollorgan]. 

AVSNITT 2 

VALGFRITT INNHOLD 

Følgende valgfrie innhold kan legges til i tilgjengelighetserklæringen når det anses som hensiktsmessig: 

1) En redegjørelse for det offentlige organets tilsagn om digital tilgjengelighet, for eksempel 

— dets hensikt om å nå en høyere grad av tilgjengelighet enn det som er lovpålagt, 

— de korrigerende tiltakene som vil bli truffet for å håndtere ikke tilgjengelig innhold på nettsteder og mobilapplikasjo-

ner, herunder en tidsplan for når disse tiltakene skal tre i kraft. 

2) Formell godkjenning (på administrativt eller politisk plan) av tilgjengelighetserklæringen. 

3) Datoen for offentliggjøringen av nettstedet og/eller mobilapplikasjonen. 

4) Datoen for den siste oppdateringen av nettstedet og/eller mobilapplikasjonen etter en vesentlig endring av dets/dens 

innhold. 

5) En lenke til en evalueringsrapport, dersom en slik finnes, særlig dersom nettstedets eller mobilapplikasjonens status for 

samsvar er angitt som «a) fullt i samsvar». 

6) Ytterligere bistand per telefon til personer med nedsatt funksjonsevne og støtte til brukere av hjelpemiddelteknologi. 

7) Alt annet innhold som anses som passende. 

 ____________  

i For mobilapplikasjoner angis versjon og dato. 

ii Velg ett av alternativene nedenfor, dvs. a), b) eller c), og slett det som ikke er relevant. 

iii Velg a) bare dersom alle kravene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen er oppfylt fullt ut uten unntak. 

iv Sett inn henvisning til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner, eller til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet. 

v Velg b) dersom de fleste kravene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen er oppfylt, men med visse unntak. 

vi Det vil si at det ennå ikke foreligger fullt samsvar, og at det må treffes nødvendige tiltak for å oppnå dette. 

vii Sett inn henvisning til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner, eller til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet. 

viii Velg c) dersom de fleste kravene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen ikke er oppfylt. 

ix Sett inn henvisning til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner, eller til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet. 

x Kan slettes dersom avsnittet ikke er relevant. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1523 av 11. oktober 2018 om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringer i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten til offentlige organers nettsteder og mobilapplika-

sjoner (EUT L 256 av 12.10.2018, s. 103). 
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xi Beskriv, så langt det er mulig i ikke-tekniske vendinger, hva innholdets manglende tilgjengelighet består i, med henvisning 

til gjeldende krav i relevante standarder og/eller tekniske spesifikasjoner som ikke er oppfylt, f.eks.: 

«Innloggingsskjemaet i dokumentdelingsapplikasjonen kan ikke brukes fullt ut ved hjelp av tastatur (krav nr. XXX 

(dersom relevant))». 
xii Angi dato for første utarbeiding eller en senere oppdatering av tilgjengelighetserklæringen etter en evaluering av de 

nettstedene/mobilapplikasjonene den gjelder. Det anbefales at det utføres en evaluering, og at erklæringen oppdateres etter 

en vesentlig endring av nettstedet/mobilapplikasjonen. 
xiii Det anbefales at riktigheten av påstandene som framsettes i tilgjengelighetserklæringen, gjennomgås regelmessig og minst 

én gang i året. Dersom en slik gjennomgåelse har funnet sted uten en full evaluering av nettstedet/mobilapplikasjonen, 

uansett om det har ført til endringer i tilgjengelighetserklæringen eller ikke, angis datoen for den siste slike gjennomgåel-

sen. 

 __________  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1459 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/1833 

av 2. oktober 2020 

om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF med  

hensyn til tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I avsnitt I.1. i vedlegg I, avsnitt II.1. i vedlegg II og avsnitt III.1. i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF vises det til 

bestemmelser i internasjonale avtaler om innlands transport av farlig gods på vei, med jernbane og på innlands vannvei-

er som definert i artikkel 2 i nevnte direktiv. 

2) Bestemmelsene i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. De sist endrede utgavene av disse avtalene får 

anvendelse fra 1. januar 2021, med en overgangsperiode fram til 30. juni 2021. 

3) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i berettige-

de tilfeller skal følges av et eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

4) Avsnitt I.1. i vedlegg I, avsnitt II.1. i vedlegg II og avsnitt III.1. i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2008/68/EF 

I direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal avsnitt I.1. lyde: 

«I.1. ADR 

I vedlegg A og B til ADR, som får anvendelse fra 1. januar 2021, erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er 

relevant.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 408 av 4.12.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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2) I vedlegg II skal avsnitt II.1. lyde: 

«II.1. RID 

I vedlegget til RID, som får anvendelse fra 1. januar 2021, erstattes «RID-avtalemedlemsstat» med «medlemsstat» der det 

er relevant.» 

3) I vedlegg III skal avsnitt III.1. lyde: 

«III.1. ADN 

I bestemmelsene vedlagt ADN, som får anvendelse fra 1. januar 2021, samt i artikkel 3 bokstav f) og h) og artikkel 8 nr. 1 

og 3 i ADN erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er relevant.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2021 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 2. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1916 

av 15. november 2019 

om fastsettelse av nærmere bestemmelser om bruk av aerodynamiske innretninger  

bak i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og 

internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet(1), særlig 

artikkel 8b nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forbedret aerodynamisk ytelse for kjøretøyer kan redusere drivstofforbruket betydelig og dermed redusere CO2-

utslippene. Det er imidlertid ikke mulig å forbedre kjøretøyers aerodynamiske ytelse betydelig med mindre de tillatte 

dimensjonene for veigående kjøretøyer, herunder aerodynamiske innretninger, tillater dette. Direktiv 96/53/EF ble 

derfor endret for å gi unntak fra største tillatte lengde for kjøretøyer foran og bak, på visse vilkår. 

2) For å sikre sikkerheten til aerodynamiske innretninger bak som kan trekkes inn eller slås sammen, bør situasjoner der 

slike innretninger kan brukes eller lukkes, spesifiseres, særlig med hensyn til nærheten til andre trafikanter, områdets 

særlige egenskaper og fartsgrensene. Det bør også sikres at de aerodynamiske innretningene bak som kan trekkes inn 

eller slås sammen, er forenlige med intermodal transport, særlig ved manøvrering på og av intermodale transportenheter, 

og at de kan motstå vindkrefter ved transport på slike enheter. 

3) Det bør også bemerkes at kjøretøyer eller kjøretøykombinasjoner som er utstyrt med aerodynamiske innretninger bak, 

skal oppfylle kravene i direktiv 96/53/EF, særlig med hensyn til sirkelen angitt i nr. 1.5 i vedlegg I. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 10i nr. 2 i direktiv 

96/53/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter nærmere bestemmelser om bruken av aerodynamiske innretninger montert bak på kjøretøyer og 

kjøretøykombinasjoner i samsvar med direktiv 96/53/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 297 av 18.11.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 235 av 17.9. 1996, s. 59. 

2022/EØS/81/139 



Nr. 81/1462 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «innretninger» aerodynamiske innretninger montert bak på kjøretøyer eller kjøretøykombinasjoner, 

b) «bruksstilling» innretningers plassering når de er i en stilling som reduserer den aerodynamiske luftmotstanden, 

c) «lukket stilling» innretningers plassering når de er slått sammen eller trukket inn i en forsvarlig sikret stilling. 

Artikkel 3 

Driftsvilkår 

1. Medlemsstatene kan forby bruk av kjøretøyer eller kjøretøykombinasjoner som er utstyrt med innretninger i bruksstilling, 

i eller mellom byområder dersom vedkommende myndigheter krever dette, idet det tas hensyn til de særlige egenskapene til 

slike områder, særlig der fartsgrensene er 50 km/t eller lavere, og der det kan forekomme myke trafikanter. 

2. Innretningene skal være i lukket stilling i situasjoner eller områder der det er nødvendig med særlig oppmerksomhet eller 

hensyn. Dette kan omfatte følgende tilfeller: 

a) Ved manøvrering, rygging eller parkering av kjøretøyet. 

b) Når kjøretøyet er parkert. 

c) Under lasting eller lossing av varer. 

3. Bruk av innretninger i forbindelse med intermodale transportoperasjoner er underlagt følgende krav: 

a) Ved forberedelse av og under intermodal transport skal innretningene være i lukket stilling. 

b) Innretningene skal ikke stikke mer enn 25 mm ut på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets samlede bredde, herunder 

innretningene, skal ikke overstige 2 600 mm. 

4. Defekte innretninger, usikre innretninger eller innretninger med funksjonssvikt skal holdes i lukket stilling eller, dersom 

det er mulig, fjernes umiddelbart. 

5. Som unntak fra nr. 2 og nr. 3 bokstav a) er det ikke nødvendig å ha innretningene i lukket stilling dersom det i samsvar 

med del B nr. 1.3.1.1.3, del C nr. 1.3.1.1.3 og del D nr. 1.4.1.1.3 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1230/2012 ikke kreves at de 

skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til største tillatte dimensjoner er oppfylt under alle forhold. 

Artikkel 4 

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 15. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2018/933 

av 29. juni 2018 

om retting av den tyske språkversjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv  

2006/126/EF om førerkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det forekommer feil i den tyske språkversjonen av direktiv 2006/126/EF, nærmere bestemt i nr. 6.1 og 6.4, som særlig 

gjelder syn, i vedlegg III om minstekrav med hensyn til fysisk og psykisk skikkethet til å føre motorvogn. 

Feilene ble innført ved kommisjonsdirektiv 2009/113/EF(2). 

2) Den tyske språkversjonen av direktiv 2006/126/EF bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Førerkortkomiteen. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal senest ett år etter ikrafttredelsen av dette direktiv sette i kraft de lovene og forskriftene som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 2.7.2018, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2009/113/EF av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort (EUT 

L 223 av 26.8.2009, s. 31). 

2022/EØS/81/140 



Nr. 81/1464 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 29. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/182 

av 14. januar 2020 

om maler på området yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 av 12. desember 2017 om anerkjennelse av yrkeskva-

lifikasjoner for fart på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF(1), særlig 

artikkel 11 nr. 3, artikkel 18 nr. 3 og artikkel 22 nr. 4, 

etter samråd med komiteen omhandlet i artikkel 33 i direktiv (EU) 2017/2397, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv (EU) 2017/2397 fastsetter vilkårene og framgangsmåtene for sertifisering av de kvalifikasjonene som innehas 

av personer som deltar i driften av en farkost på innlands vannveier i Unionen. Formålet med sertifiseringen er å legge 

til rette for mobilitet, ivareta navigasjonssikkerheten og sikre vernet av menneskers liv og av miljøet. 

2) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av direktiv (EU) 2017/2397 kreves det i henhold til nevnte direktiv at 

det opprettes maler for utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker, enkeltdokumenter som kombinerer EU-

kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker, loggbøker og sertifikater på bestått praktisk prøve. 

3) I henhold til artikkel 34 i direktiv (EU) 2017/2397 må gjennomføringsrettsaktene som fastsetter disse malene, vise til 

standarder vedtatt av Den europeiske komité for utarbeiding av standarder på innlands vannveier (CESNI) og inneholde 

hele teksten til disse standardene, forutsatt at disse standardene er tilgjengelige og oppdaterte, at de er i samsvar med de 

gjeldende kravene som er oppført i vedleggene til direktiv (EU) 2017/2397, og at endringer i beslutningsprosessen i 

CESNI ikke er til skade for Unionens interesser. Den 15. oktober 2019 vedtok CESNI resolusjoner(2) som fastsetter 

standardene for maler på området yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier, i fullt samsvar med vilkårene 

fastsatt i artikkel 34 i direktiv (EU) 2017/2397. 

4) I samsvar med anbefalingene i EUs handlingsplan for e-forvaltning 2016–2020(3) bør e-forvaltning brukes for å øke 

effektiviteten til offentlige tjenester og legge til rette for forretningsvennlig tverrnasjonal offentlig forvaltning. Det bør 

derfor også fastsettes en mal i elektronisk form for EU-kvalifikasjonssertifikater for skipsførere, eksperter på flytende 

naturgass og eksperter på passasjerfart. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 345 av 27.12.2017, s. 53. 

(2) Resolusjon CESNI 2019-II-1, resolusjon CESNI 2019-II-2, resolusjon CESNI 2019-II-3, resolusjon CESNI 2019-II-4 og resolusjon 

CESNI 2019-II-5. 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «EU eGovernment 

Action Plan 2016–2020 Accelerating the digital transformation of government», (COM/2016/0179 final). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Malene for trykte og elektroniske utgaver av EU-kvalifikasjonssertifikatene for skipsfører, for ekspert på flytende naturgass og 

for ekspert på passasjerfart er fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Malen for et enkeltdokument som kombinerer EU-kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Malen for sertifikater på bestått praktisk prøve er fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Malen for fartsbøker er fastsatt i vedlegg IV. 

Artikkel 5 

Malen for loggbøker er fastsatt i vedlegg V. 

Artikkel 6 

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. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2114 

av 16. desember 2020 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1008/2008 med hensyn til  

midlertidig forlengelse av ekstraordinære tiltak for å håndtere følgene av  

covid-19-pandemien når det gjelder valg av leverandør av lufthavnrelaterte  

tjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift 

av lufttrafikk i Fellesskapet(1), særlig artikkel 24a nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Covid-19-pandemien har ført til en kraftig reduksjon i lufttrafikken som følge av et betydelig fall i etterspørselen og 

direkte tiltak truffet av medlemsstater og tredjeland for å begrense pandemien. 

2) Disse omstendighetene er utenfor luftfartsselskapenes kontroll, og den påfølgende frivillige eller obligatoriske 

innstillingen av flygninger er en nødvendig reaksjon på disse omstendighetene. 

3) Leverandører av lufthavnrelaterte tjenester har fortsatt likviditetsproblemer som kan føre til avbrudd i leveringen av 

lufthavnrelaterte tjenester. Dette kan igjen medføre at lufthavntjenestene ved Unionens lufthavner begrenses eller 

opphører midlertidig. 

4) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/696(2) fikk lufthavnadministrasjonen eller vedkommende 

myndighet i medlemsstaten i perioden fra 1. mars 2020 til 31. desember 2020, når en leverandør av lufthavnrelaterte 

tjenester innstiller sin virksomhet før utløpet av den perioden vedkommende var valgt for, muligheten til å velge en 

leverandør av lufthavnrelaterte tjenester direkte til å levere tjenestene i en periode på høyst seks måneder eller til 

31. desember 2020, idet den lengste perioden gjelder. Forordning (EU) 2020/696 ga dessuten Kommisjonen delegert 

myndighet til å forlenge disse periodene. 

5) I samsvar med artikkel 24a nr. 4 i forordning (EF) nr. 1008/2008 framla Kommisjonen en sammendragsrapport for 

Europaparlamentet og Rådet 13. november 2020. 

6) I Kommisjonens sammendragsrapport påpekes det at til tross for en gradvis økning mellom april og august 2020, var 

lufttrafikken vesentlig redusert i september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Ifølge data fra Eurocontrol 

var lufttrafikken 25. november 2020 63 % lavere enn 25. november 2019.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 426 av 17.12.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/696 av 25. mai 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for 

drift av lufttrafikk i Fellesskapet på bakgrunn av covid-19-pandemien (EUT L 165 av 27.5.2020, s. 1). 
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7) Til tross for at det er vanskelig å forutse utviklingen mot en gjenoppretting av flytrafikken, er det rimelig å anta at 

situasjonen vil vedvare i nærmeste framtid og fortsette fram til desember 2021. Basert på de seneste flytrafikkpro-

gnosene fra Eurocontrol fra september 2020 forventes det at flytrafikken i februar 2021 vil være 50 % lavere sammen-

lignet med februar 2020 (uten en felles strategi blant medlemsstatene for å innføre operasjonelle prosedyrer og oppheve 

nasjonale restriksjoner). Data fra Verdens helseorganisasjon viser at antallet registrerte covid-19-tilfeller i Europa per 

uke nådde 1,77 millioner 22. november 2020 (44 % av nye tilfeller på verdensbasis), noe som vesentlig overstiger 

antallet tilfeller våren 2020. Data fra Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer viser at 

antallet bekreftede tilfeller i løpet av 14 dager i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og Det forente kongerike 

har økt jevnt siden sommeren 2020. Ifølge ECDCs ukentlige overvåkingsrapport av 22. november 2020 hadde interval-

let nådd 549 (landsintervall 58–1 186) per 100 000 innbyggere. 

8) Det er rimelig å anta at den vedvarende tilbakegangen i lufttrafikken er en konsekvens av covid-19-pandemien. Basert 

på tilgjengelige data om forbrukernes tillit i kjølvannet av covid-19 oppga ca. 60 % av respondentene i april 2020 at de 

sannsynligvis ville reise med fly igjen innen noen måneder etter at pandemien avtar, mens denne andelen sank til 45 % i 

juni 2020. De tilgjengelige dataene viser dermed tydelig at det er en forbindelse mellom covid-19-pandemien og 

forbrukernes etterspørsel etter lufttrafikk, og at det ikke har vært noen annen hendelse som kan forklare nedgangen i 

etterspørselen etter lufttransport. 

9) Kommisjonens sammendragsrapport viser at også de nasjonale og ikke koordinerte restriksjonene, karantenekravene og 

testtiltakene som medlemsstatene har innført som reaksjon på det økende antallet covid-19-tilfeller i Europa siden 

midten av august, og som ofte innføres på meget kort varsel, undergraver forbrukernes tillit og fører til lavere etter-

spørsel etter lufttrafikk. 

10) På bakgrunn av det ekstremt lave antallet flygebestillinger, ovennevnte epidemiologiske prognose og lufttrafikkpro-

gnoser samt usikkerheten rundt og uforutsigbarheten av nasjonale tiltak for å håndtere covid-19-pandemien, er det 

rimelig å forvente at de lave nivåene for lufttrafikk og passasjerenes etterspørsel som følge av covid-19-pandemien vil 

vedvare i hele 2021. En tilbakevending til trafikknivåene før covid-19 forventes ikke på flere år. Det er imidlertid for 

tidlig å konkludere med om kapasitetsreduksjonen vil fortsette i like stort omfang etter 2021. 

11) Leverandører av lufthavnrelaterte tjenester er alvorlig berørt av covid-19-pandemien og den resulterende nedgangen i 

lufttrafikken. Det betydelig reduserte antallet flygninger siden starten av pandemien har hatt negativ innvirkning på 

deres inntektsstrømmer fra levering av lufthavnrelaterte tjenester på Unionens lufthavner. Mange leverandører av 

lufthavnrelaterte tjenester har derfor fått økonomiske vanskeligheter, og flere av dem har allerede startet en omstruktu-

reringsprosess og mottatt statlige redningspakker eller innstilt virksomheten. 

12) På bakgrunn av prognosene for lufttrafikken de neste månedene er det sannsynlig at de vanskelige markedsforholdene i 

sektoren for lufthavnrelaterte tjenester vil vedvare på grunn av det begrensede antallet flygninger som skal betjenes i 

2021. Den negative trenden i lufttrafikken vil sannsynligvis forverre den alvorlige økonomiske situasjonen for 

leverandørene av lufthavnrelaterte tjenester, noe som medfører risiko for ytterligere konkurser. Under disse om-

stendighetene vil flere leverandører av lufthavnrelaterte tjenester på flyplasser der antallet leverandører er begrenset, 

sannsynligvis måtte innstille leveringen av lufthavnrelaterte tjenester før utgangen av perioden de er valgt for. Dette kan 

føre til plutselige avbrudd i de lufthavnrelaterte tjenestene på disse flyplassene før en ny leverandør kan velges på 

grunnlag av prosedyren fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 96/67/EF. 

13) Unntaksperioden fastsatt i artikkel 24a nr. 2 i forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor forlenges fra 1. mars 2020 til 

31. desember 2021. 

14) For å unngå rettslig usikkerhet, særlig for lufthavnadministrasjonen og vedkommende myndighet i medlemsstaten, bør 

denne forordningen vedtas etter framgangsmåten for behandling av hastesaker i henhold til artikkel 25b i forordning 

(EF) nr. 1008/2008, og bør tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 24a forordning (EF) nr. 1008/2008 skal nr. 2 lyde: 

«2. Som unntak fra artikkel 11 nr. 1 bokstav e) i direktiv 96/67/EF, i perioden fra 1. mars 2020 til 31. desember 2021, dersom 

en leverandør av lufthavnrelaterte tjenester innstiller sin virksomhet før utløpet av perioden som vedkommende er valgt 

for, kan lufthavnadministrasjonen eller vedkommende myndighet i medlemsstaten velge en leverandør av lufthavnrelaterte 

tjenester direkte til å levere tjenestene i en periode på høyst seks måneder eller til 31. desember 2021, idet den lengste 

perioden gjelder.» 

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. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2115 

av 16. desember 2020 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1008/2008 med hensyn til den midlertidige 

forlengelsen av ekstraordinære tiltak for å håndtere følgene av covid-19-pandemien  

når det gjelder lisenser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift 

av lufttrafikk i Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Covid-19-pandemien har ført til en kraftig reduksjon i lufttrafikken som følge av et betydelig fall i etterspørselen og 

direkte tiltak truffet av medlemsstater og tredjeland for å begrense pandemien. 

2) Disse omstendighetene er utenfor luftfartsselskapenes kontroll, og den påfølgende frivillige eller obligatoriske innstillin-

gen av flygninger er en nødvendig reaksjon på disse omstendighetene. 

3) EU-luftfartsselskaper står fortsatt overfor likviditetsproblemer som i henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1008/2008 kan føre til at deres lisens oppheves midlertidig, tilbakekalles eller erstattes med midlertidige lisenser, 

uten at det er et strukturelt økonomisk behov for det. Tildeling av en midlertidig lisens vil kunne sende et negativt signal 

til markedet om et luftfartsselskaps overlevelsesevne, noe som i sin tur vil kunne forverre eventuelle økonomiske 

problemer som ellers ville vært midlertidige. 

4) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/696(2) fikk medlemsstatenes vedkommende lisensutstedende 

myndigheter mulighet til ikke å tilbakekalle eller midlertidig oppheve lisenser fra 1. mars 2020 til 31. desember 2020 

dersom vurderingen av finansiell inntjening ble foretatt i den perioden, og forutsatt at det ikke var fare for sikkerheten 

og at det var realistiske utsikter til en tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon innen de påfølgende tolv månedene. 

Forordning (EU) 2020/696 ga dessuten Kommisjonen delegert myndighet til å forlenge perioden fra 1. mars 2020 til 

31. desember 2020 nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a). 

5) I samsvar med artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1008/2008 framla Kommisjonen en sammendragsrapport 

for Europaparlamentet og Rådet 13. november 2020. 

6) I Kommisjonens sammendragsrapport påpekes det at til tross for en gradvis økning mellom april og august 2020, var 

lufttrafikken vesentlig redusert i september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Ifølge data fra Eurocontrol 

var lufttrafikken 25. november 2020 63 % lavere enn 25. november 2019. 

7) Til tross for at det er vanskelig å forutse utviklingen mot en gjenoppretting av flytrafikken, er det rimelig å anta at situa-

sjonen vil vedvare i nærmeste framtid og fortsette fram til desember 2021. Basert på de seneste flytrafikkprognosene fra 

Eurocontrol fra september 2020 forventes det at flytrafikken i februar 2021 vil være 50 % lavere sammenlignet med 

februar 2020 (uten en felles strategi blant medlemsstatene for å innføre operasjonelle prosedyrer og oppheve nasjonale 

restriksjoner). Data fra Verdens helseorganisasjon viser at antallet registrerte covid-19-tilfeller i Europa per uke nådde 

1,77 millioner 22. november 2020 (44 % av nye tilfeller på verdensbasis), noe som vesentlig overstiger antallet tilfeller 

våren 2020. Opplysninger fra Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) viser at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 426 av 17.12.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/696 av 25. mai 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for 

drift av lufttrafikk i Fellesskapet på bakgrunn av covid-19-pandemien (EUT L 165 av 27.5.2020, s. 1). 
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antallet bekreftede tilfeller i løpet av 14 dager i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og Det forente kongerike 

har økt jevnt siden sommeren 2020. Ifølge ECDCs ukentlige overvåkingsrapport av 22. november 2020 hadde inter-

vallet nådd 549 (landsintervall 58–1 186) per 100 000 innbyggere. 

8) Det er rimelig å anta at den vedvarende tilbakegangen i lufttrafikken er en konsekvens av covid-19-pandemien. Basert 

på tilgjengelige data om forbrukernes tillit i kjølvannet av covid-19 oppga ca. 60 % av respondentene i april 2020 at de 

sannsynligvis ville reise med fly igjen innen noen måneder etter at pandemien avtar, mens denne andelen sank til 45 % i 

juni 2020. De tilgjengelige dataene viser dermed tydelig at det er en forbindelse mellom covid-19-pandemien og 

forbrukernes etterspørsel etter lufttrafikk, og at det ikke har vært noen annen hendelse som kan forklare nedgangen i 

etterspørselen etter lufttransport. 

9) Kommisjonens sammendragsrapport viser at også de nasjonale og ikke koordinerte restriksjonene, karantenekravene og 

testtiltakene som medlemsstatene har innført som reaksjon på de nye covid-19-tilfellene i Europa siden midten av april, 

og som ofte innføres på meget kort varsel, undergraver forbrukernes tillit og fører til lavere etterspørsel etter lufttrafikk. 

10) På bakgrunn av det ekstremt lave antallet flygebestillinger, ovennevnte epidemiologiske prognose og lufttrafikkpro-

gnoser samt usikkerheten rundt og uforutsigbarheten av nasjonale tiltak for å håndtere covid-19-pandemien, er det 

rimelig å forvente at de lave nivåene for lufttrafikk og passasjerenes etterspørsel som følge av covid-19-pandemien vil 

vedvare i hele 2021. En tilbakevending til trafikknivåene før covid-19 forventes ikke på flere år. Det er imidlertid for 

tidlig å konkludere med om kapasitetsreduksjonen vil fortsette i like stort omfang etter 2021. 

11) Disse lave nivåene for lufttrafikk og passasjerenes etterspørsel kan medføre fortsatte likviditetsproblemer for Unionens 

luftfartsselskaper i perioden fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021, noe som igjen kan føre til at deres lisens opp-

heves midlertidig, tilbakekalles eller erstattes med en midlertidig lisens, uten at det er et strukturelt økonomisk behov for 

det. 

12) Forutsatt at det ikke er fare for sikkerheten og det er realistiske utsikter til en tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon 

innen 12 måneder, bør vedkommende lisensutstedende myndigheter få muligheten til ikke å tilbakekalle eller midler-

tidig oppheve lisenser på grunnlag av vurderingen av den finansielle inntjeningen utført i den forlengede perioden fra 

1. mars 2020 til 31. desember 2021. Ved utløpet av denne perioden bør EU-luftfartsselskapet omfattes av prosedyren i 

artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1008/2008. 

13) For å unngå rettslig usikkerhet, særlig for lisensutstedende myndigheter og luftfartsselskaper, bør denne forordningen 

vedtas etter framgangsmåten for behandling av hastesaker i henhold til artikkel 25b i forordning (EF) nr. 1008/2008, og 

bør tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1008/2008 skal nr. 1a lyde: 

«1a. På grunnlag av vurderingene nevnt i nr. 1 utført fra 1. mars 2020 til 31. desember 2021 kan vedkommende lisens-

utstedende myndighet før utløpet av perioden beslutte ikke å midlertidig oppheve eller tilbakekalle EU-luftfartsselskapets 

lisens, forutsatt at det ikke er fare for sikkerheten og at det er realistiske utsikter til en tilfredsstillende finansiell rekon-

struksjon innen de påfølgende tolv månedene. Den skal vurdere EU-luftfartsselskapets resultater ved utløpet av tolv-

månedersperioden og beslutte om lisensen skal oppheves midlertidig eller tilbakekalles og om en midlertidig lisens skal gis 

på grunnlag av nr. 1.» 
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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. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1474 

av 13. oktober 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til forlengelse av dens anvendelsesperiode og et 

tidsbegrenset unntak for kriserammede foretak for å ta hensyn til følgene av covid-19-pandemien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EU) 2015/1588 av 13. juli 2015 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte på visse kategorier horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 2 nr. 1, 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012(2) anses støtte under en viss terskelverdi som tildeles foretak for 

å yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, ikke å oppfylle alle kriteriene i traktatens artikkel 107 nr. 1, og slik 

støtte skal derfor på visse vilkår unntas fra meldeplikten i traktatens artikkel 108 nr. 3. 

2) Forordning (EU) nr. 360/2012 utløper 31. desember 2020. 

3) Det er nødvendig å skape forutsigbarhet og rettssikkerhet mens det forberedes en mulig framtidig oppdatering av forord-

ning (EU) nr. 360/2012 tilpasset en mulig framtidig oppdatering av Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013(3). 

4) Derfor bør for det første anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 forlenges. For det andre bør det, i sam-

svar med Kommisjonens retningslinjer for bedre regelverksutforming, foretas en evaluering av forordning (EU)  

nr. 360/2012 og de andre reglene for tjenester av allmenn økonomisk betydning fastsatt i kommisjonsbeslutningen av 

20. desember 2011(4), i kommisjonsmeldingen om anvendelsen av Den europeiske unions statsstøtteregler på godtgjø-

ring for yting av tjenester av allmenn økonomisk betydning(5) og i kommisjonsmeldingen om Den europeiske unions 

rammebestemmelser om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting (2011)(6), i den grad de får anven-

delse på helse- og sosialtjenester. Kommisjonen innledet evalueringen av disse reglene allerede i juni 2019. Forlengel-

sen av forordning (EU) nr. 360/2012 bør gjøre det mulig for Kommisjonen å ta hensyn til resultatene av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 14.10.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 248 av 24.9.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 114 av 26.4.2012, s. 8). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte på bagatellmessig støtte (EUT L 352 av 24.12.2013, s. 1). 

(4) Kommisjonsbeslutning av 20. desember 2011 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på 

statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn 

økonomisk betydning, C(2011) 9380 (EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3). 

(5) EUT C 8 av 11.1.2012, s. 4. 

(6) EUT C 8 av 11.1.2012, s. 15. 
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egnethetskontrollen, som også omfatter forordning (EU) nr. 1407/2013. Forlengelsen av forordning (EU) nr. 360/2012 

bør derfor tilpasses forlengelsen av forordning (EU) nr. 1407/2013. Denne forlengelsen bør sette Kommisjonen i stand 

til å danne seg et mer fullstendig bilde av hvordan de ulike elementene i de to forordningene fungerer sammen. Den 

tidsbegrensede forlengelsen bør bidra til å skape rettssikkerhet for foretak som er blitt tillagt oppgaven å yte tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, og bør ikke føre til en økning i den administrative byrden ettersom kompensasjonstiltak 

som ikke overstiger 500 000 euro i løpet av en periode på tre skatteår, og som tildeles foretak som yter tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, fortsatt vil anses for ikke å utgjøre statsstøtte. 

5) Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor forlenges med tre år fram til 31. desember 2023. 

6) På bakgrunn av de økonomiske og finansielle følgene som covid-19-utbruddet har for foretakene, og for å sikre samsvar 

med Kommisjonens overordnede politiske reaksjon, særlig i perioden 2020–2021, er det nødvendig at foretak som ble 

kriserammede foretak som følge av covid-19-utbruddet, i et begrenset tidsrom fortsatt er støtteberettiget i henhold til 

forordning (EU) nr. 360/2012. 

7) Forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 360/2012 gjøres følgende endringer: 

a) I artikkel 1 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a. Som unntak fra nr. 2 bokstav h) får denne forordningen anvendelse på foretak som ikke var kriserammede foretak  

31. desember 2019, men som ble kriserammede foretak i perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021.» 

b) I artikkel 5 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse til 31. desember 2023.» 

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 13. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2019/2161 

av 27. november 2019 

om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, 2005/29/EF 

og 2011/83/EU med hensyn til bedre håndheving og modernisering av Unionens 

forbrukervernregler(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 169 nr. 1 og artikkel 169 nr. 2 bokstav a) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) slås det fast 

at Unionen skal bidra til å oppnå et høyt nivå for forbrukervern ved de tiltakene som vedtas etter traktatens artikkel 114. 

I henhold til artikkel 38 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter («pakten») skal Unionens politikk 

sikre et høyt nivå for forbrukervern. 

2) Forbrukervernlovgivning bør anvendes effektivt i hele Unionen. Likevel ble det i den omfattende egnethetskontrollen 

(«Fitness Check») av forbruker- og markedsføringsregelverket som ble utført av Kommisjonen i 2016 og 2017 innenfor 

rammen av programmet for målrettet og effektiv regelverksutforming (REFIT), konkludert med at effektiviteten i 

Unionens forbrukervernlovgivning skades av manglende bevissthet blant både næringsdrivende og forbrukere, og at 

eksisterende klageadgang kan utnyttes oftere. 

3) Unionen har allerede truffet en rekke tiltak for å øke bevisstheten blant forbrukere, næringsdrivende og jurister om 

forbrukerrettigheter og for å forbedre håndheving av forbrukerrettigheter og forbrukernes kompensasjonsmuligheter. 

Det er imidlertid fortsatt hull i nasjonal rett med hensyn til virkelig effektive og forholdsmessige sanksjoner for å 

forhindre og straffe overtredelser innenfor Unionen, utilstrekkelige individuelle avhjelpende tiltak for forbrukere som er 

skadelidende som følge av overtredelser av nasjonal rett som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/29/EF(3), og mangler ved prosedyren for nedlegging av forbud som ble innført ved europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/22/EF(4). Revisjon av prosedyren for nedlegging av forbud bør behandles av et særskilt instrument som 

endrer og erstatter direktiv 2009/22/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 18.12.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 440 av 6.12 2018, s. 66. 

(2) Europaparlamentets holdning av 17. april 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre 

marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF av 23. april 2009 om nedlegging av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser (EUT 

L 110 av 1.5.2009, s. 30). 
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4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF(5), 2005/29/EF og 2011/83/EU(6) omfatter krav til medlemsstatene om å 

sørge for effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner for å håndtere overtredelser av nasjonale bestemmelser 

som innarbeider nevnte direktiver. Videre stilles det i artikkel 21 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/2394(7) krav til medlemsstatene om å treffe håndhevingstiltak, herunder ilegging av sanksjoner, på en effektiv, 

formålstjenlig og samordnet måte for å stanse eller forby utbredte overtredelser eller utbredte overtredelser med 

unionsdimensjon. 

5) Det er vesentlige forskjeller mellom gjeldende nasjonale regler om sanksjoner i Unionen. Særlig sørger ikke alle 

medlemsstatene for at effektive, forholdsmessige og avskrekkende bøter kan ilegges næringsdrivende som er ansvarlige 

for utbredte overtredelser eller utbredte overtredelser med unionsdimensjon. De eksisterende reglene om sanksjoner i 

direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU bør derfor forbedres, og samtidig bør nye regler om sanksjoner innføres i 

rådsdirektiv 93/13/EØF(8). 

6) Det bør fortsatt være opp til medlemsstatene å velge de typene sanksjoner som skal ilegges, og å fastsette i sin nasjonale 

rett de relevante prosedyrene for ilegging av sanksjoner ved overtredelser av bestemmelsene i direktiv 93/13/EØF, 

98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU, som endret ved dette direktivet. 

7) For å legge til rette for en mer ensartet anvendelse av sanksjoner, særlig når det gjelder overtredelser innenfor Unionen, 

omfattende overtredelser og omfattende overtredelser med unionsdimensjon som definert i forordning (EU) 2017/2394, 

bør felles ikke-uttømmende og veiledende kriterier for anvendelse av sanksjoner innføres i direktiv 93/13/EØF, 98/6/EF, 

2005/29/EF og 2011/83/EU. Disse kriteriene bør eksempelvis omfatte overtredelsens art, alvorlighetsgrad, omfang og 

varighet samt enhver form for kompensasjon som den næringsdrivende gir til forbrukere for skaden som er lidd. 

Gjentatte overtredelser av samme næringsdrivende viser en tilbøyelighet til å begå slike overtredelser og er derfor en 

vesentlig indikasjon på atferdens alvorlighetsgrad og følgelig også på behovet for å øke sanksjonsnivået for å oppnå en 

effektiv avskrekkende virkning. Oppnådde økonomiske fordeler eller unngåtte tap som følge av overtredelsen bør tas i 

betraktning dersom relevante opplysninger er tilgjengelige. Andre skjerpende eller formildende omstendigheter i saken 

kan også tas i betraktning. 

8) Disse felles ikke-uttømmende og veiledende kriteriene for anvendelsen av sanksjoner vil muligens ikke være relevante 

for fastsettelse av sanksjoner for enhver overtredelse, særlig når det gjelder overtredelser som ikke er alvorlige. Med-

lemsstatene bør også ta hensyn til andre allmenne rettsprinsipper som gjelder ilegging av sanksjoner, for eksempel ne 

bis in idem-prinsippet (forbud mot gjentatt straffeforfølgning). 

9) I henhold til artikkel 21 i forordning (EU) 2017/2394 skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter som berøres av 

det samordnede tiltaket, innenfor sin jurisdiksjon treffe alle nødvendige håndhevingstiltak overfor den næringsdrivende 

som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, for å stanse eller 

forby denne overtredelsen. Dersom det er hensiktsmessig, skal de ilegge den næringsdrivende som er ansvarlig for den 

utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, sanksjoner, for eksempel bøter eller 

tvangsmulkter. Håndhevingstiltak skal treffes på en effektiv, formålstjenlig og samordnet måte for å stanse eller forby 

den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon. Vedkommende myndigheter som 

berøres av det samordnede tiltaket, skal bestrebe seg på å treffe håndhevingstiltak samtidig i de medlemsstatene som 

berøres av overtredelsen. 

10) For å sikre at medlemsstatenes myndigheter kan ilegge effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner ved 

utbredte overtredelser og utbredte overtredelser med unionsdimensjon som er underlagt samordnede etterforsknings- og 

håndhevingstiltak i samsvar med forordning (EU) 2017/2394, bør det innføres bøter som del av sanksjonene for slike 

overtredelser. For å sikre at bøter har en avskrekkende virkning, bør medlemsstater i sin nasjonale rett fastsette 

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar 1998 om forbrukarvern ved opplysning av prisar på forbruksvarer (EFT L 80 av 

18.3.1998, s. 27). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 

håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1). 

(8) Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29). 



Nr. 81/1478 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

maksimumsnivået på bøter for slike overtredelser til minst 4 % av den næringsdrivendes årsomsetning i den eller de 

berørte medlemsstatene. I visse tilfeller kan en næringsdrivende også være en gruppe foretak. 

11) Som fastsatt i artikkel 9 og 10 i forordning (EU) 2017/2394 bør det ved ilegging av sanksjoner tas behørig hensyn til 

overtredelsens art, alvorlighetsgrad og varighet, alt etter hva som er relevant. Ileggingen av sanksjoner bør være 

forholdsmessig og i samsvar med unionsretten og nasjonal rett, herunder med gjeldende prosessuelle garantier og 

prinsippene i pakten. Endelig bør de ilagte sanksjonene stå i forhold til arten av og den samlede faktiske eller potensielle 

skaden som følger av overtredelsen av unionsrett som verner forbrukernes interesser. Myndigheten til å ilegge sanksjo-

ner skal utøves enten direkte av vedkommende myndigheter i henhold til egen myndighet, eller, der det er hensiktsmes-

sig, med bistand fra andre vedkommende myndigheter eller andre offentlige myndigheter, eller ved å instruere utpekte 

organer, dersom det er relevant, eller ved å henvise saken til en domstol som har myndighet til å treffe den nødvendige 

beslutningen, eventuelt også ved overprøving dersom begjæringen om å treffe nødvendig beslutning ikke tas til følge. 

12) Dersom en enkelt vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/2394 som følge av det samordnede 

tiltaket fastsatt i nevnte forordning ilegger den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den 

utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, en bot, bør vedkommende myndighet kunne ilegge en bot på minst 4 % av 

den næringsdrivendes årsomsetning i alle medlemsstater som berøres av det samordnede håndhevingstiltaket. 

13) Medlemsstatene bør ikke hindres i å opprettholde eller innføre i sin nasjonale rett høyere omsetningsbaserte maksi-

mumsbeløp for bøter for utbredte overtredelser og utbredte overtredelser med unionsdimensjon. Det bør også være 

mulig for medlemsstatene å basere slike bøter på den næringsdrivendes omsetning på verdensbasis eller å utvide reglene 

om bøter til å inkludere andre overtredelser som ikke omfattes av bestemmelsene i dette direktivet, men som er knyttet 

til artikkel 21 i forordning (EU) 2017/2394. Kravet om at boten skal fastsettes på et nivå på minst 4 % av den 

næringsdrivendes årsomsetning, bør ikke gjelde for eventuelle ytterligere regler i medlemsstaten om tvangsmulkt, for 

eksempel en løpende dagmulkt, for manglende overholdelse av beslutninger, pålegg, midlertidige tiltak, forpliktende 

tilsagn fra næringsdrivende eller andre tiltak med sikte på å stanse overtredelsen. 

14) Regler om sanksjoner bør innføres i direktiv 93/13/EØF med sikte på å styrke dets avskrekkende virkning. 

Medlemsstatene står fritt til å bestemme den administrative eller rettslige prosedyren for anvendelse av sanksjoner for 

overtredelser av nevnte direktiv. Særlig kan forvaltningsmyndigheter eller nasjonale domstoler ilegge sanksjoner når de 

slår fast at avtalevilkår er urimelige, herunder på grunnlag av rettergang innledet av en forvaltningsmyndighet. 

Sanksjonene kan også ilegges av forvaltningsmyndigheter eller nasjonale domstoler når selger eller leverandør bruker 

avtalevilkår som er uttrykkelig definert som urimelige under alle omstendigheter i nasjonal rett, og når selger eller 

leverandør bruker avtalevilkår som er funnet å være urimelige ved en endelig bindende beslutning. Medlemsstatene kan 

beslutte at forvaltningsmyndighetene også har rett til å fastslå at avtalevilkår er urimelige. Forvaltningsmyndigheter eller 

nasjonale domstoler kan også ilegge en sanksjon gjennom den samme beslutningen som fastslår at avtalevilkårene er 

urimelige. Medlemsstatene kan fastsette egnede samordningsmekanismer for tiltak på nasjonalt plan vedrørende 

individuell kompensasjon og sanksjoner. 

15) Når medlemsstatene fordeler inntekter fra bøter, bør de vurdere å øke vernet av forbrukernes allmenne interesser samt 

andre vernede offentlige interesser. 

16) Medlemsstatene bør sikre at avhjelpende tiltak er tilgjengelige for forbrukere som har lidd skade som følge av urimelig 

handelspraksis, for å fjerne alle virkninger av slik urimelig praksis. En tydelig ramme for individuelle avhjelpende tiltak 

ville gjøre privat håndheving lettere. Forbrukeren bør, på en forholdsmessig og effektiv måte, ha mulighet til erstatning 

for skade og, der det er relevant, en prisreduksjon eller heving av avtalen. Medlemsstatene bør ikke hindres i å 

opprettholde eller innføre rettigheter til andre avhjelpende tiltak, som for eksempel reparasjon eller bytting for forbruke-

re som har lidd skade som følge av urimelig handelspraksis, for å sikre at virkningene av slik praksis fjernes fullt ut. 

Medlemsstatene bør ikke hindres i å fastsette vilkår for anvendelsen og virkningene av avhjelpende tiltak for forbrukere. 

Ved anvendelsen av avhjelpende tiltak bør den urimelige handelspraksisens alvorlighetsgrad og art, skaden som forbru-

keren har lidd, og andre relevante omstendigheter, for eksempel den næringsdrivendes forsømmelse eller overtredelse av 

avtalen, kunne tas i betraktning, dersom det er relevant.  
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17) Ved egnethetskontrollen av forbruker- og markedsføringsregelverket og den parallelle evalueringen av direktiv 

2011/83/EU ble det også identifisert en rekke områder der Unionens eksisterende forbrukervernregler bør moderniseres. 

På bakgrunn av den kontinuerlige utviklingen av digitale verktøy er det nødvendig å tilpasse Unionens forbrukervern-

lovgivning. 

18) Når tilbydere av nettbasert søkefunksjonalitet rangerer kommersielle tilbud høyere eller gir dem en mer framtredende 

plassering i søkeresultater, har dette stor innvirkning på forbrukerne. 

19) Rangering viser til den relative framhevingen av tilbudene fra næringsdrivende eller relevansen som tildeles søkeresulta-

ter som blir presentert, organisert eller formidlet av tilbydere av nettbasert søkefunksjonalitet, herunder som følge av 

bruken av algoritmebasert sekvensering, mekanismer for rangering eller omtaler, visuelle markeringer eller andre 

framhevingsverktøy eller kombinasjoner av slike. 

20) I denne forbindelse bør vedlegg I til direktiv 2005/29/EF endres for å klargjøre at former for praksis der en 

næringsdrivende gir opplysninger til en forbruker i form av søkeresultater som svar på forbrukerens nettbaserte søk uten 

tydelig å opplyse om enhver form for betalt reklame eller betaling spesifikt for å oppnå høyere rangering av produkter i 

søkeresultatene, bør forbys. Når en næringsdrivende direkte eller indirekte har betalt tilbyderen av den nettbaserte 

søkefunksjonaliteten for en høyere rangering av et produkt i søkeresultatene, bør tilbyderen av den nettbaserte 

søkefunksjonaliteten opplyse forbrukerne om dette på en kortfattet, lett tilgjengelig og forståelig måte. Indirekte betaling 

kan være i form av en næringsdrivendes akseptering av enhver form for ytterligere forpliktelser overfor tilbyderen av 

den nettbaserte søkefunksjonaliteten, som har høyere rangering som spesifikk virkning. Den indirekte betalingen kan 

bestå av økt provisjon per transaksjon samt forskjellige erstatningsordninger som spesifikt fører til høyere rangering. 

Betaling for generelle tjenester, for eksempel listeoppføringsgebyrer eller medlemskontingenter, som dekker et bredt 

spekter av funksjonalitet som tilbys den næringsdrivende av tilbyderen av den nettbaserte søkefunksjonaliteten, bør ikke 

anses som betaling for spesifikt å oppnå høyere rangering av produkter, forutsatt at slik betaling ikke foretas nettopp 

med henblikk på å oppnå høyere rangering. Nettbasert søkefunksjonalitet kan leveres av ulike typer nettbaserte 

næringsdrivende, herunder formidlere, for eksempel nettbaserte markedsplasser, søkemotorer og sammenligningsnett-

steder. 

21) Krav om gjennomsiktighet med hensyn til hovedparametrene som bestemmer rangeringen, reguleres også av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1150(9). Kravene om gjennomsiktighet i henhold til nevnte forordning 

omfatter et bredt spekter av nettbaserte formidlere, herunder nettbaserte markedsplasser, men de gjelder bare mellom 

næringsdrivende og nettbaserte formidlere. Lignende gjennomsiktighetskrav bør derfor innføres i direktiv 2005/29/EF 

for å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet overfor forbrukerne, unntatt når det gjelder leverandører av nettbaserte 

søkemotorer, som i henhold til nevnte forordning allerede skal oppgi hovedparametrene som enkeltvis eller samlet har 

størst betydning for rangeringen, samt disse parametrenes relative betydning, gjennom en lett og offentlig tilgjengelig 

beskrivelse formulert på et klart og forståelig språk i sine nettbaserte søkemotorer. 

22) Næringsdrivende som gjør det mulig for forbrukere å søke etter varer og tjenester, f.eks. reiser, innkvartering og 

fritidsaktiviteter, som tilbys av forskjellige næringsdrivende eller forbrukere, bør informere forbrukerne om de fastsatte 

hovedparametrene som avgjør rangeringen av tilbudene som presenteres for forbrukeren som et resultat av søket, og 

deres relative betydning i forhold til andre parametrer. Denne informasjonen bør være kortfattet, enkel å finne, godt 

synlig og direkte tilgjengelig. Med parametrer som avgjør rangeringen, menes alle generelle kriterier, prosesser, særlige 

signaler som innarbeides i algoritmer, eller andre justerings- eller degraderingsmekanismer brukt i forbindelse med 

rangeringen. 

23) Kravet om informasjon om hovedparametrene som avgjør rangeringen, berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 

(EU) 2016/943(10). Næringsdrivende bør ikke være forpliktet til å offentliggjøre i detalj hvordan deres rangeringsme-

kanismer, herunder algoritmer, fungerer. Næringsdrivende bør gi en generell beskrivelse av hovedparametrene som 

avgjør rangeringen, som forklarer de fastsatte hovedparametrene brukt av den næringsdrivende og deres relative betyd-

ning i forhold til andre parametrer, men beskrivelsen trenger ikke presenteres på en tilpasset måte for hvert individuelle 

søk.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1150 av 20. juni 2019 om fremming av rettferdige vilkår og gjennomsiktighet for 

bedriftsbrukere av nettbaserte formidlingstjenester (EUT L 186 av 11.7.2019, s. 57). 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 av 8. juni 2016 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysnin-

ger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig tilegnelse, bruk og formidling (EUT L 157 av 15.6.2016, s. 1). 
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24) Når produkter tilbys til forbrukere på nettbaserte markedsplasser, er både tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen 

og tredjepartsleverandøren involvert i leveringen av opplysningene som skal gis før avtaleinngåelse i henhold til direktiv 

2011/83/EU. Det kan derfor hende at forbrukere som bruker den nettbaserte markedsplassen, ikke har en klar forståelse 

av hvem deres avtalepartnere er, og hvordan dette påvirker deres rettigheter og forpliktelser. 

25) Nettbaserte markedsplasser bør med hensyn til direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU defineres på samme måte som i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013(11) og europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148(12). 

Definisjonen av «nettbasert markedsplass» bør imidlertid oppdateres og gjøres mer teknologisk nøytral for å dekke nye 

teknologier. I stedet for å vise til et «nettsted» er det derfor hensiktsmessig å vise til programvare, herunder et nettsted, 

en del av et nettsted eller en applikasjon, som drives av eller på vegne av den næringsdrivende, i samsvar med begrepet 

«nettbasert grensesnitt» som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 og (EU) 2018/302(13). 

26) Det bør derfor fastsettes særlige opplysningskrav for nettbaserte markedsplasser i direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU 

for å informere forbrukerne som bruker nettbaserte markedsplasser, om hovedparametrene som avgjør rangeringen av 

tilbud, og hvorvidt de inngår en avtale med en næringsdrivende eller en ikke-næringsdrivende, for eksempel en annen 

forbruker. 

27) Tilbydere av nettbaserte markedsplasser bør informere forbrukerne om hvorvidt tredjeparten som tilbyr varer, tjenester 

eller digitalt innhold, er en næringsdrivende eller en ikke-næringsdrivende, på grunnlag av tredjepartens erklæring til 

dem. Når tredjeparten som leverer varer, tjenester eller digitalt innhold, erklærer seg som en ikke-næringsdrivende, bør 

tilbydere av nettbaserte markedsplasser avgi en kort erklæring om at forbrukerrettighetene som følger av Unionens 

forbrukervernlovgivning, ikke får anvendelse på den inngåtte avtalen. Videre bør forbrukerne informeres om hvordan 

forpliktelser knyttet til avtalen deles mellom tredjeparter som tilbyr varene, tjenestene eller det digitale innholdet, og 

tilbydere av nettbaserte markedsplasser. Informasjonen bør gis på en klar og forståelig måte og ikke bare i 

standardvilkårene eller lignende avtaledokumenter. Opplysningskravene for tilbydere av nettbaserte markedsplasser bør 

være forholdsmessige. Disse kravene må finne en balanse mellom et høyt nivå for forbrukervern og konkurranseevnen 

til tilbydere av nettbaserte markedsplasser. Tilbydere av nettbaserte markedsplasser bør ikke pålegges å liste opp 

spesifikke forbrukerrettigheter når de informerer forbrukere om at disse ikke får anvendelse. Dette berører ikke 

forbrukeropplysningskravene fastsatt i direktiv 2011/83/EU, særlig i artikkel 6 nr. 1. Informasjonen som skal gis om 

ansvaret for å sikre forbrukerrettigheter, avhenger av avtalefestede ordninger mellom tilbyderne av nettbaserte 

markedsplasser og de berørte tredjepartsnæringsdrivende. Tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen kan angi at en 

tredjepartsnæringsdrivende er eneansvarlig for å sikre forbrukerrettigheter, eller beskrive sine egne særlige ansvars-

områder dersom denne tilbyderen påtar seg ansvaret for visse sider ved avtalen, for eksempel levering eller bruken av 

angreretten. 

28) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF(14) bør tilbydere av nettbaserte mar-

kedsplasser ikke pålegges å kontrollere den rettslige statusen til tredjepartsleverandører. I stedet bør tilbydere av nettba-

serte markedsplasser kreve at tredjepartsleverandører på den nettbaserte markedsplassen angir sin status som nærings-

drivende eller ikke-næringsdrivende med hensyn til forbrukervernlovgivningen og formidler denne informasjonen til 

tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen. 

29) Idet det tas hensyn til den raske teknologiske utviklingen når det gjelder nettbaserte markedsplasser, og behovet for å 

sikre et høyt nivå for forbrukervern bør medlemsstatene kunne vedta eller opprettholde særlige ytterligere tiltak for dette 

formålet. Slike bestemmelser bør være forholdsmessige og ikke-diskriminerende uten å berøre direktiv 2000/31/EF.  

  

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (NTF-forordningen) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1). 

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og 

informasjonssystemer i hele Unionen (EUT L 194 av 19.7.2016, s. 1). 

(13) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak mot uberettiget geoblokkering og andre former for 

forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked, og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 60 I av 2.3.2018, s. 1). 

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig 

elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet om elektronisk handel») (EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1). 
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30) Definisjonene av digitalt innhold og digitale tjenester i direktiv 2011/83/EU bør tilpasses definisjonene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770(15). Digitalt innhold som omfattes av direktiv (EU) 2019/770, omfat-

ter en enkelt levering, en rekke enkeltstående leveringer eller kontinuerlig levering over et visst tidsrom. Kontinuerlig 

levering bør ikke nødvendigvis kreve levering i lang tid. Tilfeller som for eksempel nettstrømming av videoklipp bør 

anses som kontinuerlig levering over et visst tidsrom, uavhengig av den faktiske varigheten på den audiovisuelle filen. 

Det kan derfor være vanskelig å skille mellom visse typer av digitalt innhold og digitale tjenester, ettersom begge kan 

innebære at den næringsdrivende leverer kontinuerlig i hele avtalens varighet. Eksempler på digitale tjenester er video- 

og lyddelingstjenester og annen fillagring, tekstbehandling eller spill som tilbys i skyen, skylagring, webbasert e-post, 

sosiale medier og skyapplikasjoner. Tjenesteyterens kontinuerlige involvering berettiger anvendelsen av reglene om 

angrerett fastsatt i direktiv 2011/83/EU, som på en effektiv måte gjør det mulig for forbrukere å prøve tjenesten og, i 

løpet av 14 dager fra inngåelsen av avtalen, bestemme seg for om de vil beholde den eller ikke. Mange avtaler om 

levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, kjennetegnes ved en enkelt levering til forbrukeren av 

én eller flere deler med digitalt innhold, slik som spesifikke musikk- eller videofiler. Avtaler om levering av digitalt 

innhold som ikke leveres på et fysisk medium, omfattes fortsatt av unntaket fra angreretten fastsatt i artikkel 16 første 

ledd bokstav m) i direktiv 2011/83/EU, der det framgår at forbrukerens angrerett går tapt når utføringen av avtalen er 

påbegynt, for eksempel ved nedlasting eller strømming av innholdet, med forbehold om forbrukerens uttrykkelige 

forhåndssamtykke til at utføringen kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og om at denne har erkjent at angreretten 

dermed går tapt. Dersom det er tvil om hvorvidt avtalen er en tjenesteavtale eller en avtale om levering av digitalt 

innhold som ikke leveres på et fysisk medium, bør reglene om angrerett for tjenester få anvendelse. 

31) Digitalt innhold og digitale tjenester leveres ofte på nett i henhold til avtaler som innebærer at forbrukeren ikke betaler 

en pris, men gir fra seg personopplysninger til den næringsdrivende. Direktiv 2011/83/EU får allerede anvendelse på 

avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium (dvs. levering av nettbasert digitalt 

innhold), uansett om forbrukeren betaler en pris i penger eller gir fra seg personopplysninger. Nevnte direktiv kommer 

imidlertid bare til anvendelse på tjenesteavtaler, herunder avtaler om digitale tjenester, som innebærer at forbrukeren 

betaler eller påtar seg å betale en pris. Nevnte direktiv får følgelig ikke anvendelse på avtaler om digitale tjenester som 

innebærer at forbrukeren gir fra seg personopplysninger til den næringsdrivende uten å betale en pris. Gitt likhetene 

mellom og utskiftbarheten til betalte digitale tjenester og digitale tjenester som leveres i bytte mot personopplysninger, 

bør de være omfattet av samme regler i henhold til nevnte direktiv. 

32) Det bør sikres samsvar mellom virkeområdet for direktiv 2011/83/EU og direktiv (EU) 2019/770, som får anvendelse på 

avtaler om levering av digitalt innhold eller digitale tjenester, i henhold til hvilke forbrukeren gir fra seg eller påtar seg å 

gi fra seg personopplysninger til den næringsdrivende. 

33) Virkeområdet for direktiv 2011/83/EU bør derfor utvides til å omfatte også avtaler der den næringsdrivende leverer eller 

påtar seg å levere en digital tjeneste til forbrukeren, og forbrukeren gir fra seg eller påtar seg å gi fra seg personopplys-

ninger. På samme måte som for avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, bør nevnte 

direktiv få anvendelse når forbrukeren gir fra seg eller påtar seg å gi fra seg personopplysninger til den næringsdrivende, 

med mindre personopplysningene som gis av forbrukeren, utelukkende behandles av den næringsdrivende for å levere 

det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, og den næringsdrivende ikke behandler disse opplysningene til noe 

annet formål. Enhver behandling av personopplysninger bør være i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 2016/679(16). 

34) For å sikre fullstendig samordning med direktiv (EU) 2019/770 dersom digitalt innhold og digitale tjenester ikke leveres 

i bytte mot en pris, bør direktiv 2011/83/EU heller ikke få anvendelse på situasjoner der den næringsdrivende samler inn 

personopplysninger utelukkende for å oppfylle lovfestede krav som den næringsdrivende er underlagt. Slike situasjoner 

kan for eksempel omfatte tilfeller der det av sikkerhets- og identifikasjonshensyn stilles krav om registrering av 

forbrukeren i henhold til gjeldende lovgivning.  

  

(15) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og 

digitale tjenester (EUT L 136 av 22.5.2019, s. 1). 

(16) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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35) Direktiv 2011/83/EU bør heller ikke få anvendelse på situasjoner der den næringsdrivende bare samler inn metadata, for 

eksempel opplysninger om forbrukerens utstyr eller nettleserhistorikk, med mindre denne situasjonen anses å være en 

avtale i henhold til nasjonal rett. Det bør heller ikke få anvendelse på situasjoner der forbrukeren, uten å ha inngått 

avtale med den næringsdrivende, utsettes for reklame utelukkende for å få tilgang til digitalt innhold eller en digital 

tjeneste. Medlemsstatene bør imidlertid stå fritt til å utvide anvendelsen av bestemmelsene i nevnte direktiv til slike 

situasjoner, eller på annen måte fastsette regler for slike situasjoner, som er unntatt fra nevnte direktivs virkeområde. 

36) Begrepet «funksjonalitet» bør forstås som å vise til hvordan digitalt innhold eller en digital tjeneste kan brukes. For 

eksempel kan fravær eller forekomst av eventuelle tekniske begrensninger, for eksempel beskyttelse i form av digital 

rettighetsforvaltning eller regionkoding, ha innvirkning på det digitale innholdets eller den digitale tjenestens mulighet 

til å utføre alle sine funksjoner, idet det tas hensyn til deres formål. Begrepet «samvirkingsevne» omhandler hvorvidt og 

i hvilken grad digitalt innhold eller en digital tjeneste er i stand til å fungere sammen med annen maskinvare eller 

programvare enn den som digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type vanligvis brukes sammen med. 

Tilfredsstillende funksjonalitet kan for eksempel omfatte det digitale innholdets eller den digitale tjenestens evne til å 

utveksle informasjon med slik annen programvare eller maskinvare og til å bruke utvekslet informasjon. Begrepet 

«kompatibilitet» er definert i direktiv (EU) 2019/770. 

37) Artikkel 7 nr. 3 og artikkel 8 nr. 8 i direktiv 2011/83/EU fastsetter at næringsdrivende, for henholdsvis avtaler inngått 

utenom faste forretningslokaler og fjernsalgsavtaler, må innhente forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke til å 

påbegynne utføringen før utløpet av angrefristen. I artikkel 14 nr. 4 bokstav a) i nevnte direktiv fastsettes en avtalefestet 

sanksjon dersom dette kravet ikke oppfylles av den næringsdrivende, nemlig at forbrukeren ikke må betale for de leverte 

tjenestene. Kravet om å innhente forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke er derfor bare relevant for tjenester, 

herunder digitale tjenester, som leveres mot betaling av en pris. Det er derfor nødvendig å endre artikkel 7 nr. 3 og 

artikkel 8 nr. 8 slik at kravet for næringsdrivende om å innhente forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke bare får 

anvendelse på tjenesteavtaler som innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren. 

38) I artikkel 16 første ledd bokstav m) i direktiv 2011/83/EU er det fastsatt et unntak fra angreretten med hensyn til digitalt 

innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom forbrukeren har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke til at utførin-

gen kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og har erkjent at angreretten dermed går tapt. I artikkel 14 nr. 4 bokstav 

b) i nevnte direktiv fastsettes en avtalefestet sanksjon dersom dette kravet ikke oppfylles av den næringsdrivende, 

nemlig at forbrukeren ikke må betale for det digitale innholdet som er forbrukt. Kravet om å innhente forbrukerens 

uttrykkelige forhåndssamtykke og erkjennelse er derfor bare relevant for digitalt innhold som leveres mot betaling av en 

pris. Det er derfor nødvendig å endre artikkel 16 første ledd bokstav m) slik at kravet for næringsdrivende om å innhente 

forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og erkjennelse bare får anvendelse på avtaler som innebærer en betalings-

forpliktelse for forbrukeren. 

39) I artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/29/EF fastsettes opplysningskravene ved «oppfordring til kjøp» av et produkt til en 

bestemt pris. Disse opplysningskravene gjelder allerede i markedsføringsfasen, mens direktiv 2011/83/EU pålegger de 

samme og andre, mer detaljerte opplysningskrav i den senere fasen før avtalen inngås (dvs. umiddelbart før forbrukeren 

inngår en avtale). Følgelig kan næringsdrivende pålegges å oppgi de samme opplysningene i markedsføringsfasen 

(f.eks. i en nettbasert annonse på et medienettsted) og før avtalen inngås (f.eks. på sidene i deres nettbutikker). 

40) Opplysningskravene fastsatt i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/29/EF omfatter å opplyse forbrukeren om den næringsdri-

vendes vilkår for klagebehandling. Resultatene fra forbruker- og markedsføringsregelverkets egnethetskontroll viser at 

disse opplysningene er mest relevante i fasen før avtalen inngås, som er omfattet av direktiv 2011/83/EU. Kravet om å 

gi disse opplysningene i oppfordringer til kjøp i markedsføringsfasen i henhold til direktiv 2005/29/EF bør derfor utgå. 

41) Ved artikkel 6 nr. 1 bokstav h) i direktiv 2011/83/EU pålegges næringsdrivende å gi forbrukere, før avtaleinngåelsen, 

opplysninger om angreretten, herunder standardangreskjemaet i vedlegg I B til nevnte direktiv. Artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv fastsetter enklere krav til opplysninger før avtaleinngåelsen dersom avtalen inngås ved bruk av et fjernkom-

munikasjonsmiddel som gir begrenset plass eller tid til å vise opplysningene, for eksempel over telefon, via talestyrte 

kjøpsassistenter eller via tekstmelding. De obligatoriske opplysningene som skal gis før avtaleinngåelsen på eller 

gjennom det aktuelle fjernkommunikasjonsmiddelet, omfatter opplysninger om angrerett som omhandlet i artikkel 6  

nr. 1 bokstav h). De omfatter også utlevering av standardangreskjemaet fastsatt i vedlegg I B. Det er imidlertid ikke 

mulig å utlevere angreskjemaet når avtalen inngås ved bruk av f.eks. telefon eller en talestyrt kjøpsassistent, og det kan 
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være teknisk umulig å utføre på en brukervennlig måte gjennom andre fjernkommunikasjonsmidler som omfattes av 

artikkel 8 nr. 4. Det er derfor hensiktsmessig å unnta utlevering av standardangreskjema fra de opplysningene som 

næringsdrivende i alle tilfeller må gi på eller gjennom et slikt særskilt fjernkommunikasjonsmiddel som brukes til 

inngåelsen av avtalen i henhold til artikkel 8 nr. 4. 

42) I artikkel 16 første ledd bokstav a) i direktiv 2011/83/EU fastsettes det et unntak fra angreretten med hensyn til 

tjenesteavtaler som er utført fullt ut, dersom utførelsen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og 

denne har erkjent at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt fullt ut av den næringsdrivende. Ved artikkel 7 nr. 3 og 

artikkel 8 nr. 8 i nevnte direktiv, som omhandler den næringsdrivendes forpliktelser i situasjoner der utføringen av 

avtalen er påbegynt før utløpet av angrefristen, stilles det imidlertid kun krav til næringsdrivende om å innhente 

forbrukerens uttrykkelige samtykke, men ikke dennes erkjennelse av at angreretten vil gå tapt når utføringen er fullført. 

For å sikre samsvar mellom disse bestemmelsene er det nødvendig å tilføye en forpliktelse i artikkel 7 nr. 3 og artikkel 8 

nr. 8 for den næringsdrivende om også å innhente forbrukerens erkjennelse av at angreretten vil gå tapt når utføringen er 

fullført, dersom avtalen innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren. I tillegg bør ordlyden i artikkel 16 første ledd 

bokstav a) endres for å ta hensyn til endringene i artikkel 7 nr. 3 og artikkel 8 nr. 8, slik at kravet til næringsdrivende om 

å innhente forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og erkjennelse bare får anvendelse på tjenesteavtaler som 

innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren. Medlemsstatene bør imidlertid ha mulighet til ikke å anvende kravet 

om å innhente forbrukerens erkjennelse av at angreretten vil gå tapt når utføringen er fullført, på tjenesteavtaler der 

forbrukeren uttrykkelig har anmodet om et besøk fra den næringsdrivende for å få utført reparasjoner. Artikkel 16 første 

ledd bokstav c) i nevnte direktiv fastsetter et unntak fra angreretten i forbindelse med avtaler om levering av varer 

framstilt etter forbrukerens spesifikasjoner eller som har fått et tydelig personlig preg. Dette unntaket omfatter f.eks., 

framstilling og montering av tilpassede møbler i forbrukerens hjem når de leveres i henhold til en enkelt salgsavtale. 

43) Unntaket fra angreretten fastsatt i artikkel 16 første ledd bokstav b) i direktiv 2011/83/EU bør også anses å gjelde for 

avtaler om enkeltstående leveranser av energi som ikke leveres via energinettet, ettersom prisen på slik energi avhenger 

av svingninger i råvaremarkedene eller energimarkedene som den næringsdrivende ikke kan kontrollere, og som kan 

oppstå innen utløpet av angrefristen. 

44) Artikkel 14 nr. 4 i direktiv 2011/83/EU fastsetter vilkårene for når forbrukeren, hvis denne bruker angreretten, ikke 

hefter for kostnadene for utførelse av tjenester, levering av vann, gass eller elektrisitet og levering av digitalt innhold 

som ikke leveres på et fysisk medium. Dersom noen av disse vilkårene er oppfylt, skal forbrukeren ikke betale prisen på 

tjenesten, leveringen av vann, gass eller elektrisitet eller det digitale innholdet mottatt før bruken av angreretten. Når det 

gjelder digitalt innhold, er ett av disse ikke-kumulative vilkårene, nærmere bestemt artikkel 14 nr. 4 bokstav b) punkt 

iii), unnlatelse av å gi bekreftelse på avtalen, som inkluderer bekreftelse av forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke 

til å påbegynne utføringen av avtalen før utløpet av angrefristen og dennes erkjennelse av at angreretten går tapt som 

følge av dette. Dette vilkåret er imidlertid ikke blant vilkårene for tap av angreretten i artikkel 16 første ledd bokstav m) 

i nevnte direktiv, noe som skaper usikkerhet med hensyn til muligheten for forbrukere til å påberope seg artikkel 14  

nr. 4 bokstav b) punkt iii) når de andre to vilkårene fastsatt i artikkel 14 nr. 4 bokstav b) er oppfylt, og angreretten 

følgelig går tapt i samsvar med artikkel 16 første ledd bokstav m). Vilkåret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 bokstav b) punkt 

iii) bør derfor tilføyes artikkel 16 første ledd bokstav m), slik at forbrukeren kan bruke angreretten når dette vilkåret ikke 

er oppfylt, og følgelig gjøre krav på rettighetene fastsatt i artikkel 14 nr. 4. 

45) Næringsdrivende kan personalisere prisen på sine tilbud til bestemte forbrukere eller bestemte forbrukerkategorier 

basert på automatiserte beslutninger og profilering av forbrukeratferd, noe som gjør det mulig for næringsdrivende å 

vurdere forbrukerens kjøpekraft. Forbrukerne bør derfor tydelig informeres når prisen som tilbys dem, er personalisert 

basert på automatiserte beslutninger, slik at de kan ta hensyn til de potensielle risikoene når de tar sin kjøpsbeslutning. 

Følgelig bør det tilføyes et spesifikt opplysningskrav i direktiv 2011/83/EU om at forbrukeren skal informeres når prisen 

er personalisert på grunnlag av automatiserte beslutninger. Dette opplysningskravet bør ikke få anvendelse på teknikker 

som «dynamisk» prising eller prising «i sanntid», som innebærer endring av prisen på en svært fleksibel og rask måte 
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som svar på markedsetterspørsel, når disse teknikkene ikke innebærer personalisering basert på automatiserte beslutnin-

ger. Dette opplysningskravet berører ikke forordning (EU) 2016/679, som blant annet fastsetter personers rett til ikke å 

utsettes for automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering. 

46) Med tanke på den teknologiske utviklingen er det nødvendig å fjerne henvisningen til telefaksnummer fra listen over 

kommunikasjonsmidler i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2011/83/EU, siden telefaks sjelden brukes og stort sett er 

avleggs. 

47) Forbrukerne stoler i økende grad på forbrukeromtaler og -anbefalinger når de tar kjøpsbeslutninger. Når næringsdri-

vende gir tilgang til forbrukeromtaler av produkter, bør de derfor informere forbrukerne om det er innført prosesser eller 

prosedyrer for å sikre at de publiserte omtalene stammer fra forbrukere som faktisk har brukt eller kjøpt produktene. 

Dersom slike prosesser eller prosedyrer er innført, bør de næringsdrivende gi informasjon om hvordan kontrollene 

foretas, og de bør gi tydelig informasjon til forbrukerne om hvordan omtaler behandles, for eksempel hvorvidt alle 

omtaler, uansett om de er positive eller negative, publiseres, eller hvorvidt disse omtalene er blitt sponset eller påvirket 

av et avtaleforhold med en næringsdrivende. Videre bør det derfor anses å være urimelig handelspraksis å villede 

forbrukerne ved å angi at omtaler av et produkt ble sendt inn av forbrukere som faktisk har brukt eller kjøpt produktet, 

når ingen rimelige og forholdsmessige tiltak er truffet for å sikre at de kommer fra slike forbrukere. Slike tiltak kan 

omfatte tekniske midler for å kontrollere påliteligheten til personen som skriver en omtale, for eksempel ved å be om 

informasjon for å kontrollere at forbrukeren faktisk har brukt eller kjøpt produktet. 

48) Bestemmelsene i dette direktivet vedrørende forbrukeromtaler og -anbefalinger berører ikke vanlig og legitim reklame-

praksis der det framsettes overdrevne påstander eller påstander som ikke er ment å oppfattes bokstavelig. 

49) Det bør også være forbudt for næringsdrivende å sende inn falske forbrukeromtaler og -anbefalinger, for eksempel som 

«likes» på sosiale medier, eller å få andre til å gjøre dette for å reklamere for deres produkter, samt å manipulere 

forbrukeromtaler og -anbefalinger, for eksempel ved å publisere kun positive omtaler og slette negative. En slik praksis 

kan også skje gjennom ekstrapolering av anbefalinger via sosiale medier, der en brukers positive interaksjon med et 

bestemt innhold på nettet knyttes eller overføres til et annet, men relatert innhold, noe som gir inntrykk av at brukeren 

også har en positiv innstilling til det relaterte innholdet. 

50) Det bør være forbudt for næringsdrivende å videreselge til forbrukere billetter til kultur- og idrettsarrangementer som de 

har ervervet ved bruk av programvare som «bots», som gjør det mulig for dem å kjøpe et antall billetter ut over de 

tekniske begrensningene fastsatt av den primære billettselgeren eller å omgå andre tekniske midler som den primære 

selgeren har innført for å sikre at billetter er tilgjengelige for alle. Dette forbudet skal ikke berøre eventuelle andre 

nasjonale tiltak som medlemsstatene kan treffe for å verne forbrukernes rettmessige interesser og sikre kulturpolitikk og 

en bred tilgang for alle personer til kultur- og idrettsarrangementer, for eksempel regulering av videresalgsprisen på 

billetter. 

51) Artikkel 16 i pakten sikrer friheten til å drive næringsvirksomhet i samsvar med unionsretten og nasjonal rett og praksis. 

Markedsføring på tvers av medlemsstatene av varer som identiske når varenes sammensetning eller egenskaper i 

virkeligheten skiller seg vesentlig fra hverandre, kan imidlertid villede forbrukerne og få dem til å treffe en transaksjons-

beslutning som de ellers ikke ville ha truffet. 

52) En slik praksis kan derfor anses å være i strid med direktiv 2005/29/EF på grunnlag av en vurdering fra tilfelle til tilfelle 

av relevante elementer. For å lette anvendelsen av gjeldende unionsrett for forbruker- og næringsmiddelmyndigheter i 

medlemsstatene ble det i kommisjonskunngjøringen av 29. september 2017, «Commisison Notice on the application of 

EU food and consumer protection law to issued of Dual Quality of Products – The specific case of food», gitt veiledning 

om anvendelsen av gjeldende unionsrett på situasjoner med næringsmidler med ulik kvalitet. I denne sammenhengen 

presenterte Kommisjonens Felles forskningssenter 25. april 2018 et dokument med tittelen «Framework for selecting 

and testing of food products to assess quality related characteristics: EU harmonised testing methodology». 

53) I mangel av en uttrykkelig bestemmelse har imidlertid erfaringene fra håndhevingen vist at det kan være uklart for 

forbrukere, næringsdrivende og nasjonale vedkommende myndigheter hvilke former for handelspraksis som kan være i 

strid med direktiv 2005/29/EF. Nevnte direktiv bør derfor endres for å sikre rettssikkerheten for både næringsdrivende 

og tilsynsmyndigheter ved uttrykkelig å regulere markedsføringen av en vare som identisk med en vare markedsført i 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1485 

 

 

andre medlemsstater, dersom disse varene har en sammensetning eller egenskaper som skiller seg vesentlig fra 

hverandre. Vedkommende myndigheter bør vurdere og håndtere slike former for praksis fra tilfelle til tilfelle i samsvar 

med direktiv 2005/29/EF, som endret ved dette direktivet. I sin vurdering bør vedkommende myndighet ta hensyn til 

hvorvidt en slik differensiering enkelt kan identifiseres av forbrukerne, den næringsdrivendes rett til å tilpasse varer av 

samme merke til ulike geografiske markeder på grunn av berettigede og objektive faktorer, for eksempel nasjonal rett, 

råvarers tilgjengelighet eller sesongavhengighet eller frivillige strategier for å forbedre tilgangen til sunne og 

næringsrike næringsmidler, samt den næringsdrivendes rett til å tilby varer av samme merke i forpakninger med ulik 

vekt eller volum på forskjellige geografiske markeder. Vedkommende myndigheter bør vurdere hvorvidt en slik 

differensiering enkelt kan identifiseres av forbrukerne ved å se på tilgjengeligheten og tilstrekkeligheten av informasjon. 

Det er viktig at forbrukerne blir informert om differensiering av varer på grunn av berettigede og objektive faktorer. De 

næringsdrivende bør stå fritt til å gi slike opplysninger på ulike måter, som gir forbrukerne mulighet til å få tilgang til 

nødvendig informasjon. Generelt bør de næringsdrivende velge andre måter enn vareetiketter til formidling av disse 

opplysningene. Unionens relevante sektorspesifikke regler og regler om fritt varebytte bør respekteres. 

54) Selv om salg utenom faste forretningslokaler utgjør en legitim og veletablert salgskanal, på samme måte som salg i en 

næringsdrivendes faste forretningslokaler og fjernsalg, kan noen særlig aggressive eller villedende former for 

markedsførings- eller salgspraksis i forbindelse med næringsdrivendes besøk i forbrukeres hjem eller ved utflukter som 

nevnt i artikkel 2 nr. 8 i direktiv 2011/83/EU legge press på forbrukerne til å kjøpe varer eller tjenester som de ellers 

ikke ville kjøpt, eller til overpris, ofte med umiddelbar betaling. Slike former for praksis er ofte rettet mot eldre eller 

andre sårbare forbrukere. Visse medlemsstater anser at slike former for praksis er uønskede, og finner det nødvendig å 

begrense visse former for og aspekter ved salg utenom faste forretningslokaler i henhold til direktiv 2011/83/EU, slik 

som aggressiv og villedende markedsføring eller salg av et produkt i forbindelse med uanmodede besøk i en forbrukers 

hjem eller ved utflukter. Dersom slike begrensninger vedtas av andre grunner enn forbrukervern, for eksempel 

allmennhetens interesse eller respekt for forbrukernes privatliv, som er beskyttet ved artikkel 7 i pakten, faller de utenfor 

virkeområdet for direktiv 2005/29/EF. 

55) I samsvar med nærhetsprinsippet og for å lette håndhevingen bør det presiseres at direktiv 2005/29/EF ikke berører 

medlemsstatenes adgang til å vedta nasjonale bestemmelser for ytterligere å verne forbrukernes rettmessige interesser 

mot urimelig handelspraksis i forbindelse med uanmodede besøk i deres hjem av en næringsdrivende for å tilby eller 

selge produkter eller ved utflukter organisert av en næringsdrivende der formålet er å presentere og selge produkter til 

forbrukere, dersom slike bestemmelser er begrunnet med hensynet til forbrukervern. Slike bestemmelser bør være 

forholdsmessige og ikke-diskriminerende og bør ikke innebære forbud mot slike salgskanaler som sådan. Nasjonale 

bestemmelser som vedtas av medlemsstatene, kan for eksempel fastsette hvilken tid på døgnet besøk i forbrukernes 

hjem uten deres uttrykkelige anmodning ikke er tillatt, eller forby slike besøk når forbrukeren på en synlig måte har 

tilkjennegitt at slike besøk ikke aksepteres, eller foreskrive betalingsprosedyren. Videre kan slike bestemmelser fastsette 

mer beskyttende regler på områdene som er harmonisert ved direktiv 2011/83/EU. Direktiv 2011/83/EU bør derfor 

endres for å tillate medlemsstatene å vedta nasjonale tiltak for å gi en lengre angrefrist og fravike særlige unntak fra 

angreretten. Medlemsstatene bør være forpliktet til å underrette Kommisjonen om eventuelle nasjonale bestemmelser 

som vedtas i denne forbindelse, slik at Kommisjonen kan gjøre disse opplysningene tilgjengelige for alle berørte parter 

og overvåke hvorvidt disse tiltakene er forholdsmessige og lovlige. 

56) Når det gjelder aggressiv og villedende praksis i forbindelse med arrangementer som holdes andre steder enn i den 

næringsdrivendes lokaler, berører ikke direktiv 2005/29/EF eventuelle vilkår for etablering eller for godkjenningsord-

ninger som medlemsstatene kan pålegge næringsdrivende. Nevnte direktiv berører heller ikke nasjonal avtalerett, særlig 

ikke reglene om en avtales gyldighet, inngåelse eller virkning. Aggressiv og villedende praksis i forbindelse med 

arrangementer som holdes andre steder enn i den næringsdrivendes lokaler, kan forbys på grunnlag av en vurdering fra 

tilfelle til tilfelle i henhold til artikkel 5–9 i nevnte direktiv. I tillegg inneholder vedlegg I til nevnte direktiv et generelt 

forbud mot former for praksis der den næringsdrivende gir inntrykk av ikke å opptre for formål som gjelder dens 

yrkesvirksomhet, og former for praksis som gir inntrykk av at forbrukeren ikke kan forlate lokalet før en avtale er 

inngått. Kommisjonen bør vurdere hvorvidt de gjeldende reglene gir et tilstrekkelig nivå for forbrukervern og egnede 

verktøy for medlemsstatene slik at de effektivt kan håndtere slike former for praksis.  



Nr. 81/1486 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

57) Dette direktivet bør ikke berøre aspekter ved nasjonal avtalerett som ikke reguleres av dette direktivet. Dette direktivet 

bør derfor ikke berøre nasjonal avtalerett som for eksempel regulerer avtalers inngåelse eller gyldighet, som ved 

manglende samtykke eller ulovlig kommersiell aktivitet. 

58) For å sikre at borgerne får tilgang til oppdatert informasjon om deres forbrukerrettigheter og om utenrettslig tvisteløs-

ning, bør det nettbaserte kontaktpunktet som skal utvikles av Kommisjonen, så langt det er mulig være brukervennlig, 

mobilvennlig, lett tilgjengelig og kunne brukes av alle, herunder personer med funksjonsnedsettelse («utforming for 

alle»). 

59) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(17) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i berettige-

de tilfeller skal følges av et eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser regelgiveren at 

oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

60) Ettersom målene for dette direktivet, som er å oppnå bedre håndheving og modernisering av forbrukervernlovgivningen, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av problemets unionsomfattende art bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktivet ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 93/13/EØF 

I direktiv 93/13/EØF skal ny artikkel lyde: 

«Artikkel 8b 

1. Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til 

dette direktivet, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2. Medlemsstatene kan begrense slike sanksjoner til situasjoner der avtalevilkårene er uttrykkelig definert som urimelige 

under alle omstendigheter i nasjonal rett, eller der en selger eller leverandør fortsatt anvender avtalevilkår som er funnet å være 

urimelige i en endelig beslutning truffet i samsvar med artikkel 7 nr. 2. 

3. Medlemsstatene skal sikre at følgende ikke-uttømmende og veiledende kriterier tas i betraktning ved ilegging av sanksjo-

ner, der det er relevant: 

a) Overtredelsens art, alvorlighetsgrad, omfang og varighet. 

b) Eventuelle tiltak truffet av selgeren eller leverandøren for å begrense eller avhjelpe skaden som forbrukerne har lidd. 

c) Eventuelle tidligere overtredelser begått av selgeren eller leverandøren. 

d) Den økonomiske fordelen som er oppnådd, eller tapet som er unngått, av selgeren eller leverandøren som følge av over-

tredelsen, dersom de relevante opplysningene er tilgjengelige. 

e) Sanksjoner ilagt selgeren eller leverandøren for samme overtredelse i andre medlemsstater i tverrnasjonale saker der 

informasjon om slike sanksjoner er tilgjengelig gjennom ordningen opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/2394(*). 

f) Eventuelle andre skjerpende eller formildende omstendigheter i saken.  

  

(17) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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4. Uten at det berører nr. 2 i denne artikkelen, skal medlemsstatene sikre at når sanksjoner skal ilegges i samsvar med 

artikkel 21 i forordning (EU) 2017/2394, omfatter de muligheten til enten å ilegge bøter gjennom administrative prosedyrer 

eller å innlede rettergang for ilegging av bøter, eller begge, der det høyeste beløpet for slike bøter skal være minst 4 % av 

selgerens eller leverandørens årsomsetning i den eller de berørte medlemsstatene. 

5. I tilfeller der bøter skal ilegges i samsvar med nr. 4, men opplysninger om selgerens eller leverandørens årsomsetning ikke 

foreligger, skal medlemsstatene innføre muligheten til å ilegge bøter med et høyeste beløp på minst 2 millioner euro. 

6. Medlemsstatene skal innen 28. november 2021 underrette Kommisjonen om reglene og tiltakene nevnt i nr. 1 og umid-

delbart underrette den om eventuelle senere endringer som berører dem. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale 

myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004 

(EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1).» 

Artikkel 2 

Endring av direktiv 98/6/EF 

I direktiv 98/6/EF gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 6a 

1. Alle kunngjeringar av prisreduksjonar skal innehalde den tidlegare prisen som forhandlaren nytta i ein viss tidsperiode 

før prisreduksjonen vart innført. 

2. Den tidlegare prisen tyder den lågaste prisen som forhandlaren har nytta i ein tidsperiode som ikkje er kortare enn  

30 dagar før prisreduksjonen vart innført. 

3. Medlemsstatane kan fastsetje andre reglar for varer som kan verte dårlege eller gå ut på dato raskt. 

4. Dersom produktet har vore på marknaden i mindre enn 30 dagar, kan medlemsstatane òg fastsetje ein kortare tids-

periode enn den som er nemnd i nr. 2. 

5. Dersom prisreduksjonen vert auka gradvis, kan medlemsstatane fastsetje at den tidlegare prisen er prisen utan pris-

reduksjonen før første prisreduksjon.» 

2) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

1. Medlemsstatane skal fastsetje reglar om kva sanksjonar som skal nyttast ved brot på dei nasjonale føresegnene som 

vert vedtekne i medhald av dette direktivet, og skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at dei vert sette i verk. 

Sanksjonane skal vere verknadsfulle, svare til brotet og hindre nye brot. 

2. Medlemsstatane skal sikre at det vert teke omsyn til følgjande ikkje-uttømmande og rettleiande kriterium ved på-

legging av sanksjonar, der det er relevant: 

a) Typen brot, alvorsgraden, omfanget og kor lenge brotet har vart. 

b) Eventuelle tiltak som forhandlaren har gjort, for å avgrense eller bøte på den skaden som forbrukarane har lidd. 

c) Eventuelle tidlegare brot som forhandlaren har gjort. 

d) Den økonomiske føremonen som forhandlaren har oppnådd, eller det tapet han har unngått, som følgje av brotet, der-

som dei relevante opplysningane er tilgjengelege. 

e) Sanksjonar som forhandlaren er pålagd, for same brot i andre medlemsstatar i tverrnasjonale saker der informasjon om 

slike sanksjonar er tilgjengeleg gjennom den ordninga som er skipa ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/2394(*). 

f) Eventuelle andre skjerpande eller formildande omstende i saka.  
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3. Medlemsstatane skal innan 28. november 2021 gje Kommisjonen melding om dei reglane og tiltaka som er nemnde i 

nr. 1, og straks gje han melding om eventuelle seinare endringar som gjeld dei. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale 

myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 2006/2004 (TEU L 345 av 27.12.2017, s. 1).» 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 2005/29/EF 

I direktiv 2005/29/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav c) skal lyde: 

«c) «produkt» enhver vare eller tjeneste, herunder fast eiendom, digital tjeneste og digitalt innhold, samt rettigheter 

og forpliktelser.» 

b) Nye bokstaver skal lyde: 

«m) «rangering» den relative framhevingen av produkter som blir presentert, organisert eller formidlet av den 

næringsdrivende, uavhengig av hvilke teknologiske hjelpemidler som benyttes for slik presentasjon, organisering 

eller formidling. 

n) «nettbasert markedsplass» enhver tjeneste som bruker programvare, herunder et nettsted, en del av et nettsted 

eller en applikasjon, som drives av eller på vegne av en næringsdrivende, og som gir forbrukere mulighet til å 

inngå fjernsalgsavtaler med andre næringsdrivende eller forbrukere.» 

2) I artikkel 3 skal nr. 5 og 6 lyde: 

«5. Dette direktivet hindrer ikke medlemsstatene i å vedta bestemmelser for å verne forbrukernes rettmessige interesser 

med hensyn til aggressive eller villedende former for markedsførings- eller salgspraksis i forbindelse med uanmodede 

besøk av en næringsdrivende i en forbrukers hjem eller ved utflukter organisert av en næringsdrivende der formålet er å 

presentere og selge produkter til forbrukere. Slike bestemmelser skal være forholdsmessige, ikke-diskriminerende og 

begrunnet med hensynet til forbrukervern. 

6. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om eventuelle nasjonale bestemmelser som vedtas på 

grunnlag av nr. 5, og om eventuelle senere endringer. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene lett tilgjengelige for 

forbrukere og næringsdrivende på et dertil egnet nettsted.» 

3) I artikkel 6 nr. 2 skal ny bokstav lyde: 

«c) enhver markedsføring av en vare i én medlemsstat som identisk med en vare markedsført i andre medlemsstater, når 

disse varenes sammensetning eller egenskaper skiller seg vesentlig fra hverandre, med mindre dette er begrunnet ut 

fra berettigede og objektive faktorer.» 

4) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav d) skal lyde: 

«d) vilkår for betaling, levering og yting, dersom disse avviker fra kravene til yrkesmessig aktsomhet,» 

ii) Ny bokstav skal lyde: 

«f) for produkter som tilbys på nettbaserte markedsplasser, hvorvidt tredjeparten som tilbyr produktene, er en 

næringsdrivende eller ikke, på grunnlag av tredjepartens erklæring til tilbyderen av den nettbaserte 

markedsplassen.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4a. Når forbrukere gis mulighet til å søke etter produkter som tilbys av ulike næringsdrivende eller av forbrukere på 

grunnlag av et søk i form av et nøkkelord, en setning eller andre data, uavhengig av hvor transaksjonene til slutt 

gjennomføres, skal generelle opplysninger som gjøres tilgjengelige i en særskilt del av det nettbaserte grensesnittet som 

er direkte og lett tilgjengelig fra siden der søkeresultatene presenteres, om hovedparametrene som avgjør rangeringen 
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av produktene som presenteres for forbrukeren som et resultat av søket, samt den relative betydningen av disse 

parametrene i forhold til andre parametrer, anses som vesentlige. Dette nummeret får ikke anvendelse på leverandører 

av nettbaserte søkemotorer som definert i artikkel 2 nr. 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1150(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1150 av 20. juni 2019 om fremming av rettferdige vilkår og 

gjennomsiktighet for bedriftsbrukere av nettbaserte formidlingstjenester (EUT L 186 av 11.7.2019, s. 57).» 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«6. Dersom en næringsdrivende gir tilgang til forbrukeromtaler av produkter, skal opplysninger om hvorvidt og hvor-

dan den næringsdrivende sikrer at de publiserte omtalene stammer fra forbrukere som faktisk har brukt eller kjøpt 

produktet, anses som vesentlig.» 

5) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 11a 

Erstatning 

1. Forbrukere som har lidd skade som følge av urimelig handelspraksis, skal ha tilgang til forholdsmessige og effektive 

avhjelpende tiltak, herunder erstatning for skade som forbrukeren har lidd, og, der det er relevant, en prisreduksjon eller 

heving av avtalen. Medlemsstatene kan fastsette vilkårene for anvendelsen og virkningene av disse avhjelpende tiltakene. 

Medlemsstatene kan ta i betraktning, der det er relevant, den urimelige handelspraksisens alvorlighetsgrad og art, skaden 

som forbrukeren har lidd, og andre relevante omstendigheter. 

2. Disse avhjelpende tiltakene berører ikke anvendelsen av andre avhjelpende tiltak som er tilgjengelige for forbrukere i 

henhold til unionsretten eller nasjonal rett.» 

6) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Sanksjoner 

1. Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i 

henhold til dette direktivet, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2. Medlemsstatene skal sikre at følgende ikke-uttømmende og veiledende kriterier tas i betraktning ved ilegging av 

sanksjoner, der det er relevant: 

a) Overtredelsens art, alvorlighetsgrad, omfang og varighet. 

b) Eventuelle tiltak truffet av den næringsdrivende for å begrense eller avhjelpe skaden som forbrukerne har lidd. 

c) Eventuelle tidligere overtredelser begått av den næringsdrivende. 

d) Den økonomiske fordelen som er oppnådd, eller tapet som er unngått, av den næringsdrivende som følge av 

overtredelsen, dersom de relevante opplysningene er tilgjengelige. 

e) Sanksjoner ilagt den næringsdrivende for samme overtredelse i andre medlemsstater i tverrnasjonale saker der informa-

sjon om slike sanksjoner er tilgjengelig gjennom ordningen opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/2394(*). 

f) Eventuelle andre skjerpende eller formildende omstendigheter i saken. 

3. Medlemsstatene skal sikre at når sanksjoner skal ilegges i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) 2017/2394, 

omfatter de muligheten til enten å ilegge bøter gjennom administrative prosedyrer eller å innlede rettergang for ilegging av 

bøter, eller begge, der det høyeste beløpet for slike bøter skal være minst 4 % av den næringsdrivendes årsomsetning i den 

eller de berørte medlemsstatene. Uten at nevnte forordning berøres, kan medlemsstatene, av nasjonale forfatningsmessige 

årsaker, begrense ilegging av bøter til 

a) overtredelser av artikkel 6, 7, 8 og 9 og av vedlegg I til dette direktivet, og  
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b) en næringsdrivendes fortsatte anvendelse av en handelspraksis som er funnet å være urimelig av vedkommende 

nasjonale myndighet eller domstol, når nevnte handelspraksis ikke er en overtredelse nevnt i bokstav a). 

4. I tilfeller der bøter skal ilegges i samsvar med nr. 3, men opplysninger om den næringsdrivendes årsomsetning ikke 

foreligger, skal medlemsstatene innføre muligheten til å ilegge bøter med et høyeste beløp på minst 2 millioner euro. 

5. Medlemsstatene skal innen 28. november 2021 underrette Kommisjonen om reglene og tiltakene nevnt i nr. 1 og 

umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer som berører dem. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale 

myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 2006/2004 (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1).» 

7) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer skal lyde: 

«11a. Å levere søkeresultater som svar på en forbrukers nettbaserte søk uten klart å tilkjennegi eventuell betalt reklame 

eller betaling spesifikt for å oppnå en høyere rangering av produkter i søkeresultatene.» 

b) Nye numre skal lyde: 

«23a. Å videreselge arrangementsbilletter til forbrukere dersom den næringsdrivende har ervervet disse ved hjelp av 

automatiserte midler for å omgå eventuelle begrensninger i antall billetter en person kan kjøpe, eller eventuelle 

andre regler som gjelder for billettkjøp. 

23b. Å angi at omtaler av et produkt er sendt inn av forbrukere som faktisk har brukt eller kjøpt produktet, uten å 

treffe rimelige og forholdsmessige tiltak for å sikre at de stammer fra slike forbrukere. 

23c. Å sende inn eller gi en annen juridisk eller fysisk person i oppdrag å sende inn falske forbrukeromtaler 

og -anbefalinger, eller å gi villedende framstilling av forbrukeromtaler eller anbefalinger på sosiale medier for å 

reklamere for produkter.» 

Artikkel 4 

Endring av direktiv 2011/83/EU 

I direktiv 2011/83/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3) «varer» varer som definert i artikkel 2 nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771(*), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om salg av 

varer, om endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF, og om oppheving av direktiv 

1999/44/EF (EUT L 136 av 22.5.2019, s. 28).» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4a) «personopplysninger» personopplysninger som definert i artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 2016/679(*), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1).»  
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c) Nr. 5) og 6) skal lyde: 

«5) «salgsavtale» enhver avtale der den næringsdrivende overfører eller påtar seg å overføre eiendomsretten til varer 

til forbrukeren, herunder enhver avtale som omfatter både varer og tjenester, 

6) «tjenesteavtale» enhver avtale, bortsett fra en salgsavtale, der den næringsdrivende yter eller påtar seg å yte en 

tjeneste til forbrukeren, herunder en digital tjeneste,» 

d) Nr. 11) skal lyde: 

«11) «digitalt innhold» digitalt innhold som definert i artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2019/770(*), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om levering av 

digitalt innhold og digitale tjenester (EUT L 136 av 22.5.2019, s. 1).» 

e) Nye bokstaver skal lyde: 

«16) «digital tjeneste» en digital tjeneste som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv (EU) 2019/770, 

17) «nettbasert markedsplass» enhver tjeneste som bruker programvare, herunder et nettsted, en del av et nettsted 

eller en applikasjon, som drives av eller på vegne av en næringsdrivende, og som gir forbrukere mulighet til å 

inngå fjernsalgsavtaler med andre næringsdrivende eller forbrukere, 

18) «tilbyder av en nettbasert markedsplass» enhver næringsdrivende som stiller til rådighet en nettbasert markeds-

plass for forbrukerne, 

19) «kompatibilitet» kompatibilitet som definert i artikkel 2 nr. 10 i direktiv (EU) 2019/770, 

20) «funksjonalitet» funksjonalitet som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv (EU) 2019/770, 

21) «samvirkingsevne» samvirkingsevne som definert i artikkel 2 nr. 12 i direktiv (EU) 2019/770.» 

2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Dette direktivet får anvendelse, på de vilkår og i den utstrekning som er fastsatt i direktivets bestemmelser, på 

alle avtaler som inngås mellom en næringsdrivende og en forbruker, der forbrukeren betaler eller påtar seg til å betale 

en pris. Direktivet får anvendelse på avtaler om levering av vann, gass, elektrisitet eller fjernvarme, herunder fra 

offentlige tilbydere, i den utstrekning dette blir levert på grunnlag av avtale.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«1a. Dette direktivet får også anvendelse dersom den næringsdrivende leverer eller påtar seg å levere digitalt 

innhold som ikke leveres på et fysisk medium, eller en digital tjeneste til forbrukeren, og forbrukeren gir fra seg eller 

påtar seg å gi fra seg personopplysninger til den næringsdrivende, med mindre personopplysningene som gis av 

forbrukeren, utelukkende behandles av den næringsdrivende for å levere det digitale innholdet som ikke leveres på et 

fysisk medium, eller den digitale tjenesten i samsvar med dette direktivet eller for å gi den næringsdrivende mulighet 

til å oppfylle de lovfestede kravene som den næringsdrivende er underlagt, og den næringsdrivende ikke behandler 

disse opplysningene til noe annet formål.» 

c) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav k) skal lyde: 

«k) om persontransporttjenester, med unntak av artikkel 8 nr. 2 og artikkel 19, 21 og 22,»  
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ii) Ny bokstav skal lyde: 

«n) om varer som selges på tvangsauksjon eller på annen måte tvangsmessig i henhold til lov.» 

3) I artikkel 5 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav e) skal lyde: 

«e) i tillegg til en påminnelse om at det finnes et lovkrav om at varer, digitalt innhold og digitale tjenester skal være 

kontraktsmessige, eventuelt en påminnelse om at det finnes ettersalgsservice og kommersielle garantier, samt 

vilkårene for disse,» 

b) Bokstav g) og h) skal lyde: 

«g) der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante tekniske beskyttelsestiltak, til varer med digitale 

elementer, digitalt innhold og digitale tjenester, 

h) der dette er relevant, kompatibiliteten og samvirkingsevnen til varer med digitale elementer, digitalt innhold og 

digitale tjenester som den næringsdrivende kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til.» 

4) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) den geografiske adressen der den næringsdrivende er etablert, samt den næringsdrivendes telefonnummer og 

e-postadresse; i tillegg, dersom den næringsdrivende stiller til rådighet andre nettbaserte kommunikasjons-

midler som garanterer at forbrukeren kan lagre all skriftlig korrespondanse, herunder dato og tidspunkt for 

slik korrespondanse, med den næringsdrivende på et varig medium, skal opplysningene også omfatte 

nærmere opplysninger om disse andre midlene; alle disse kommunikasjonsmidlene som den næringsdriven-

de stiller til rådighet, skal gjøre det mulig for forbrukeren å kontakte den næringsdrivende raskt og 

kommunisere effektivt med vedkommende; der dette er relevant, skal den næringsdrivende også oppgi den 

geografiske adressen og identiteten til den næringsdrivende som vedkommende opptrer på vegne av,» 

ii) Nytt nummer skal lyde: 

«ea) der dette er relevant, at prisen er personalisert basert på automatiserte beslutninger,» 

iii) Bokstav l) skal lyde: 

«l) en påminnelse om at det finnes et lovkrav om at varer, digitalt innhold og digitale tjenester skal være 

kontraktsmessige,» 

iv) Bokstav r) og s) skal lyde: 

«r) der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante tekniske beskyttelsestiltak, til varer med digitale 

elementer, digitalt innhold og digitale tjenester, 

s) der dette er relevant, kompatibiliteten og samvirkingsevnen til varer med digitale elementer, digitalt innhold 

og digitale tjenester som den næringsdrivende kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til.» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Opplysningene omhandlet i nr. 1 bokstav h), i) og j) i denne artikkelen kan gis ved hjelp av skjemaet for 

opplysninger om angrerett i vedlegg I A. Den næringsdrivende skal anses å ha oppfylt opplysningskravene fastsatt i 

nr. 1 bokstav h), i) og j) i denne artikkelen dersom den næringsdrivende har gitt forbrukeren dette skjemaet utfylt på 

korrekt måte. Henvisningene til angrefristen på 14 dager i skjemaet for opplysninger om angrerett i vedlegg I A skal 

erstattes med henvisninger til en angrefrist på 30 dager i tilfeller der medlemsstatene har vedtatt regler i samsvar med 

artikkel 9 nr. 1a.»  
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5) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Ytterligere særlige opplysningskrav for avtaler inngått på nettbaserte markedsplasser 

1. Før en forbruker blir bundet av en fjernsalgsavtale eller et tilsvarende tilbud på en nettbasert markedsplass, skal 

tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen, uten at det berører direktiv 2005/29/EF, gi forbrukeren følgende opplysnin-

ger på en måte som er klar, forståelig og egnet for fjernkommunikasjonsmiddel: 

a) Generelle opplysninger, gjort tilgjengelige i en særskilt del av det nettbaserte grensesnittet som er direkte og enkelt 

tilgjengelig fra siden der tilbudene presenteres, om hovedparametrene som avgjør rangeringen, som definert i artikkel 

2 nr. 1 bokstav m) i direktiv 2005/29/EF, av tilbud som presenteres for forbrukeren som et resultat av søket, og den 

relative betydningen av disse parametrene i forhold til andre parametrer. 

b) Hvorvidt tredjeparten som tilbyr varene, tjenestene eller det digitale innholdet, er en næringsdrivende eller ikke, på 

grunnlag av tredjepartens erklæring til tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen. 

c) Dersom tredjeparten som tilbyr varene, tjenestene eller det digitale innholdet, ikke er en næringsdrivende, at forbru-

kerrettighetene som følger av Unionens forbrukervernlovgivning, ikke kommer til anvendelse på avtalen. 

d) Der dette er relevant, hvordan forpliktelsene knyttet til avtalen deles mellom tredjeparten som tilbyr varene, tjenestene 

eller det digitale innholdet, og tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen; slike opplysninger berører ikke et 

eventuelt ansvar som tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen eller den tredjepartsnæringsdrivende har etter 

avtalen i henhold til unionsretten eller nasjonal rett. 

2. Uten at det berører direktiv 2000/31/EF, er denne artikkelen ikke til hinder for at medlemsstatene kan pålegge 

tilbydere av nettbaserte markedsplasser ytterligere opplysningskrav. Slike bestemmelser skal være forholdsmessige, ikke-

diskriminerende og begrunnet med hensynet til forbrukervern.» 

6) Artikkel 7 nr. 3 skal lyde: 

«3. Dersom en forbruker ønsker at utføringen av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke 

tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller av fjernvarme, skal påbegynnes før utløpet av angrefris-

ten fastsatt i artikkel 9 nr. 2, og avtalen innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren, skal den næringsdrivende kreve 

at forbrukeren framsetter en slik uttrykkelig anmodning på et varig medium, og anmode forbrukeren om å erkjenne at 

forbrukerens angrerett vil gå tapt når avtalen er oppfylt fullt ut av den næringsdrivende.» 

7) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Dersom avtalen inngås ved bruk av et fjernkommunikasjonsmiddel som gir begrenset plass eller tid til å vise 

opplysningene, skal den næringsdrivende på eller gjennom det aktuelle kommunikasjonsmiddelet, og før en slik avtale 

inngås, gi minst de opplysningene som kreves før avtalen inngås, om varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, 

den næringsdrivendes identitet, den samlede prisen, angreretten, avtalens varighet og, dersom dette gjelder en ikke-

tidsbegrenset avtale, vilkårene for å gå fra avtalen, som omhandlet i artikkel 6 nr. 1 henholdsvis bokstav a), b), e), h) 

og o), med unntak av standardangreskjemaet fastsatt i vedlegg I B som nevnt i bokstav h). De andre opplysningene 

omhandlet i artikkel 6 nr. 1, herunder standardangreskjemaet, skal gis av den næringsdrivende til forbrukeren på en 

egnet måte i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8. Dersom en forbruker ønsker at utføringen av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke 

tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller av fjernvarme, skal påbegynnes før utløpet av 

angrefristen fastsatt i artikkel 9 nr. 2, og avtalen innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren, skal den nærings-

drivende kreve at forbrukeren framsetter en uttrykkelig anmodning, og anmode forbrukeren om å erkjenne at 

forbrukerens angrerett vil gå tapt når avtalen er oppfylt fullt ut av den næringsdrivende.»  
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8) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer skal lyde: 

«1a. For å beskytte forbrukernes rettmessige interesser ved aggressiv eller villedende markedsførings- eller salgs-

praksis kan medlemsstatene vedta regler om at angrefristen på 14 dager nevnt i nr. 1 forlenges til 30 dager for avtaler 

inngått i forbindelse med uanmodede besøk av en næringsdrivende i en forbrukers hjem eller ved utflukter organisert 

av en næringsdrivende der formålet er å presentere og selge produkter til forbrukere. Slike regler skal være 

forholdsmessige, ikke-diskriminerende og begrunnet med hensynet til forbrukervern.» 

b) I nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2. Uten at det berører artikkel 10, skal angrefristen omhandlet i nr. 1 i denne artikkelen utløpe etter 14 dager eller, i 

tilfeller der medlemsstatene har vedtatt regler i samsvar med nr. 1a i denne artikkelen, 30 dager fra» 

9) Artikkel 10 nr. 2 skal lyde: 

«2. Dersom den næringsdrivende har gitt forbrukeren opplysningene fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen innen  

12 måneder etter den dag som er omhandlet i artikkel 9 nr. 2, skal angrefristen utløpe 14 dager eller, i tilfeller der 

medlemsstatene har vedtatt regler i samsvar med artikkel 9 nr. 1a, 30 dager etter den dag da forbrukeren mottok disse 

opplysningene.» 

10) I artikkel 13 skal nye ledd lyde: 

«4. Når det gjelder forbrukerens personopplysninger, skal den næringsdrivende overholde forpliktelsene som får anven-

delse i henhold til forordning (EU) 2016/679. 

5. Den næringsdrivende skal avstå fra å bruke noen form for innhold, unntatt personopplysninger, som forbrukeren har 

oppgitt eller laget ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som er levert av den næringsdrivende, 

unntatt dersom innholdet 

a) ikke har noen nytteverdi utenfor rammene for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som leveres av den 

næringsdrivende, 

b) bare gjelder forbrukerens aktivitet ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som leveres av den 

næringsdrivende, 

c) er slått sammen med andre data av den næringsdrivende og ikke kan deles opp, eller bare med en uforholdsmessig stor 

innsats, eller 

d) er generert i fellesskap av forbrukeren og andre, og andre forbrukere fortsatt kan benytte innholdet. 

6. Unntatt i situasjonene nevnt i nr. 5 bokstav a), b) eller c) skal den næringsdrivende på anmodning fra forbrukeren 

gjøre tilgjengelig for forbrukeren enhver form for innhold, unntatt personopplysninger, som forbrukeren har oppgitt eller 

opprettet ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som er levert av den næringsdrivende. 

7. Forbrukeren skal ha rett til å hente ut dette digitale innholdet vederlagsfritt, uten hindring fra den næringsdrivende, 

innen en rimelig frist og i et vanlig brukt og maskinlesbart format. 

8. Dersom angreretten brukes, kan den næringsdrivende hindre ytterligere bruk av det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten fra forbrukerens side, særlig ved å gjøre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten utilgjengelig 

for forbrukeren eller deaktivere forbrukerens brukerkonto, med forbehold for nr. 6.» 

11) I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer skal lyde: 

«2a. Dersom angreretten brukes, skal forbrukeren avstå fra å bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten 

og fra å gjøre den tilgjengelig for tredjeparter.»  
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b) I nr. 4 skal bokstav b) punkt i) lyde: 

«i) forbrukeren ikke har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke til at utføringen kan begynne før utløpet av 14- eller  

30-dagersperioden omhandlet i artikkel 9,» 

12) I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a) tjenesteavtaler etter at tjenesten er utført fullt ut, men, dersom avtalen innebærer en betalingsforpliktelse for 

forbrukeren, bare dersom utføringen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og denne 

har erkjent at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt fullt ut av den næringsdrivende,» 

ii) Bokstav m) skal lyde: 

«m) avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er 

påbegynt og, dersom avtalen innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren, 

i) forbrukeren har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke til at utføringen kan påbegynnes før utløpet av 

angrefristen, 

ii) forbrukeren har erkjent at angreretten dermed går tapt, og 

iii) den næringsdrivende har gitt bekreftelse i samsvar med artikkel 7 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 7.» 

b) Nye ledd skal lyde: 

«For å beskytte forbrukernes rettmessige interesser ved aggressiv eller villedende markedsførings- eller salgspraksis 

kan medlemsstatene avvike fra unntakene fra angreretten fastsatt i første ledd bokstav a), b), c) og e) for avtaler 

inngått i forbindelse med uanmodede besøk av en næringsdrivende i en forbrukers hjem eller ved utflukter organisert 

av en næringsdrivende der formålet er å presentere og selge produkter til forbrukere. Slike bestemmelser skal være 

forholdsmessige, ikke-diskriminerende og begrunnet med hensynet til forbrukervern. 

Når det gjelder tjenesteavtaler som innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren, der forbrukeren uttrykkelig har 

anmodet om et besøk fra den næringsdrivende for å få utført reparasjoner, kan medlemsstatene fastsette at forbru-

kerens angrerett går tapt etter at tjenesten er utført fullt ut, forutsatt at utføringen er påbegynt med forbrukerens 

uttrykkelige forhåndssamtykke.» 

13) Artikkel 24 skal lyde: 

«Artikkel 24 

Sanksjoner 

1. Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i 

henhold til dette direktivet, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2. Medlemsstatene skal sikre at følgende ikke-uttømmende og veiledende kriterier tas i betraktning ved ilegging av 

sanksjoner, der det er relevant: 

a) Overtredelsens art, alvorlighetsgrad, omfang og varighet. 

b) Eventuelle tiltak truffet av den næringsdrivende for å begrense eller avhjelpe skaden som forbrukerne har lidd. 

c) Eventuelle tidligere overtredelser begått av den næringsdrivende. 

d) Den økonomiske fordelen som er oppnådd, eller tapet som er unngått, av den næringsdrivende som følge av over-

tredelsen, dersom de relevante opplysningene er tilgjengelige. 

e) Sanksjoner ilagt den næringsdrivende for samme overtredelse i andre medlemsstater i tverrnasjonale saker der 

informasjon om slike sanksjoner er tilgjengelig gjennom ordningen opprettet ved europaparlaments- og rådsforord-

ning (EU) 2017/2394(*).  
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f) Eventuelle andre skjerpende eller formildende omstendigheter i saken. 

3. Medlemsstatene skal sikre at når sanksjoner skal ilegges i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) 2017/2394, 

omfatter de muligheten til enten å ilegge bøter gjennom administrative prosedyrer eller å innlede rettergang for ilegging 

av bøter, eller begge, der det høyeste beløpet for slike bøter skal være minst 4 % av den næringsdrivendes årsomsetning i 

den eller de berørte medlemsstatene. 

4. I tilfeller der bøter skal ilegges i samsvar med nr. 3, men opplysninger om den næringsdrivendes årsomsetning ikke 

foreligger, skal medlemsstatene innføre muligheten til å ilegge bøter med et høyeste beløp på minst 2 millioner euro. 

5. Medlemsstatene skal innen 28. november 2021 underrette Kommisjonen om reglene og tiltakene nevnt i nr. 1 og 

umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer som berører dem. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale 

myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 2006/2004 (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1).» 

14) Artikkel 29 nr. 1 skal lyde: 

«1. Når en medlemsstat gjør bruk av noen av de lovgivningsmessige valgene som er omhandlet i artikkel 3 nr. 4, artikkel 

6 nr. 7, artikkel 6 nr. 8, artikkel 7 nr. 4, artikkel 8 nr. 6, artikkel 9 nr. 1a, artikkel 9 nr. 3 og artikkel 16 andre og tredje 

ledd, skal medlemsstaten senest 28. november 2021 underrette Kommisjonen om dette samt om eventuelle senere 

endringer.» 

15) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I del A gjøres følgende endringer: 

i) Tredje avsnitt under «Angrerett» skal lyde: 

«For å kunne bruke angreretten må du underrette oss (2) på en utvetydig måte om din beslutning om å trekke deg 

fra denne avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). Du kan benytte det vedlagte standardangre-

skjemaet, men det er ikke obligatorisk. (3)» 

ii) Nr. 2 under «Instruksjoner for utfylling av skjemaet» skal lyde: 

«2. Sett inn ditt navn, geografisk adresse, telefonnummer og e-postadresse.» 

b) I del B skal første strekpunkt lyde: 

«Til [her skal den næringsdrivende sette inn sitt navn, geografisk adresse og e-postadresse]:» 

Artikkel 5 

Informasjon om forbrukerrettigheter 

Kommisjonen skal sikre at borgere som søker informasjon om sine forbrukerrettigheter eller om utenrettslig tvisteløsning, har 

tilgang til et nettbasert kontaktpunkt gjennom den felles digitale portalen opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2018/1724(18), som gjør det mulig for dem å 

a) få tilgang til oppdatert informasjon om sine forbrukerrettigheter i Unionen på en klar, forståelig og lett tilgjengelig måte, og 

b) inngi klage gjennom plattformen for nettbasert tvisteløsning opprettet ved forordning (EU) nr. 524/2013 og til vedkommen-

de senter i Det europeiske nett av forbrukersentre, avhengig av hvilke parter som er berørt. 

  

(18) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724 av 2. oktober 2018 om opprettelse av en felles digital portal for å gi tilgang til 

opplysninger, prosedyrer og støtte- og problemløsingstjenester, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 av 

21.11.2018, s. 1). 
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Artikkel 6 

Kommisjonens rapportering og revisjon 

Senest 28. mai 2024 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av dette 

direktivet. Rapporten skal særlig omfatte en vurdering av bestemmelsene i dette direktivet om 

a) arrangementer holdt andre steder enn i den næringsdrivendes forretningslokaler, og 

b) tilfeller der varer er markedsført som identiske, men har en sammensetning eller egenskaper som skiller seg vesentlig fra 

hverandre, herunder hvorvidt slike tilfeller bør være underlagt strengere krav, herunder forbudet i vedlegg I til direktiv 

2005/29/EF og hvorvidt nærmere bestemmelser om informasjon om differensiering av varer er nødvendig. 

Rapporten skal om nødvendig følges av et forslag til regelverk. 

Artikkel 7 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 28. november 2021 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etter-

komme dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 28. mai 2022. 

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 

området som er omfattet av dette direktivet. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 9 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 27. november 2019. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

T. TUPPURAINEN 

Formann 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2019/770 

av 20. mai 2019 

om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vekstpotensialet for e-handel i Unionen er ennå ikke utnyttet fullt ut. Strategien for et digitalt indre marked for Europa 

håndterer på en helhetlig måte de største hindringene for utviklingen av grensekryssende e-handel i Unionen for å 

frigjøre dette potensialet. Tiltak for å sikre forbrukerne bedre tilgang til digitalt innhold og digitale tjenester og gjøre det 

lettere for bedriftene å levere digitalt innhold og digitale tjenester kan bidra til å styrke Unionens digitale økonomi og 

stimulere den generelle veksten. 

2) I artikkel 26 nr. 1 og 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at Unionen skal vedta 

tiltak med sikte på å opprette det indre marked eller sikre at det virker etter sin hensikt, og det skal utgjøre et område 

uten indre grenser der fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester er sikret. Artikkel 169 nr. 1 og artikkel 169 nr. 2 

bokstav a) i TEUV fastsetter at Unionen skal bidra til å oppnå et høyt nivå for forbrukervern ved de tiltakene som vedtas 

etter artikkel 114 i TEUV i forbindelse med gjennomføringen av det indre marked. Dette direktivet tar sikte på å finne 

den riktige balansen mellom å oppnå et høyt nivå for forbrukervern og å fremme foretakenes konkurranseevne, samtidig 

som det sikres at nærhetsprinsippet blir overholdt. 

3) Visse aspekter knyttet til avtaler om levering av digitalt innhold eller digitale tjenester bør harmoniseres, med 

utgangspunkt i et høyt nivå for forbrukervern, for å oppnå et virkelig digitalt indre marked, øke rettssikkerheten og 

redusere transaksjonskostnadene, særlig for små og mellomstore bedrifter («SMB-er»). 

4) Bedriftene, særlig SMB-er, får ofte tilleggskostnader som følge av forskjeller i nasjonale ufravikelige regler for forbru-

keravtalerett og rammes av rettslig usikkerhet når de tilbyr grensekryssende digitalt innhold eller digitale tjenester. 

Bedriftene pådrar seg også kostnader når de skal tilpasse sine avtaler til bestemte ufravikelige regler for levering av 

digitalt innhold eller digitale tjenester som allerede anvendes i flere medlemsstater, og dette skaper forskjeller i 

virkeområde og innhold mellom bestemte nasjonale regler som gjelder for slike avtaler.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 22.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 264 av 20.7.2016, s. 57. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. april 2019. 
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5) Forbrukerne føler seg ikke alltid trygge når de foretar kjøp over landegrensene, særlig når det skjer på internett. En av de 

viktigste årsakene til forbrukernes manglende tillit er usikkerhet om sentrale avtalefestede rettigheter og mangelen på en 

klar avtalemessig ramme for digitalt innhold og digitale tjenester. Mange forbrukere opplever problemer knyttet til 

kvaliteten på eller tilgangen til digitalt innhold eller digitale tjenester. For eksempel kan de motta feil eller mangelfullt 

digitalt innhold eller digitale tjenester, eller de får ikke tilgang til det aktuelle digitale innholdet eller den aktuelle 

digitale tjenesten. Som en følge av dette lider forbrukerne skade, både økonomisk og på annen måte. 

6) For å avhjelpe slike problemer bør både bedriftene og forbrukerne kunne basere seg på fullt ut harmoniserte 

avtalefestede rettigheter på visse kjerneområder når det gjelder levering av digitalt innhold eller digitale tjenester i hele 

Unionen. Full harmonisering av enkelte viktige aspekter ved regelverket vil i betydelig grad øke rettssikkerheten for 

både forbrukere og bedrifter. 

7) Harmoniserte regler for forbrukeravtalerett i alle medlemsstater vil gjøre det enklere for bedriftene, særlig SMB-er, å 

levere digitalt innhold eller digitale tjenester i hele Unionen. De vil gi bedriftene et stabilt avtalerettslig miljø ved 

levering av digitalt innhold eller digitale tjenester i andre medlemsstater. De vil også hindre ulik lovgivning, noe som 

ellers vil kunne oppstå som følge av ny nasjonal lovgivning som regulerer særlig digitalt innhold og digitale tjenester. 

8) Forbrukerne bør dra nytte av harmoniserte rettigheter som gir et høyt vernenivå, ved levering av digitalt innhold og 

digitale tjenester. De bør ha klare, ufravikelige rettigheter når de mottar eller får tilgang til digitalt innhold eller digitale 

tjenester overalt i Unionen. Det å ha slike rettigheter bør øke deres tillit til kjøp av digitalt innhold eller digitale 

tjenester. Det bør også bidra til å redusere den skaden forbrukerne nå lider, ettersom det vil foreligge klare rettigheter 

som vil gjøre dem i stand til å håndtere problemene de opplever i forbindelse med digitalt innhold eller digitale tjenester. 

9) Dette direktivet bør fullt ut harmonisere visse sentrale regler som hittil ikke har vært regulert på unionsplan eller 

nasjonalt plan. 

10) Dette direktivet bør definere sitt virkeområde på en klar og utvetydig måte og gi klare materielle regler for det digitale 

innholdet og de digitale tjenestene som omfattes av dets virkeområde. Både direktivets virkeområde og dets materielle 

regler bør være teknologinøytrale og framtidssikrede. 

11) Dette direktivet bør fastsette felles regler for visse krav til avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere om levering av 

digitalt innhold eller en digital tjeneste. For dette formål bør reglene for det digitale innholdets eller den digitale 

tjenestens samsvar med avtalen, beføyelser ved mangel på slikt samsvar eller manglende levering og retningslinjer for 

utøvelsen av disse beføyelsene samt reglene for endring av digitalt innhold eller en digital tjeneste harmoniseres fullt ut. 

Fullt ut harmoniserte regler for visse grunnleggende elementer i forbrukeravtaleretten vil gjøre det enklere for 

bedriftene, særlig SMB-ene, å tilby sine produkter i andre medlemsstater. Forbrukerne vil nyte godt av et høyt nivå for 

forbrukervern og velferdsgevinster ved fullstendig harmonisering av sentrale regler. Innenfor dette direktivets 

virkeområde er medlemsstatene forhindret fra å fastsette ytterligere formelle eller vesentlige krav. For eksempel bør 

medlemsstatene ikke fastsette regler for reversering av bevisbyrde som skiller seg fra dem som er fastsatt i dette 

direktivet, eller pålegge forbrukeren en forpliktelse om å underrette den næringsdrivende om manglende samsvar 

innenfor et bestemt tidsrom. 

12) Dette direktivet bør ikke berøre nasjonal rett i den grad de aktuelle spørsmålene ikke reguleres av dette direktivet, for 

eksempel nasjonale regler for en avtales utforming, gyldighet, ugyldighet eller virkning eller for lovligheten av det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Dette direktivet bør heller ikke bestemme den juridiske arten av avtaler om 

levering av digitalt innhold eller en digital tjeneste, og spørsmålet om hvorvidt slike avtaler for eksempel utgjør en 

salgsavtale, en tjenesteavtale, en leieavtale eller en sui generis-avtale, bør overlates til nasjonal rett. Dette direktivet bør 

heller ikke påvirke nasjonale regler som ikke gjelder spesifikt for forbrukeravtaler, og som fastsetter bestemte beføyelser 

ved visse typer mangler som ikke framgikk ved avtaleinngåelsen, det vil si nasjonale bestemmelser som kan fastsette 

bestemte regler for den næringsdrivendes ansvar for skjulte mangler. Dette direktivet bør heller ikke berøre nasjonal rett 
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som ved manglende samsvar hos digitalt innhold eller digitale tjenester fastsetter beføyelser utenfor avtaleforhold for 

forbrukeren overfor personer i tidligere ledd i transaksjonskjeden eller andre personer som oppfyller forpliktelsene til 

slike personer. 

13) Medlemsstatene står også fortsatt fritt til for eksempel å fastsette regler for forbrukeres erstatningskrav overfor en annen 

tredjepart enn en næringsdrivende, som leverer eller påtar seg å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, 

for eksempel en utvikler som ikke samtidig er den næringsdrivende i henhold til dette direktivet. 

14) Medlemsstatene bør også fortsatt stå fritt til for eksempel å fastsette regler for følgene av manglende levering av eller 

manglende samsvar hos digitalt innhold eller en digital tjeneste dersom slik manglende levering eller slikt manglende 

samsvar skyldes hindringer som ligger utenfor den næringsdrivendes kontroll, og der den næringsdrivende ikke kunne 

forventes å ha unngått eller overvunnet hindringen eller følgene av den, for eksempel ved force majeure. 

15) Medlemsstatene bør også fortsatt stå fritt til for eksempel å fastsette regler for partenes rett til å unnlate å oppfylle sine 

forpliktelser eller en del av disse til den andre parten oppfyller sine forpliktelser. For eksempel bør medlemsstatene stå 

fritt til å fastsette regler for hvorvidt en forbruker ved manglende samsvar skal ha rett til å holde tilbake betaling av 

prisen eller en del av den inntil den næringsdrivende har brakt det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i 

samsvar, eller om den næringsdrivende skal ha rett til å holde tilbake en eventuell tilbakebetaling til forbrukeren ved 

heving av avtalen inntil forbrukeren oppfyller forpliktelsen fastsatt i dette direktivet til å levere tilbake det fysiske 

mediet til den næringsdrivende. 

16) Medlemsstatene bør også fortsatt stå fritt til å utvide anvendelsen av reglene i dette direktivet til avtaler som er utelukket 

fra dette direktivets virkeområde, eller på annen måte fastsette regler for slike avtaler. Medlemsstatene bør for eksempel 

fortsatt stå fritt til å utvide det vernet som forbrukerne gis ved dette direktivet, til juridiske eller fysiske personer som 

ikke er forbrukere i henhold til dette direktivet, for eksempel ikke-statlige organisasjoner, nyetablerte foretak eller SMB-

er. 

17) Definisjonen av «forbruker» bør omfatte fysiske personer som opptrer utenom sin nærings-, forretnings-, håndverks- 

eller yrkesvirksomhet. Når det gjelder kombinerte avtaler der avtalen er inngått for formål som ligger delvis innenfor og 

delvis utenfor en persons næringsvirksomhet, og næringsformålet er så begrenset at det i hovedsak ikke er framtredende 

i avtalens generelle sammenheng, bør imidlertid medlemsstatene også fritt kunne bestemme hvorvidt og på hvilke vilkår 

denne personen også anses som forbruker. 

18) Dette direktivet bør få anvendelse på enhver avtale der den næringsdrivende leverer eller påtar seg å levere digitalt 

innhold eller digitale tjenester til forbrukeren. Plattformtilbydere kan anses å være næringsdrivende i henhold til dette 

direktivet dersom de handler for formål som gjelder deres egen virksomhet, og opptrer som forbrukerens direkte 

avtalepart for levering av digitalt innhold eller en digital tjeneste. Medlemsstatene bør stå fritt til å utvide anvendelsen 

av dette direktivet til plattformtilbydere som ikke oppfyller kravene for å kunne anses som en næringsdrivende i henhold 

til dette direktivet. 

19) Direktivet bør håndtere problemer på tvers av forskjellige kategorier av digitalt innhold og digitale tjenester og levering 

av dette. For å ta høyde for den raske teknologiske utviklingen og opprettholde framtidssikringen av begrepet digitalt 

innhold eller digital tjeneste bør dette direktivet omfatte blant annet dataprogrammer, applikasjoner, videofiler, lydfiler, 

musikkfiler, digitale spill, e-bøker eller andre e-publikasjoner og også digitale tjenester som gjør det mulig å opprette, 

behandle, få tilgang til eller lagre data i digital form, herunder programvare som en tjeneste, for eksempel video- og 

lyddeling og annen fillagring, tekstbehandling eller spill som tilbys i nettskymiljøet og sosiale medier. Ettersom det er 

mange måter å levere digitalt innhold og digitale tjenester på, for eksempel overføring på et fysisk medium, nedlasting 

til forbrukernes egne innretninger, nettstrømming, tilgang til lagringskapasitet for digitalt innhold eller tilgang til bruk 

av sosiale medier, bør dette direktivet få anvendelse uavhengig av hvilket medium som brukes til overføring av eller for 

å gi tilgang til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Dette direktivet bør imidlertid ikke få anvendelse på 

internettilgangstjenester.  
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20) Dette direktivet og europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771(3) bør utfylle hverandre. Dette direktivet fastsetter 

regler for visse krav i forbindelse med avtaler om levering av digitalt innhold eller digitale tjenester, mens direktiv (EU) 

2019/771 fastsetter regler for visse krav i forbindelse med avtaler om salg av varer. For å oppfylle forbrukernes 

forventninger og sikre en klar og enkel rettslig ramme for næringsdrivende som driver virksomhet med digitalt innhold, 

bør dette direktivet også få anvendelse på digitalt innhold som leveres på et fysisk medium, for eksempel DVD, CD, 

USB-minnepinner og -minnekort, samt selve det fysiske mediet, forutsatt at det fysiske mediet tjener utelukkende som 

en bærer av det digitale innholdet. I stedet for bestemmelsene i dette direktivet om den næringsdrivendes leveringsplikt 

og forbrukerens beføyelser ved manglende levering, bør imidlertid bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/83/EU(4) om forpliktelser knyttet til levering av varer og beføyelser ved manglende levering få anvendelse.  

I tillegg bør bestemmelsene i direktiv 2011/83/EU om for eksempel angreretten og arten av den avtalen som disse 

varene er levert i henhold til, også fortsatt få anvendelse på slike fysiske medier og det digitale innholdet som leveres på 

dem. Dette direktivet berører heller ikke spredningsretten som får anvendelse på disse varene i henhold til bestemmel-

sene om opphavsrett. 

21) Direktiv (EU) 2019/771 bør få anvendelse på avtaler om salg av varer, herunder varer med digitale elementer. Begrepet 

varer med digitale elementer bør vise til varer som omfatter eller er innbyrdes forbundet med digitalt innhold eller en 

digital tjeneste på en slik måte at fravær at dette digitale innholdet eller denne digitale tjenesten vil hindre varene i å 

utføre sine funksjoner. Digitalt innhold eller en digital tjeneste som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varer på 

denne måten, bør høre inn under virkeområdet for direktiv (EU) 2019/771 dersom innholdet eller tjenesten leveres 

sammen med varene i henhold til en salgsavtale om disse varene. Hvorvidt levering av digitalt innhold eller digitale 

tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varen, utgjør en del av salgsavtalen med selgeren, bør avhenge 

av innholdet i denne avtalen. Dette bør omfatte digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes 

forbundet med varen, og hvis levering er uttrykkelig påkrevd i henhold til avtalen. Det bør også omfatte de salgsavtalene 

som kan forstås som å omfatte levering av bestemt digitalt innhold eller en bestemt digital tjeneste, fordi det er vanlig 

for varer av samme type og forbrukeren med rimelighet kan forvente dette ut fra varenes art, idet det tas hensyn til alle 

offentlige erklæringer fra eller på vegne av selgeren eller andre personer i tidligere ledd i transaksjonskjeden, herunder 

produsenten. Dersom for eksempel et smart-TV annonseres med at det har en bestemt videoapplikasjon, vil denne 

videoapplikasjonen anses som å være del av salgsavtalen. Dette bør gjelde uavhengig av om det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten er forhåndsinstallert i selve varen eller må lastes ned senere på en annen enhet og bare er 

innbyrdes forbundet med varen. 

Eksempelvis kan en smarttelefon leveres med en standardisert forhåndsinstallert applikasjon som er fastsatt i salgsavta-

len, for eksempel en alarmapplikasjon eller en kameraapplikasjon. Et annet mulig eksempel er en smartklokke. I et slikt 

tilfelle vil selve klokken anses som varen med digitale elementer, som kan utføre sine funksjoner bare med en 

applikasjon som er levert i henhold til salgsavtalen, men som må lastes ned av forbrukeren på en smarttelefon; 

applikasjonen vil da være det innbyrdes forbundne digitale elementet. Dette bør også gjelde dersom det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varen, ikke leveres av selgeren selv, 

men leveres i henhold til salgsavtalen av en tredjepart. For å unngå usikkerhet for både næringsdrivende og forbrukere 

bør direktiv (EU) 2019/771 få anvendelse dersom det oppstår tvil om hvorvidt leveringen av det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten utgjør en del av salgsavtalen. Videre bør konstatering av at det foreligger et bilateralt avtaleforhold 

mellom selgeren og forbrukeren der levering av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som inngår i eller er 

innbyrdes forbundet med varen, er en del, ikke påvirkes av det faktum at forbrukeren må samtykke i en lisensavtale med 

en tredjepart for å kunne utnytte det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. 

22) Dersom fraværet av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som inngår i eller er innbyrdes forbundet med 

varen, ikke hindrer varene i å utføre sine funksjoner, eller dersom forbrukeren inngår en avtale om levering av digitalt 

innhold eller en digital tjeneste som ikke utgjør en del av en avtale om salg av varer med digitale elementer, bør 

imidlertid denne avtalen anses å være atskilt fra avtalen om salg av varer, selv om selgeren opptrer som formidler av den 

andre avtalen med tredjepartsleverandøren, som kan høre inn under virkeområdet for dette direktivet. Dersom 

forbrukeren for eksempel laster ned en spillapplikasjon fra en appbutikk til en smarttelefon, er avtalen om levering av 

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771 av 20. mai 2019 (EUT L 136 av 22.5.2019, s. 28). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 
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spillapplikasjonen atskilt fra avtalen om salget av selve smarttelefonen. Direktiv (EU) 2019/771 bør derfor bare få 

anvendelse på salgsavtalen om smarttelefonen, mens leveringen av spillapplikasjonen kan høre inn under virkeområdet 

for dette direktivet dersom vilkårene i dette direktivet er oppfylt. Et annet eksempel vil være dersom det er uttrykkelig 

avtalt at forbrukeren kjøper en smarttelefon uten noe bestemt operativsystem, og forbrukeren deretter inngår en avtale 

om levering av et operativsystem fra en tredjepart. I et slikt tilfelle vil leveringen av operativsystemet som kjøpes 

separat, ikke utgjøre en del av salgsavtalen og derfor ikke høre inn under virkeområdet for direktiv (EU) 2019/771, men 

kan høre inn under dette direktivets virkeområde dersom vilkårene i dette direktivet er oppfylt. 

23) Digitale uttrykk for verdi, for eksempel elektroniske kuponger eller e-kuponger, brukes av forbrukerne til å betale for 

forskjellige varer og tjenester i et digitalt indre marked. Slike digitale uttrykk for verdi blir viktige i forbindelse med 

levering av digitalt innhold eller digitale tjenester og bør derfor anses som en betalingsmåte i henhold til dette direktivet. 

Digitale uttrykk for verdi bør også forstås å omfatte virtuelle valutaer, i den grad de er anerkjent i nasjonal rett. 

Differensiering etter betalingsmåte kan forårsake forskjellsbehandling og gi bedriftene et uberettiget insentiv til å 

bevege seg i retning av å levere digitalt innhold eller en digital tjeneste i bytte mot digitale uttrykk for verdi. Ettersom 

digitale uttrykk for verdi ikke har noe annet formål enn å tjene som en betalingsmåte, bør de imidlertid ikke i seg selv 

anses som digitalt innhold eller en digital tjeneste i henhold til dette direktivet. 

24) Digitalt innhold eller digitale tjenester leveres ofte også når forbrukeren ikke betaler en pris, men gir den næringsdri-

vende personopplysninger. Slike forretningsmodeller brukes i forskjellige former i en betydelig del av markedet. Selv 

om dette direktivet fullt ut anerkjenner at vern av personopplysninger er en grunnleggende rettighet, og at personopplys-

ninger derfor ikke kan anses som en vare, bør det sikre at forbrukerne i forbindelse med slike forretningsmodeller har 

rett til avtalefestede beføyelser. Dette direktivet bør derfor få anvendelse på avtaler der den næringsdrivende leverer 

eller påtar seg å levere digitalt innhold eller en digital tjeneste til forbrukeren, og der forbrukeren gir eller påtar seg å gi 

personopplysninger. Personopplysningene kan gis til den næringsdrivende enten på det tidspunktet da avtalen inngås, 

eller på et senere tidspunkt, for eksempel når forbrukeren gir sitt samtykke til at den næringsdrivende kan bruke alle 

personopplysninger som forbrukeren laster opp eller oppretter ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten. Unionsretten om vern av personopplysninger fastsetter en uttømmende liste over rettsgrunnlagene for lovlig 

behandling av personopplysninger. Dette direktivet bør få anvendelse på enhver avtale der forbrukeren gir eller påtar 

seg å gi personopplysninger til den næringsdrivende. For eksempel bør dette direktivet få anvendelse når forbrukeren 

åpner en konto på et sosialt medium og oppgir et navn og en e-postadresse som brukes til andre formål enn utelukkende 

å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten eller å oppfylle lovfestede krav. Det bør også få anvendelse 

dersom forbrukeren gir sitt samtykke til at alt materiale som utgjør personopplysninger, for eksempel fotografier eller 

innlegg som forbrukeren laster opp, kan behandles av den næringsdrivende til markedsføringsformål. Medlemsstatene 

bør imidlertid fortsatt stå fritt til å avgjøre om kravene til en avtales utforming, forekomst og gyldighet i henhold til 

nasjonal rett er oppfylt. 

25) Dersom det digitale innholdet og de digitale tjenestene ikke leveres i bytte mot en pris, bør dette direktivet ikke få 

anvendelse på situasjoner der den næringsdrivende samler inn personopplysninger utelukkende for å levere digitalt 

innhold eller en digital tjeneste eller utelukkende for å oppfylle lovfestede krav. Slike situasjoner kan for eksempel 

omfatte tilfeller der det av sikkerhets- og identifikasjonshensyn stilles krav om registrering av forbrukeren i henhold til 

gjeldende lovgivning. Dette direktivet bør heller ikke få anvendelse på situasjoner der den næringsdrivende bare samler 

inn metadata, for eksempel opplysninger om forbrukerens utstyr eller nettleserhistorikk, med mindre denne situasjonen 

anses å være en avtale i henhold til nasjonal rett. Det bør heller ikke få anvendelse på situasjoner der forbrukeren, uten å 

ha inngått avtale med den næringsdrivende, utsettes for reklame utelukkende for å få tilgang til digitalt innhold eller en 

digital tjeneste. Medlemsstatene bør imidlertid stå fritt til å utvide anvendelsen av dette direktivet til slike situasjoner 

eller på annen måte fastsette regler for slike situasjoner, som er unntatt fra dette direktivets virkeområde. 

26) Dette direktivet bør få anvendelse på avtaler om utvikling av digitalt innhold som er skreddersydd for forbrukerens 

særlige krav, herunder skreddersydd programvare. Dette direktivet bør også få anvendelse på levering av elektroniske 

filer som kreves i forbindelse med 3D-utskrift av varer, i den grad slike filer hører inn under definisjonen av digitalt 

innhold eller digitale tjenester i henhold til dette direktivet. Dette direktivet bør imidlertid ikke fastsette regler for alle 

rettigheter eller forpliktelser knyttet til varer som er produsert med bruk av 3D-utskriftsteknologi.  
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27) Ettersom dette direktivet bør få anvendelse på avtaler hvis formål er levering av digitalt innhold eller en digital tjeneste 

til forbrukeren, bør det ikke få anvendelse dersom avtalens hovedgjenstand er levering av faglige tjenester, for eksempel 

oversettelsestjenester, arkitekttjenester, juridiske tjenester eller andre faglige rådgivningstjenester som ofte utføres 

personlig av den næringsdrivende, uansett om den næringsdrivende bruker digitale midler til å frambringe resultatet av 

tjenesten eller til å levere eller oversende det til forbrukeren. På samme måte bør dette direktivet ikke få anvendelse på 

offentlige tjenester, for eksempel trygdeordninger eller offentlige registre, dersom det digitale middelet bare brukes til å 

overføre eller sende tjenesten til forbrukerne. Dette direktivet bør heller ikke få anvendelse på offisielt bekreftede 

dokumenter og andre notarialbekreftede dokumenter, uansett om de er utstedt, registrert, gjengitt eller overført med 

digitale midler. 

28) Markedet for nummeruavhengige interpersonelle kommunikasjonstjenester som ikke er knyttet til offentlig tildelte 

nummerressurser, er i rask utvikling. I de senere årene har framveksten av nye digitale tjenester som muliggjør 

interpersonell kommunikasjon via internett, for eksempel nettbaserte e-posttjenester og meldingstjenester, ført til at flere 

forbrukere benytter slike tjenester. Det er derfor nødvendig å sikre et effektivt forbrukervern med hensyn til slike 

tjenester. Dette direktivet bør derfor også få anvendelse på nummeruavhengige interpersonelle kommunikasjonstjenes-

ter. 

29) Dette direktivet bør ikke få anvendelse på helsetjenester som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/24/EU(5). Utelukkelse av «helsetjenester» fra dette direktivets virkeområde bør også gjelde for alt digitalt innhold 

eller alle digitale tjenester som utgjør medisinsk utstyr som definert i rådsdirektiv 93/42/EØF(6) eller 90/385/EØF(7) 

eller europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF(8), dersom slikt medisinsk utstyr er forskrevet eller levert av helse-

personell som definert i direktiv 2011/24/EU. Dette direktivet bør imidlertid få anvendelse på alt digitalt innhold eller 

alle digitale tjenester som utgjør medisinsk utstyr, for eksempel helseapplikasjoner, som kan anskaffes av forbrukeren 

uten å være forskrevet eller levert av helsepersonell. 

30) Unionsrett som gjelder finansielle tjenester, inneholder en rekke regler for forbrukervern. Finansielle tjenester, som 

definert i gjeldende lovgivning for denne sektoren, særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF(9), omfatter 

også digitalt innhold eller digitale tjenester som er forbundet med eller gir tilgang til finansielle tjenester, og er derfor 

omfattet av vernet i unionsretten for finansielle tjenester. Avtaler om digitalt innhold eller digitale tjenester som utgjør 

en finansiell tjeneste, bør derfor utelukkes fra dette direktivets virkeområde. 

31) Dette direktivet bør ikke få anvendelse på digitalt innhold eller en digital tjeneste som leveres til et offentlig publikum 

som del av en kunstnerisk framføring eller et annet arrangement, for eksempel en digital filmvisning eller en audiovisu-

ell teaterforestilling. Dette direktivet bør imidlertid få anvendelse dersom det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten leveres til et offentlig publikum ved signaloverføring, for eksempel digitale fjernsynstjenester. 

32) Gratis programvare med åpen kildekode der kildekoden deles åpent og brukerne fritt kan få tilgang til, bruke, endre og 

omdistribuere programvaren eller endrede versjoner av den, kan bidra til forskning og nyskaping i markedet for digitalt 

innhold og digitale tjenester. For å unngå å legge hindringer i veien for slik markedsutvikling bør dette direktivet heller 

ikke få anvendelse på gratis programvare med åpen kildekode, forutsatt at den ikke leveres i bytte mot en pris, og at 

forbrukerens personopplysninger utelukkende brukes til å forbedre programvarens sikkerhet, kompatibilitet eller 

samvirkingsevne.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene 

(EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45). 

(6) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

(7) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (EFT  

L 189 av 20.7.1990, s. 17). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, 

s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar, og om endring av 

rådsdirektiv 90/619/EØF og av direktiv 97/7/EF og 98/27/EF (EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16). 
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33) Digitalt innhold eller digitale tjenester kombineres ofte med levering av varer eller andre tjenester og tilbys til 

forbrukeren innenfor en og samme avtale som omfatter en pakke av forskjellige elementer, for eksempel levering av 

digitalfjernsyn og kjøp av elektronisk utstyr. I slike tilfeller omfatter avtalen mellom forbrukeren og den næringsdriven-

de elementer av en avtale om levering av digitalt innhold eller en digital tjeneste, men også elementer av andre 

avtaletyper, for eksempel avtaler om salg av varer eller tjenesteavtaler. Dette direktivet bør bare få anvendelse på de 

elementene i den generelle avtalen som består av levering av digitalt innhold eller digitale tjenester. De andre elemen-

tene av avtalen bør være underlagt reglene som gjelder for disse avtalene i henhold til nasjonal rett eller eventuelt annen 

unionsrett som gjelder for en bestemt sektor eller et bestemt formål. På samme måte bør eventuelle virkninger som 

heving av et element i pakkeavtalen kan ha på de andre elementene i pakkeavtalen, reguleres av nasjonal rett. For å sikre 

sammenheng med de sektorspesifikke bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972(10) som 

regulerer pakkeavtaler, bør imidlertid, dersom en næringsdrivende i henhold til nevnte direktiv tilbyr digitalt innhold 

eller en digital tjeneste i kombinasjon med en nummerbasert interpersonell kommunikasjonstjeneste eller en in-

ternettilgangstjeneste, bestemmelsene i dette direktivet om endring av digitalt innhold ikke få anvendelse på elementet 

med digitalt innhold eller digitale tjenester i pakken. De relevante bestemmelsene i direktiv (EU) 2018/1972 bør isteden 

få anvendelse på alle elementer i pakken, herunder det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. 

34) Bestemmelsene i dette direktivet om pakkeavtaler bør bare få anvendelse på tilfeller der de forskjellige elementene i 

pakken tilbys av den samme næringsdrivende til den samme forbrukeren i henhold til én enkelt avtale. Dette direktivet 

bør ikke berøre nasjonal rett som regulerer vilkårene for en avtale om levering av digitalt innhold eller digitale tjenester 

som kan anses å være forbundet med eller tilknyttet en annen avtale som forbrukeren har inngått med den samme eller 

en annen næringsdrivende, de beføyelsene som skal utøves i henhold til hver avtale, eller den virkningen som heving av 

én avtale vil kunne ha på den andre avtalen. 

35) Handelspraksisen med å samle tilbud om digitalt innhold eller digitale tjenester med levering av varer eller andre 

tjenester i en pakke er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF(11) om foretaks urimelige handels-

praksis overfor forbrukere på det indre marked. Slikt salg av produktpakker er i seg selv ikke forbudt i henhold til 

direktiv 2005/29/EF. Det er imidlertid forbudt dersom det anses som urimelig etter en individuell vurdering i henhold til 

kriteriene fastsatt i nevnte direktiv. Unionens konkurranserett gir også mulighet for å gripe inn overfor kombinasjons- 

og pakkesalgspraksis dersom dette påvirker konkurransen og skader forbrukerne. 

36) Dette direktivet bør ikke berøre annen unionsrett som gjelder for en bestemt sektor eller et bestemt formål, for eksempel 

telekommunikasjon, e-handel og forbrukervern. Det bør heller ikke berøre unionsrett og nasjonal rett om opphavsrett og 

nærstående rettigheter, herunder portabilitet av nettbaserte innholdstjenester. 

37) Utøvelse av virksomhet som hører inn under dette direktivets virkeområde, kan innebære behandling av person-

opplysninger. Unionsretten gir en omfattende ramme for vern av personopplysninger. Særlig skal dette direktivet ikke 

berøre europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(12) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(13). 

Denne rammen får anvendelse på alle personopplysninger som behandles i forbindelse med avtalene som omfattes av 

dette direktivet. Følgelig bør personopplysninger bare samles inn eller på annen måte behandles i samsvar med 

forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF. Dersom dette direktivet er i strid med i unionsretten om vern av 

personopplysninger, bør sistnevnte ha forrang.  

  

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av en europeisk kodeks for elektronisk 

kommunikasjon (EUT L 321 av 17.12.2018, s. 36). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre 

marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 
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38) Dette direktivet bør ikke fastsette regler for vilkårene for lovlig behandling av personopplysninger, ettersom dette 

spørsmålet er særskilt regulert ved forordning (EU) 2016/679. Derfor er enhver behandling av personopplysninger i 

forbindelse med en avtale som hører inn under dette direktivets virkeområde, bare lovlig dersom den er i samsvar med 

bestemmelsene i forordning (EU) 2016/679 når det gjelder det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysnin-

ger. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, særlig i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) 2016/679, får de særlige bestemmelsene i nevnte forordning anvendelse, herunder de som gjelder 

vilkårene for å vurdere om et samtykke er gitt frivillig. Dette direktivet bør ikke fastsette regler for gyldigheten av det 

samtykket som er gitt. Forordning (EU) 2016/679 inneholder også omfattende rettigheter med hensyn til sletting av 

opplysninger og dataportabilitet. Dette direktivet bør ikke berøre disse rettighetene, som får anvendelse på alle 

personopplysninger som forbrukeren gir den næringsdrivende, eller som samles inn av den næringsdrivende i 

forbindelse med en avtale som hører inn under dette direktivets virkeområde, og når forbrukeren hever avtalen i samsvar 

med dette direktivet. 

39) Retten til sletting og forbrukerens rett til å trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger bør får full 

anvendelse også i forbindelse med avtaler som omfattes av dette direktivet. Forbrukerens rett til å heve avtalen i 

samsvar med dette direktivet bør ikke berøre forbrukerens rett i henhold til forordning (EU) 2016/679 til å trekke tilbake 

sitt samtykke til behandling av forbrukerens personopplysninger. 

40) Dette direktivet bør ikke fastsette regler for følgene for avtalene som er omfattet av dette direktivet, dersom forbrukeren 

trekker tilbake sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger. Slike følger bør fortsatt være et spørsmål som 

hører inn under nasjonal rett. 

41) Den næringsdrivende kan levere digitalt innhold eller digitale tjenester til forbrukerne på forskjellige måter. Det er 

hensiktsmessig å fastsette enkle og klare regler for metodene og fristene for å oppfylle denne leveringsforpliktelsen, som 

er den næringsdrivendes viktigste avtaleforpliktelse, ved å gjøre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten 

tilgjengelig for forbrukeren. Det digitale innholdet eller den digitale tjenesten bør anses å være gjort tilgjengelig for 

forbrukeren når det digitale innholdet eller den digitale tjenesten eller ethvert egnet middel til å få tilgang til eller laste 

ned innholdet eller tjenesten er mottatt av forbrukeren, og ingen ytterligere handling kreves av den næringsdrivende for 

at forbrukeren skal kunne bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar med avtalen. Idet det tas i 

betraktning at den næringsdrivende i prinsippet ikke er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra en tredjepart som 

driver en fysisk eller virtuell ressurs, for eksempel en elektronisk plattform eller en skylagringsressurs, som forbrukeren 

velger for mottak eller lagring av digitalt innhold eller digitale tjenester, bør det være tilstrekkelig for den nærings-

drivende å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten til nevnte tredjepart. Den fysiske eller virtuelle 

ressursen kan imidlertid ikke anses å være valgt av forbrukeren dersom den er under den næringsdrivendes kontroll eller 

er avtalemessig knyttet til den næringsdrivende, eller dersom forbrukeren valgte denne fysiske eller virtuelle ressursen 

for mottak av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, men dette valget var det eneste som ble tilbudt av den 

næringsdrivende for å motta eller få tilgang til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. 

Dersom den fysiske eller virtuelle ressursen ikke kan anses å være valgt av forbrukeren, bør den næringsdrivendes 

forpliktelse til å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke anses å være oppfylt dersom det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten er levert til den fysiske eller virtuelle ressursen, men forbrukeren ikke kan motta 

eller få tilgang til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar med dette direktivet. I slike tilfeller bør 

forbrukeren ha tilgang til de samme beføyelsene som ville ha fått anvendelse dersom den næringsdrivende hadde unnlatt 

å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Når det gjelder leveringstidspunktet, bør det digitale innholdet 

eller de digitale tjenestene, i samsvar med markedspraksis og tekniske muligheter og for å gi en viss grad av fleksibilitet, 

leveres uten unødig opphold, med mindre partene har besluttet å avtale noe annet for å ta høyde for andre 

leveringsmodeller. 

42) Det digitale innholdet eller den digitale tjenesten bør oppfylle kravene som er avtalt mellom den næringsdrivende og 

forbrukeren i avtalen. Særlig bør innholdet eller tjenesten være i samsvar med beskrivelsen, mengden, for eksempel 

antall musikkfiler man kan få tilgang til, kvaliteten, for eksempel oppløsning på bilder, språket og versjonen som er 

fastsatt i avtalen. Innholdet eller tjenesten bør også ha den sikkerheten, funksjonaliteten, kompatibiliteten, samvirkings-

evnen og andre egenskaper som kreves i henhold til avtalen. Kravene i avtalen bør omfatte de som følger av 

opplysningene før avtaleinngåelse, som i samsvar med direktiv 2011/83/EU utgjør en sentral del av avtalen. Disse 

kravene kan også være fastsatt i en tjenestenivåavtale, dersom en slik type avtale i henhold til gjeldende nasjonal rett 

utgjør en del av avtaleforholdet mellom forbrukeren og den næringsdrivende.  
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43) Begrepet «funksjonalitet» bør forstås som å vise til hvordan digitalt innhold eller en digital tjeneste kan brukes. For 

eksempel kan fravær eller forekomst av eventuelle tekniske begrensninger, for eksempel beskyttelse i form av digital 

rettighetsforvaltning eller regionkoding, ha innvirkning på det digitale innholdets eller den digitale tjenestens mulighet 

til å utføre alle sine funksjoner, idet det tas hensyn til deres formål. Begrepet «samvirkingsevne» omhandler hvorvidt og 

i hvilken grad digitalt innhold eller en digital tjeneste er i stand til å fungere sammen med annen maskinvare eller 

programvare enn den som digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type vanligvis brukes sammen med. 

Tilfredsstillende funksjonalitet kan for eksempel omfatte det digitale innholdets eller den digitale tjenestens evne til å 

utveksle informasjon med slik annen programvare eller maskinvare og til å bruke utvekslet informasjon. 

44) Ettersom digitalt innhold og digitale tjenester er i stadig utvikling, kan næringsdrivende inngå avtale med forbrukerne 

om å levere oppdateringer og funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. Det digitale innholdets eller den digitale 

tjenestens samsvar bør derfor også vurderes med hensyn til om det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er 

oppdatert slik det er fastsatt i avtalen. Manglende levering av oppdateringer som er avtalt i avtalen, bør anses som 

manglende samsvar hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Videre bør defekte eller ufullstendige 

oppdateringer også anses som manglende samsvar hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, ettersom dette 

vil bety at slike oppdateringer ikke er gjennomført på den måten som er fastsatt i avtalen. 

45) For at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten skal være i samsvar, og for å sikre at forbrukerne ikke fratas sine 

rettigheter, for eksempel i tilfeller der avtalen setter svært lave standarder, bør innholdet eller tjenesten ikke bare 

oppfylle de subjektive kravene til samsvar, men i tillegg oppfylle de objektive kravene til samsvar fastsatt i dette 

direktivet. Samsvar bør blant annet vurderes ved å ta i betraktning hvilket formål det digitale innholdet eller de digitale 

tjenestene av samme type vanligvis brukes til. Innholdet eller tjenesten bør også ha den kvaliteten og de ytelsesegen-

skapene som er vanlig for digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type, og som forbrukeren med rimelighet kan 

forvente ut fra arten av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, idet det tas hensyn til alle offentlige erklærin-

ger om de særlige egenskapene til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten fra eller på vegne av den næringsdri-

vende eller andre personer i tidligere ledd i transaksjonskjeden. 

46) Kriteriet om rimelighet med hensyn til enhver henvisning i dette direktivet til hva som med rimelighet kan forventes av 

en person, bør fastslås på objektivt grunnlag, idet det tas hensyn til arten av og formålet med det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten, sakens omstendigheter og bruk og praksis for de berørte parter. Særlig bør det på objektivt 

grunnlag fastslås hva som anses å være en rimelig frist for å bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i 

samsvar, idet det tas hensyn til arten av det manglende samsvaret. 

47) I løpet av det tidsrommet som forbrukeren med rimelighet må forvente, bør den næringsdrivende levere oppdateringer 

til forbrukeren, herunder sikkerhetsoppdateringer, for å sikre at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten fortsatt 

er i samsvar og er sikkert. Når det for eksempel gjelder digitalt innhold eller digitale tjenester hvis formål er 

tidsbegrenset, bør forpliktelsen til å levere oppdateringer begrenses til dette tidsrommet, mens for andre typer digitalt 

innhold eller digitale tjenester kan det tidsrommet da oppdateringene bør leveres til forbrukeren, være lik an-

svarsperioden for manglende samsvar eller strekke seg ut over dette tidsrommet, noe som kan være tilfelle særlig når det 

gjelder sikkerhetsoppdateringer. Forbrukeren bør fortsatt stå fritt til å velge å installere de leverte oppdateringene eller 

ikke. Dersom forbrukeren beslutter ikke å installere oppdateringene, bør imidlertid forbrukeren ikke forvente at det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten fortsatt er i samsvar. Den næringsdrivende bør underrette forbrukeren om 

at forbrukerens beslutning om ikke å installere oppdateringer som er nødvendige for at det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten fortsatt skal være i samsvar, herunder sikkerhetsoppdateringer, vil berøre den næringsdrivendes ansvar 

for samsvar for de funksjonene i det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som de relevante oppdateringene er 

ment å holde i samsvar. Dette direktivet bør ikke påvirke forpliktelsene til å levere sikkerhetsoppdateringer fastsatt i 

unionsretten eller i nasjonal rett. 

48) Forordning (EU) 2016/679 eller all annen unionsrett om vern av personopplysninger bør få anvendelse fullt ut på 

behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle avtaler som hører inn under dette direktivets virkeområde.  

I tillegg bør dette direktivet ikke berøre rettighetene, forpliktelsene og rettsmidlene utenfor avtaleforhold som er fastsatt 

ved forordning (EU) 2016/679. Fakta som fører til en manglende oppfyllelse av kravene fastsatt i forordning (EU) 

2016/679, herunder grunnleggende prinsipper, for eksempel kravene til dataminimering, innebygd personvern og 

personvern som standardinnstilling, kan, avhengig av sakens omstendigheter, også anses å utgjøre manglende oppfyllel-

se hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten av subjektive eller objektive krav til samsvar fastsatt i dette 

direktivet. Ett eksempel kan være dersom en næringsdrivende uttrykkelig påtar seg en forpliktelse i avtalen, eller 
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avtalen kan tolkes på denne måten, som også er knyttet til den næringsdrivendes forpliktelser i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. I så fall kan en slik avtalemessig forpliktelse utgjøre en del av de subjektive kravene til samsvar. Et 

annet eksempel kan være dersom den manglende overholdelsen av forpliktelsene i henhold til forordning (EU) 2016/679 

samtidig kan gjøre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten uegnet for det tiltenkte formålet, slik at dette derfor 

utgjør en manglende oppfyllelse av de objektive kravene til samsvar, som krever at det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten er egnet til de formålene som digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type vanligvis brukes 

til. 

Dette vil for eksempel være tilfelle dersom den næringsdrivende som leverer programvare for datakryptering, unnlater å 

gjennomføre de egnede tiltakene som kreves i henhold til forordning (EU) 2016/679 for å sikre at den er utformet slik at 

personopplysninger ikke utleveres til uautoriserte mottakere, og dermed gjør krypteringsprogramvaren uegnet til sitt 

bruksområde, som er sikker overføring av data fra forbrukeren til dens tiltenkte mottaker. Avslutningsvis kan det være 

tilfeller der den næringsdrivendes manglende overholdelse av forpliktelsene i henhold til forordning (EU) 2016/679 

også kan utgjøre manglende oppfyllelse hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten av det objektive kravet til 

samsvar, som krever at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten har de samme funksjonene som er vanlig for 

digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type, og som forbrukeren med rimelighet kan forvente. Dersom den 

næringsdrivende i en applikasjon for netthandel unnlater å treffe tiltakene som er fastsatt i forordning (EU) 2016/679 for 

sikker behandling av forbrukerens personopplysninger, og det medfører at forbrukerens kredittkortopplysninger blir 

utsatt for ondsinnet programvare eller spionprogramvare, kan slik unnlatelse også utgjøre manglende samsvar hos det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten i henhold til dette direktivet, ettersom forbrukeren med rimelighet vil 

forvente at en applikasjon av denne typen vanligvis vil ha egenskaper som hindrer at betalingsopplysninger blir utlevert. 

Dersom fakta som medfører manglende oppfyllelse av kravene i henhold til forordning (EU) 2016/679, også utgjør 

manglende oppfyllelse hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten av de objektive kravene til samsvar som 

fastsatt i dette direktivet, bør forbrukeren ha rett til beføyelsene ved manglende samsvar fastsatt i dette direktivet, med 

mindre avtalen allerede er ugyldig eller kan erklæres ugyldig i henhold til nasjonal rett. 

49) For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet bør det være mulig for partene å avvike fra de objektive kravene til samsvar. Et slikt 

avvik bør være mulig bare dersom forbrukeren er særlig underrettet om det og godtar det separat fra andre erklæringer 

eller avtaler og gjennom aktiv og utvetydig atferd. Begge vilkår kan for eksempel oppfylles ved å krysse av i en rute, 

trykke på en knapp eller aktivere en tilsvarende funksjon. 

50) Når de næringsdrivende anvender reglene i dette direktivet, bør de benytte standarder, åpne tekniske spesifikasjoner, 

god praksis og atferdsregler, herunder i forbindelse med det maskinlesbare formatet som vanligvis brukes til å hente ut 

annet innhold enn personopplysninger, som ble oppgitt eller opprettet av forbrukeren ved bruk av det digitale innholdet 

eller den digitale tjenesten, herunder også med hensyn til sikkerheten i informasjonssystemer og digitale miljøer, 

uavhengig av om de er etablert på internasjonalt plan, unionsplan eller i en bestemt industrisektor. I den forbindelse kan 

Kommisjonen be om at bransjeorganisasjoner og andre representative organisasjoner utarbeider internasjonale 

standarder og unionsstandarder og fastsetter atferdsnormer som kan bidra til en ensartet gjennomføring av dette 

direktivet. 

51) Mange typer digitalt innhold eller digitale tjenester leveres kontinuerlig i et visst tidsrom, for eksempel tilgang til 

skytjenester. Det er derfor nødvendig å sikre at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er i samsvar i hele 

avtalens løpetid. Kortvarige avbrudd i leveringen av digitalt innhold eller en digital tjeneste bør behandles som 

forekomster av manglende samsvar dersom disse avbruddene er mer enn ubetydelige eller gjentar seg. I lys av den 

hyppige forbedringen av digitalt innhold eller digitale tjenester, særlig gjennom oppdateringer, bør den versjonen av det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten som leveres til forbrukeren, dessuten være den nyeste tilgjengelige på det 

tidspunktet avtalen inngås, med mindre partene har avtalt noe annet. 

52) For å fungere riktig må det digitale innholdet eller den digitale tjenesten integreres riktig i kundens maskin- og 

programvaremiljø. Mangel på samsvar hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som skyldes uriktig 

integrasjon, bør anses som manglende samsvar hos selve det digitale innholdet eller den digitale tjenesten dersom 

innholdet eller tjenesten ble integrert av den næringsdrivende eller under dens kontroll eller av forbrukeren etter den 

næringsdrivendes integrasjonsanvisninger, og den uriktige integrasjonen skyldtes mangler i integrasjonsanvisningen, for 

eksempel ved at den var ufullstendig eller ikke var tilstrekkelig klar, noe som gjorde den vanskelig å bruke for 

gjennomsnittsforbrukeren.  
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53) Begrensninger av forbrukerens bruk av digitalt innhold eller digitale tjenester i samsvar med dette direktivet kan skyldes 

begrensninger pålagt av innehaveren av immaterialrettigheter i samsvar med immaterialretten. Slike begrensninger kan 

følge av sluttbrukerlisensen som det digitale innholdet eller den digitale tjenesten leveres til forbrukeren i henhold til. 

Dette kan for eksempel være tilfelle når en sluttbrukerlisens forbyr forbrukeren å bruke visse funksjoner knyttet til det 

digitale innholdets eller den digitale tjenestens funksjonalitet. En slik begrensning kan innebære at det digitale innholdet 

eller den digitale tjenesten er i strid med de objektive kravene til samsvar fastsatt i dette direktivet, dersom den gjelder 

funksjoner som vanligvis finnes i digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type, og som forbrukeren med 

rimelighet kan forvente. I slike tilfeller bør forbrukeren kunne kreve beføyelsene som er fastsatt i dette direktivet for 

manglende samsvar, overfor den næringsdrivende som leverte det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Den 

næringsdrivende bør bare kunne fritas fra slikt ansvar ved å overholde vilkårene for unntak fra de objektive kravene til 

samsvar som fastsatt i dette direktivet, det vil si bare dersom den næringsdrivende spesifikt underretter forbrukeren før 

avtaleinngåelsen om at en bestemt egenskap ved det digitale innholdet eller den digitale tjenesten avviker fra de 

objektive kravene til samsvar, og forbrukeren uttrykkelig og separat har godtatt dette avviket. 

54) Rettslige mangler er et særlig viktig spørsmål i forbindelse med digitalt innhold eller digitale tjenester som er omfattet 

av immaterialrettigheter. Begrensninger av forbrukerens bruk av digitalt innhold eller digitale tjenester i samsvar med 

dette direktivet kan skyldes overtredelse av tredjeparts rettigheter. Slik overtredelse kan i praksis hindre forbrukeren i å 

bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten eller noen av innholdets eller tjenestens funksjoner, for eksempel 

dersom forbrukeren ikke får tilgang til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i det hele tatt, eller ikke får 

tilgang på lovlig måte. Dette kan også skyldes at tredjeparten rettmessig tvinger den næringsdrivende til å stanse 

overtredelsen av disse rettighetene og å slutte å tilby det aktuelle digitale innholdet eller den aktuelle digitale tjenesten, 

eller at forbrukeren ikke kan bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten uten å bryte loven. Ved en 

overtredelse av en tredjeparts rettigheter som fører til en begrensning som hindrer eller begrenser bruken av digitalt 

innhold eller digitale tjenester i samsvar med de subjektive og objektive kravene til samsvar, bør forbrukeren ha rett til 

beføyelser ved manglende samsvar, med mindre nasjonal rett fastsetter ugyldighet eller heving av avtalen, for eksempel 

på grunn av overtredelse av en garanti om eiendomsrett. 

55) Den næringsdrivende bør være ansvarlig overfor forbrukeren ved manglende samsvar hos det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten og for enhver manglende levering av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Ettersom 

digitalt innhold eller digitale tjenester kan leveres til forbrukerne ved én eller flere enkeltstående leveringer eller 

kontinuerlig over et visst tidsrom, bør det aktuelle tidspunktet for å fastslå samsvar hos det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten bestemmes i lys av disse forskjellige typene av levering. 

56) Digitalt innhold eller digitale tjenester kan leveres til forbrukerne ved én enkelt levering, for eksempel når forbrukerne 

laster ned en e-bok og lagrer den på sin personlige enhet. På samme måte kan leveringen bestå av en rekke slike 

enkeltstående leveringer, for eksempel når forbrukerne mottar en lenke for å laste ned en ny e-bok hver uke. Det som er 

særskilt for denne kategorien av digitalt innhold eller digitale tjenester, er det faktum at forbrukerne deretter har 

mulighet til å ha tilgang til og bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten uten tidsbegrensning. I slike 

tilfeller bør samsvaret hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten vurderes på leveringstidspunktet, og derfor 

bør den næringsdrivende bare være ansvarlig for manglende samsvar som foreligger på det tidspunktet da den ene 

enkelte leveringen eller hver enkeltstående levering finner sted. For å sikre rettssikkerhet bør næringsdrivende og 

forbrukere kunne basere seg på en harmonisert minsteperiode der den næringsdrivende bør holdes ansvarlig for 

manglende samsvar. I forbindelse med avtaler som fastsetter én enkelt levering eller en rekke enkeltstående leveringer 

av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, bør medlemsstatene sikre at de næringsdrivende er ansvarlige i 

minst to år regnet fra leveringstidspunktet dersom den næringsdrivende i henhold til sin respektive nasjonale rett bare er 

ansvarlig for manglende samsvar som viser seg innen en viss tid etter levering. 

57) Digitalt innhold eller digitale tjenester kan også leveres til forbrukeren kontinuerlig over et visst tidsrom. Kontinuerlig 

levering kan omfatte tilfeller der den næringsdrivende gjør en digital tjeneste tilgjengelig for forbrukerne for et fastsatt 

eller ubestemt tidsrom, for eksempel en avtale om to års skylagring eller medlemskap i en plattform for sosiale medier 

uten tidsbegrensning. Det som er særskilt for denne kategorien, er det faktum at det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten er tilgjengelig for forbrukerne bare i et fastsatt tidsrom eller så lenge avtalen om levering uten tidsbegrensning 

gjelder. I slike tilfeller er det derfor berettiget at den næringsdrivende bare bør være ansvarlig for manglende samsvar 

som viser seg i dette tidsrommet. Elementet av kontinuerlig levering bør ikke nødvendigvis kreve levering i lang tid. 

Tilfeller som for eksempel nettstrømming av et videoklipp bør anses som kontinuerlig levering over et visst tidsrom, 

uavhengig av den faktiske varigheten på den audiovisuelle filen. Tilfeller der særskilte elementer av digitalt innhold 
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eller digitale tjenester gjøres tilgjengelig periodisk eller flere ganger i løpet av avtalens fastsatte løpetid eller så lenge 

avtalen om levering uten tidsbegrensning gjelder, bør også anses som kontinuerlig levering over et visst tidsrom, for 

eksempel dersom avtalen fastsetter at et eksemplar av et antivirusprogram kan brukes i ett år og vil bli automatisk 

oppdatert den første dagen i hver måned i dette tidsrommet, eller at den næringsdrivende vil utgi oppdateringer hver 

gang nye funksjoner i et digitalt spill blir tilgjengelig, og det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er tilgjengelig 

for forbrukerne bare i avtalens fastsatte løpetid eller så lenge avtalen om levering uten tidsbegrensning gjelder. 

58) Medlemsstatene bør fortsatt stå fritt til å fastsette regler for nasjonale foreldelsesfrister. Slike foreldelsesfrister bør 

imidlertid ikke hindre forbrukerne i å utøve sine rettigheter i det tidsrommet der den næringsdrivende er ansvarlig for 

manglende samsvar. Dette direktivet bør derfor ikke harmonisere starttidspunktet for nasjonale foreldelsesfrister, men 

det bør likevel sikre at slike frister fortsatt gjør det mulig for forbrukerne å utøve sine beføyelser ved manglende 

samsvar som viser seg minst i det tidsrommet da den næringsdrivende er ansvarlig for manglende samsvar. 

59) Som følge av at digitalt innhold og digitale tjenester har en særskilt karakter og stor kompleksitet, og av den 

næringsdrivendes større kunnskap og tilgang til fagkunnskap, teknisk informasjon og høyteknologisk bistand, har den 

næringsdrivende sannsynligvis bedre forutsetninger enn forbrukeren for å vite hvorfor det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten ikke blir levert eller ikke er i samsvar. Den næringsdrivende vil også sannsynligvis ha bedre forut-

setninger for å vurdere om årsaken til manglende levering eller det manglende samsvaret er at forbrukerens digitale 

miljø ikke er kompatibelt med det digitale innholdets eller den digitale tjenestens tekniske krav. Selv om det er opp til 

forbrukeren å dokumentere at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke er i samsvar, bør derfor forbrukeren 

ved en tvist ikke måtte bevise at det manglende samsvaret forelå på det tidspunktet da det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten ble levert eller, når det gjelder kontinuerlig levering, i hele avtalens løpetid. 

I stedet bør det påhvile den næringsdrivende å bevise at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten var i samsvar 

på dette tidspunktet eller i dette tidsrommet. Denne bevisbyrden bør påhvile den næringsdrivende for manglende 

samsvar som viser seg innen ett år fra leveringstidspunktet, dersom avtalen fastsetter én enkelt levering eller en rekke 

enkeltstående leveringer, og i hele avtalens løpetid dersom avtalen fastsetter kontinuerlig levering over et visst tidsrom. 

Dersom den næringsdrivende imidlertid godtgjør at forbrukerens digitale miljø ikke er kompatibelt med de tekniske 

kravene, og den næringsdrivende underrettet forbrukeren om dette på en klar og forståelig måte før avtaleinngåelsen, 

bør det være opp til forbrukeren å dokumentere at det manglende samsvaret hos det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten forelå på det tidspunktet da det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ble levert, dersom avtalen 

fastsetter én enkelt levering eller en rekke enkeltstående leveringer, eller, dersom avtalen fastsetter kontinuerlig levering 

over et visst tidsrom, i hele avtalens løpetid. 

60) Uten at det berører forbrukerens grunnleggende rettighet til vern av privatlivet, herunder telekommunikasjons-

fortrolighet, og til vern av personopplysninger, bør forbrukeren samarbeide med den næringsdrivende for at den 

næringsdrivende skal kunne fastslå om årsaken til det manglende samsvaret ligger i forbrukerens digitale miljø, ved 

hjelp av teknisk tilgjengelige midler som er minst mulig inngripende for forbrukeren. Dette kan ofte gjøres for eksempel 

ved å gi den næringsdrivende automatisk genererte hendelsesrapporter eller opplysninger om forbrukerens internett-

forbindelse. Bare unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller, der det på tross av bruk av alle andre midler ikke er noen 

annen mulighet, kan forbrukerne måtte tillate virtuell tilgang til sitt digitale miljø. Dersom forbrukeren imidlertid ikke 

samarbeider med den næringsdrivende, og forbrukeren var underrettet om følgene av manglende samarbeid, bør det 

være opp til forbrukeren å dokumentere ikke bare at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke var i samsvar, 

men også at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke var i samsvar på det tidspunktet da det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten ble levert, dersom avtalen fastsetter én enkelt levering eller en rekke enkeltstående 

leveringer, eller, dersom avtalen fastsetter kontinuerlig levering over et visst tidsrom, i hele avtalens løpetid. 

61) Dersom den næringsdrivende har unnlatt å levere digitalt innhold eller digitale tjenester, bør forbrukeren oppfordre den 

næringsdrivende til å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. I slike tilfeller bør den næringsdrivende 

handle uten unødig opphold eller innenfor en ytterligere frist, som uttrykkelig avtalt mellom partene. Ettersom digitalt 

innhold eller en digital tjeneste leveres i digital form, bør det ved leveringen i de fleste tilfeller ikke være nødvendig 
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med ytterligere tid til å gjøre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten tilgjengelig for forbrukeren. I slike 

tilfeller bør derfor den næringsdrivendes forpliktelse til å levere digitalt innhold eller digitale tjenester uten unødig 

opphold innebære å levere den umiddelbart. Dersom den næringsdrivende deretter unnlater å levere det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten, bør forbrukeren ha rett til å heve avtalen. Under særskilte omstendigheter, for 

eksempel dersom det er klart at den næringsdrivende ikke vil levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, 

eller dersom et bestemt tidspunkt for levering er av avgjørende betydning for forbrukeren, bør forbrukeren ha rett til å 

heve avtalen uten først å oppfordre den næringsdrivende til å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. 

62) Ved manglende samsvar bør forbrukeren ha rett til å få det digitale innholdet eller den digitale tjenesten brakt i samsvar, 

få en forholdsmessig prisreduksjon eller heve avtalen. 

63) Avhengig av de tekniske egenskapene til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten bør den næringsdrivende 

kunne velge en bestemt måte å bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar på, for eksempel ved å 

utgi oppdateringer eller å gjøre en ny kopi av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten tilgjengelig for 

forbrukeren. 

64) På bakgrunn av mangfoldet av digitalt innhold og digitale tjenester er det ikke hensiktsmessig å sette faste frister for 

utøvelsen av rettigheter eller overholdelsen av forpliktelser knyttet til digitalt innhold eller digitale tjenester. Slike frister 

vil ikke ta hensyn til dette mangfoldet og kan enten være for korte eller for lange, avhengig av situasjonen. Det er derfor 

mer hensiktsmessig å kreve at digitalt innhold og digitale tjenester blir brakt i samsvar innen rimelig tid. Et slikt krav 

bør ikke hindre partene i å avtale et bestemt tidspunkt for når det digitale innholdet eller den digitale tjenesten skal være 

brakt i samsvar. Det digitale innholdet eller den digitale tjenesten bør bringes i samsvar vederlagsfritt. Særlig bør 

forbrukeren ikke pådra seg noen kostnader knyttet til utviklingen av en oppdatering for det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten. 

65) Dersom det å bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar er rettslig eller faktisk umulig, eller 

dersom den næringsdrivende nekter å bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar fordi det ville 

innebære urimelige kostnader for den næringsdrivende, eller dersom den næringsdrivende har unnlatt å bringe det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar innen rimelig tid, vederlagsfritt og uten å forårsake vesentlig 

ulempe for forbrukeren, bør forbrukeren ha rett til prisreduksjon eller til å heve avtalen. I visse situasjoner er det 

berettiget at forbrukeren bør ha rett til å få prisen redusert eller til å heve avtalen umiddelbart, for eksempel dersom den 

næringsdrivende tidligere ikke har klart å bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar, eller 

dersom det ikke kan forventes at forbrukeren fortsatt skal ha tillit til at den næringsdrivende klarer å bringe det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar, på grunn av det manglende samsvarets alvorlige art. Forbrukeren bør for 

eksempel ha rett til direkte å be om en prisreduksjon eller heving av avtalen dersom forbrukeren mottar et 

antivirusprogram som selv har virus og ville utgjøre manglende samsvar av en slik alvorlig art. Det samme bør gjelde 

dersom det er klart at den næringsdrivende ikke vil bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar 

innen en rimelig frist eller uten vesentlig ulempe for forbrukeren. 

66) I en situasjon der forbrukeren har rett til en reduksjon i prisen som betales for det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten som leveres over et visst tidsrom, bør beregningen av prisreduksjonen ta hensyn til reduksjonen i verdien av 

det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som skyldes både det manglende samsvaret og det tidsrommet da 

forbrukeren ikke kunne bruke det digitale innholdet eller de digitale tjenestene i samsvar med avtalen. 

67) Dersom det digitale innholdet eller den digitale tjenesten leveres mot betaling av en pris, bør forbrukeren kunne heve 

avtalen bare dersom det manglende samsvaret ikke er uvesentlig. Dersom det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten imidlertid ikke leveres mot betaling av en pris, men forbrukeren gir fra seg personopplysninger, bør forbru-

keren ha rett til å heve avtalen også i tilfeller der det manglende samsvaret er uvesentlig, ettersom en beføyelse i form av 

prisreduksjon da ikke er tilgjengelig for forbrukeren. I tilfeller der forbrukeren betaler en pris og gir personopplysninger, 

bør forbrukeren ha rett til alle tilgjengelige beføyelser ved manglende samsvar. Forutsatt at alle andre vilkår er oppfylt, 

bør forbrukeren særlig ha rett til å få det digitale innholdet eller den digitale tjenesten brakt i samsvar, til å få prisen 

redusert i forhold til summen som er betalt for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, eller til å heve avtalen.  
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68) Dersom forbrukeren hever avtalen, bør den næringsdrivende tilbakebetale den prisen som forbrukeren har betalt. Det er 

imidlertid nødvendig å veie forbrukernes og de næringsdrivendes rettmessige interesser opp mot hverandre dersom det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten leveres over et visst tidsrom og det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten var i samsvar bare i deler av dette tidsrommet. Ved heving av avtalen bør forbrukeren derfor bare ha rett til den 

delen av den betalte prisen som svarer til og står i forhold til lengden på det tidsrommet da det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten ikke var i samsvar. Forbrukeren bør også ha rett til en eventuell del av prisen som er forhåndsbe-

talt for det eventuelle tidsrommet som gjenstår etter at avtalen var hevet. 

69) Dersom forbrukeren har gitt personopplysningene til den næringsdrivende, bør den næringsdrivende oppfylle 

forpliktelsene i henhold til forordning (EU) 2016/679. Slike forpliktelser bør også overholdes i tilfeller der forbrukeren 

betaler en pris og gir personopplysninger. Ved heving av avtalen bør den næringsdrivende også avstå fra å bruke enhver 

form for innhold, unntatt personopplysninger, som forbrukeren har oppgitt eller opprettet ved bruk av det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten som er levert av den næringsdrivende. Et slikt innhold kan omfatte digitale bilder, 

video- og lydfiler og innhold som er opprettet på mobile enheter. Den næringsdrivende bør imidlertid ha rett til å 

fortsette å bruke innholdet som er oppgitt eller opprettet av forbrukeren, dersom et slikt innhold enten ikke har noen 

nytteverdi utenfor rammene for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som er levert av den næringsdrivende, 

bare er knyttet til forbrukerens aktivitet, er slått sammen med andre data av den næringsdrivende og ikke kan deles opp 

eller bare med en uforholdsmessig stor innsats, eller er generert i fellesskap av forbrukerne og andre, og andre 

forbrukere kan fortsette å benytte det. 

70) Forbrukeren kan avskrekkes fra å utøve beføyelser ved manglende samsvar hos digitalt innhold eller en digital tjeneste 

dersom forbrukeren fratas tilgang til annet innhold enn personopplysninger, som forbrukeren har oppgitt eller opprettet 

ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. For å sikre at forbrukeren drar nytte av effektivt vern i 

forbindelse med retten til å heve avtalen, bør den næringsdrivende derfor på anmodning fra forbrukeren gjøre slikt 

innhold tilgjengelig for forbrukeren etter heving av avtalen. 

71) Forbrukeren bør ha rett til å hente ut innholdet innen en rimelig frist, uten hindring fra den næringsdrivende, i et vanlig 

brukt maskinlesbart format og vederlagsfritt, med unntak av kostnader som genereres av forbrukerens eget digitale 

miljø, for eksempel kostnadene til en nettverkstilkopling, ettersom disse kostnadene ikke er spesifikt knyttet til det å 

hente ut innholdet. Imidlertid bør den næringsdrivendes forpliktelse til å gjøre slikt innhold tilgjengelig ikke få 

anvendelse dersom innholdet bare har nytteverdi innenfor rammene for bruken av det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten, eller bare er knyttet til forbrukerens aktivitet i forbindelse med bruk av det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten eller er slått sammen med andre data av den næringsdrivende og ikke kan deles opp eller bare med en 

uforholdsmessig stor innsats. I slike tilfeller har innholdet ikke noen vesentlig praktisk bruk eller interesse for 

forbrukeren, samtidig som det også tas hensyn til den næringsdrivendes interesser. Den næringsdrivendes forpliktelse til 

å gjøre alt innhold som ikke er personopplysninger, og som forbrukeren har oppgitt eller opprettet, tilgjengelig for 

forbrukeren ved heving av avtalen, bør ikke berøre den næringsdrivendes rett til ikke å utlevere visse typer innhold i 

samsvar med gjeldende rett. 

72) Dersom avtalen heves, skal forbrukeren ikke være forpliktet til å betale for bruken av det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten for perioder da det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke var i samsvar, ettersom det vil 

frata forbrukeren effektivt vern. Forbrukeren bør også avstå fra å bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten 

og fra å gjøre det tilgjengelig for tredjeparter, for eksempel ved å slette det digitale innholdet eller eventuelle brukbare 

kopier eller ved å gjøre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten utilgjengelig på annen måte. 

73) Prinsippet om den næringsdrivendes erstatningsansvar er et vesentlig element i avtalene om levering av digitalt innhold 

eller digitale tjenester. Derfor bør forbrukeren ha rett til å kreve erstatning for skade som skyldes manglende samsvar 

hos eller manglende levering av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Erstatningen bør i så stor grad som 

mulig sette forbrukeren i den posisjonen som forbrukeren ville ha vært i dersom det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten hadde vært i samsvar. Ettersom en slik rett til skadeserstatning allerede eksisterer i alle medlemsstater, bør 

dette direktivet ikke berøre nasjonale regler for erstatning til forbrukere for skade som følge av overtredelser av disse 

reglene. 

74) Dette direktivet bør også omfatte endringer, for eksempel oppdateringer og oppgraderinger, som næringsdrivende 

utfører på det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som leveres til eller gjøres tilgjengelig for forbrukeren over 

et visst tidsrom. Med tanke på den raske utviklingen i digitalt innhold og digitale tjenester kan slike oppdateringer, 
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oppgraderinger eller lignende endringer være nødvendige og ofte fordelaktige for forbrukeren. Visse endringer, for 

eksempel de som er fastsatt som oppdateringer i avtalen, kan utgjøre en del av de avtalefestede forpliktelsene. Det kan 

kreves andre endringer for å oppfylle de objektive kravene til samsvar hos det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten som fastsatt i dette direktivet. Andre endringer igjen, som vil avvike fra de objektive kravene til samsvar, og 

som kan forutses ved avtaleinngåelsen, vil måtte være uttrykkelig avtalt med forbrukeren når avtalen inngås. 

75) I tillegg til endringer som tar sikte på å bevare samsvar, bør den næringsdrivende på visse vilkår kunne endre funksjoner 

i det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, forutsatt at avtalen gir en gyldig grunn for en slik endring. Slike 

gyldige grunner kan omfatte tilfeller der endringen er nødvendig for å tilpasse det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten til et nytt teknisk miljø eller til et økt antall brukere eller er nødvendig av andre viktige praktiske hensyn. Slike 

endringer er ofte til fordel for forbrukeren, ettersom de forbedrer kvaliteten på det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten. Følgelig bør avtalepartene kunne ta med bestemmelser i avtalen som gjør det mulig for den næringsdrivende å 

foreta endringer. For å veie forbruker- og forretningsinteresser opp mot hverandre bør en slik mulighet for den 

næringsdrivende kombineres med en rett for forbrukeren til å heve avtalen dersom slike endringer virker negativt inn på 

bruken av eller tilgangen til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i mer enn bare uvesentlig grad. I hvilken 

grad endringer virker negativt inn på forbrukerens bruk av eller tilgang til det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten, bør fastslås objektivt, idet det tas hensyn til arten av og formålet med det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten og til kvaliteten, funksjonaliteten, kompatibiliteten og de andre viktigste funksjonene som er vanlige for 

digitalt innhold og digitale tjenester av samme type. Reglene fastsatt i dette direktivet for slike oppdateringer, oppgrade-

ringer eller lignende endringer bør imidlertid ikke gjelde situasjoner der partene inngår en ny avtale om levering av 

digitalt innhold eller digitale tjenester, for eksempel som følge av distribusjon av en ny versjon av det digitale innholdet 

eller den digitale tjenesten. 

76) Forbrukerne bør underrettes om endringer på en klar og forståelig måte. Dersom en endring i mer enn uvesentlig grad 

virker negativt inn på forbrukerens tilgang til eller bruk av digitalt innhold eller digitale tjenester, bør forbrukeren 

underrettes på en måte som gjør det mulig å lagre opplysningene på et varig medium. Et varig medium bør gjøre 

forbrukeren i stand til å lagre opplysninger så lenge det er nødvendig å verne forbrukerens interesser som følge av 

vedkommendes forhold til den næringsdrivende. Slike medier bør særlig omfatte papir, DVD-er, CD-er, USB-minnepin-

ner, minnekort eller harddisker samt e-post. 

77) Dersom en endring i mer enn uvesentlig grad virker negativt inn på forbrukerens tilgang til eller bruk av det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten, bør forbrukeren som følge av en slik endring ha rett til å heve avtalen ved-

erlagsfritt. Alternativt kan den næringsdrivende beslutte å la forbrukeren opprettholde tilgang til det digitale innholdet 

eller den digitale tjenesten uten tilleggskostnader, uten endringen og i samsvar med avtalen, og i så fall bør forbrukeren 

ikke ha rett til å heve avtalen. Dersom det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som den næringsdrivende lot 

forbrukeren opprettholde, ikke lenger er i samsvar med de subjektive og objektive kravene til samsvar, bør imidlertid 

forbrukeren kunne benytte beføyelsene for manglende samsvar som fastsatt i henhold til dette direktivet. Dersom 

kravene til en slik endring som fastsatt i dette direktivet ikke er oppfylt, og endringen fører til manglende samsvar, bør 

det ikke berøre forbrukerens rett til å bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar, til å få prisen 

redusert eller til å heve avtalen, som fastsatt i henhold til dette direktivet. Dersom det på samme måte etter en endring 

oppstår manglende samsvar hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som ikke er forårsaket av endringen, 

bør forbrukeren fortsatt ha rett til å benytte beføyelsene som fastsatt i henhold til dette direktivet for det manglende 

samsvaret i forbindelse med dette digitale innholdet eller denne digitale tjenesten. 

78) Det manglende samsvaret hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ved levering til forbrukeren skyldes ofte 

en av transaksjonene i en kjede som knytter den opprinnelige utvikleren til den siste næringsdrivende i kjeden. Selv om 

den siste næringsdrivende bør være ansvarlig overfor forbrukeren ved manglende samsvar, er det viktig å sikre at den 

næringsdrivende har hensiktsmessige rettigheter overfor forskjellige personer i transaksjonskjeden for å kunne dekke 

erstatningsansvaret overfor forbrukeren. Slike rettigheter bør begrenses til forretningstransaksjoner, og de bør derfor 

ikke omfatte situasjoner der den næringsdrivende er ansvarlig overfor forbrukeren for manglende samsvar hos digitalt 

innhold eller en digital tjeneste som består av eller bygger på programvare som ble levert uten betaling av en pris i 

henhold til en gratis lisens med åpen kildekode av en person i tidligere ledd i transaksjonskjeden. Det bør imidlertid 

være opp til medlemsstatene i henhold til deres gjeldende nasjonale rett å identifisere de personene i transaksjonskjeden 

som den siste næringsdrivende kan reise krav mot, og retningslinjene og vilkårene som gjelder for slike beføyelser.  
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79) Personer eller organisasjoner som i henhold til nasjonal rett anses å ha en rettmessig interesse i å verne forbrukerens 

avtalefestede rettigheter og personopplysninger, bør ha rett til, for å sikre at de nasjonale bestemmelsene som 

innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, får anvendelse, å bringe saker inn for en domstol eller en forvaltnings-

myndighet som kan avgjøre klager eller ta de nødvendige rettslige skritt. 

80) Ingenting i dette direktivet bør berøre anvendelsen av regler for internasjonal privatrett, særlig europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 593/2008(14) og (EU) nr. 1215/2012(15). 

81) Vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394(16) bør endres slik at det inneholder en henvisning 

til dette direktivet, for å lette det tverrnasjonale samarbeidet om håndhevingen av dette direktivet. 

82) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF(17) bør endres slik at det inneholder en henvisning til dette 

direktivet, for å sikre vern av de kollektive forbrukerinteressene som er fastsatt i dette direktivet. 

83) Forbrukerne bør kunne nyte godt av sine rettigheter i henhold til dette direktivet så snart de tilsvarende nasjonale 

innarbeidingstiltakene begynner å få anvendelse. Disse nasjonale innarbeidingstiltakene bør derfor også få anvendelse 

på avtaler med ubestemt eller fast løpetid som ble inngått før anvendelsesdatoen og fastsetter levering av digitalt innhold 

eller digitale tjenester over et visst tidsrom, enten kontinuerlig eller gjennom en rekke enkeltstående leveringer, men 

bare med hensyn til digitalt innhold eller digitale tjenester som leveres fra anvendelsesdatoen for de nasjonale 

innarbeidingstiltakene. For å sikre en balanse mellom forbrukernes og de næringsdrivendes rettmessige interesser bør de 

nasjonale tiltakene for innarbeiding av bestemmelsene i dette direktivet om endring av det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten og retten til erstatning bare få anvendelse på avtaler som inngås etter anvendelsesdatoen i henhold til 

dette direktivet. 

84) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(18) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i berettige-

de tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser regelgiveren at 

oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

85) EUs datatilsyn har blitt rådspurt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(19) og avga 

uttalelse 14. mars 2017(20). 

86) Ettersom målene for dette direktivet, som er å bidra til det indre markeds virkemåte ved å håndtere avtalerettslige 

hindringer for levering av digitalt innhold eller digitale tjenester og samtidig hindre ulik lovgivning på en ensartet måte, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor ved å sikre generelt samsvar mellom de forskjellige 

medlemstatenes nasjonale rett gjennom harmoniserte regler for avtalerett, som også vil forenkle samordnede hånd-

hevingstiltak, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske Union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktivet ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

87) Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettighetene og frihetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, herunder de som er nedfelt i paktens artikkel 16, 38 og 47.  

  

(14) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på avtaleforpliktelser 

(Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6). 

(15) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012 av 12. desember 2012 om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av 

rettsavgjørelser på det sivilrettslige og handelsrettslige område (EUT L 351 av 20.12.2012, s. 1). 

(16) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 

håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1). 

(17) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF av 23. april 2009 om nedlegging av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser (EUT 

L 110 av 1.5.2009, s. 30). 

(18) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(19) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(20) EUT C 200 av 23.6.2017, s. 10. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med dette direktivet er å bidra til at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, samtidig som det gir et 

høyt nivå for forbrukervern ved å fastsette felles regler for visse krav til avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere om 

levering av digitalt innhold eller digitale tjenester, særlig regler for 

— digitalt innholds eller en digital tjenestes samsvar med avtalen, 

— beføyelser ved mangel på slikt samsvar eller manglende levering og retningslinjer for utøvelsen av disse beføyelsene, og 

— endring av digitalt innhold eller en digital tjeneste. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

 1) «digitalt innhold» data som blir framstilt og levert i digital form, 

 2) «digital tjeneste» 

a) en tjeneste som gjør at forbrukeren kan opprette, behandle, lagre eller få tilgang til data i digital form, eller 

b) en tjeneste som muliggjør deling av eller annen interaksjon med data i digital form som er lastet opp eller opprettet av 

forbrukeren eller andre brukere av denne tjenesten, 

 3) «varer med digitale elementer» enhver løsøregjenstand som omfatter eller er innbyrdes forbundet med digitalt innhold 

eller en digital tjeneste på en slik måte at fravær at dette digitale innholdet eller denne digitale tjenesten vil hindre varene i 

å utføre sine funksjoner, 

 4) «integrasjon» sammenkopling av digitalt innhold eller en digital tjeneste med og innføring av digitalt innhold eller en 

digital tjeneste i komponentene i forbrukerens digitale miljø, slik at det digitale innholdet eller den digitale tjenestene kan 

brukes i samsvar med kravene til samsvar fastsatt i dette direktivet, 

 5) «næringsdrivende» enhver fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som i forbindelse med avtaler som omfattes 

av dette direktivet, handler for formål som gjelder vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirk-

somhet, herunder enhver annen person som handler i vedkommende fysiske eller juridiske persons navn eller på ved-

kommendes vegne, 

 6) «forbruker» enhver fysisk person som i forbindelse med avtaler som omfattes av dette direktivet, handler for formål som 

ikke er knyttet til vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

 7) «pris» penger eller et digitalt uttrykk for verdi som skal betales i bytte mot levering av digitalt innhold eller en digital 

tjeneste, 

 8) «personopplysninger» personopplysninger som definert i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679, 

 9) «digitalt miljø» maskinvare, programvare og eventuell nettverkstilkopling som forbrukeren benytter for å få tilgang til 

eller bruke digitalt innhold eller en digital tjeneste, 

10) «kompatibilitet» evnen digitalt innhold eller digitale tjenester har til å fungere sammen med maskinvare eller programvare 

som digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type vanligvis brukes sammen med, uten at det digitale innholdet 

eller den digitale tjenesten må endres,  
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11) «funksjonalitet» evnen digitalt innhold eller digitale tjenester har til å utføre sine funksjoner med hensyn til formålet, 

12) «samvirkingsevne» evnen digitalt innhold eller digitale tjenester har til å fungere sammen med annen maskinvare eller 

programvare enn den som digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type vanligvis brukes sammen med, 

13) «varig medium» enhver innretning som gjør det mulig for forbrukeren eller den næringsdrivende å lagre opplysninger som 

er rettet til vedkommende personlig, på en slik måte at opplysningene i framtiden vil være tilgjengelige i et tidsrom som er 

tilstrekkelig for opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret gjengivelse av de lagrede opplysningene. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1. Dette direktivet får anvendelse på enhver avtale der den næringsdrivende leverer eller påtar seg å levere digitalt innhold 

eller en digital tjeneste til forbrukeren, og der forbrukeren betaler eller påtar seg å betale en pris. 

Dette direktivet får også anvendelse dersom den næringsdrivende leverer eller påtar seg å levere digitalt innhold eller en digital 

tjeneste til forbrukeren, og forbrukeren gir fra seg eller påtar seg å gi fra seg personopplysninger til den næringsdrivende, med 

mindre personopplysningene som gis av forbrukeren, utelukkende behandles av den næringsdrivende for å levere det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar med dette direktivet eller for å gi den næringsdrivende mulighet til å oppfylle de 

lovfestede kravene som den næringsdrivende er underlagt, og den næringsdrivende ikke behandler disse opplysningene til noe 

annet formål. 

2. Dette direktivet får også anvendelse dersom det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er utviklet i samsvar med 

forbrukerens spesifikasjoner. 

3. Med unntak av artikkel 5 og 13 får dette direktivet også anvendelse på ethvert fysisk medium som tjener utelukkende som 

en bærer av digitalt innhold. 

4. Dette direktivet får ikke anvendelse på digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet 

med varer i henhold til artikkel 2 nr. 3, og som leveres sammen med varene i henhold til en salgsavtale for disse varene, 

uavhengig av om slikt digitalt innhold eller slike digitale tjenester leveres av selgeren eller en tredjepart. Ved tvil om hvorvidt 

leveringen av digitalt innhold eller en digital tjeneste som inngår i eller er innbyrdes forbundet med en vare, utgjør en del av 

salgsavtalen, skal det antas at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er omfattet av salgsavtalen. 

5. Dette direktivet får ikke anvendelse på avtaler om 

a) levering av andre tjenester enn digitale tjenester, uavhengig av om digitale formater eller midler benyttes av den nærings-

drivende for å frambringe resultatet av tjenesten eller levere eller overføre det til forbrukeren, 

b) elektroniske kommunikasjonstjenester som definert i artikkel 2 nr. 4 i direktiv (EU) 2018/1972, med unntak av num-

meruavhengige interpersonelle kommunikasjonstjenester som definert i artikkel 2 nr. 7 i nevnte direktiv, 

c) helsetjenester som definert i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 2011/24/EU, 

d) pengespilltjenester, det vil si tjenester som innebærer innsats med pengeverdi i hasardspill, herunder spill som også krever 

visse ferdigheter, som lotterier, kasinospill, pokerspill og veddemål, ved hjelp av elektroniske midler eller annen teknologi 

som legger til rette for kommunikasjon, og på individuell anmodning fra en som mottar slike tjenester, 

e) finansielle tjenester som definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2002/65/EF, 

f) programvare som tilbys av den næringsdrivende i henhold til en gratis lisens med åpen kildekode, der forbrukeren ikke 

betaler noen pris, og der personopplysningene som gis av forbrukeren, utelukkende behandles av den næringsdrivende med 

sikte på å forbedre sikkerheten, kompatibiliteten eller samvirkingsevnen til denne bestemte programvaren, 

g) levering av digitalt innhold, dersom det digitale innholdet er gjort tilgjengelig for allmennheten på annen måte enn ved 

signaloverføring som ledd i en framføring eller et arrangement, for eksempel digitale filmvisninger,  
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h) digitalt innhold som leveres i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF(21) av offentlige myndigheter i 

medlemsstatene. 

6. Med forbehold for nr. 4 i denne artikkelen skal dette direktivet, dersom en enkelt avtale mellom den samme næringsdri-

vende og den samme forbrukeren i en pakke inneholder elementer av levering av digitalt innhold eller en digital tjeneste og 

elementer av levering av andre tjenester eller varer, bare få anvendelse på de elementene i avtalen som gjelder det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten. 

Artikkel 19 i dette direktivet får ikke anvendelse dersom en pakke som definert i direktiv (EU) 2018/1972 inneholder elementer 

av en internettilgangstjeneste som definert i artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120(22) eller en 

nummerbasert interpersonell kommunikasjonstjeneste som definert i artikkel 2 nr. 6 i direktiv (EU) 2018/1972. 

Uten at det berører artikkel 107 nr. 2 i direktiv (EU) 2018/1972, skal de virkningene som heving av et element i en pakkeavtale 

kan ha på de andre elementene i pakkeavtalen, reguleres av nasjonal rett. 

7. Dersom en bestemmelse i dette direktivet er i strid med en bestemmelse i en annen unionsrettsakt som gjelder for en 

særskilt sektor eller et særskilt formål, skal bestemmelsen i vedkommende unionsrettsakt ha forrang foran bestemmelsene i 

dette direktivet. 

8. Unionsretten om vern av personopplysninger får anvendelse på alle personopplysninger som behandles i forbindelse med 

avtalene nevnt i nr. 1. 

Særlig skal dette direktivet ikke berøre forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF. Dersom bestemmelsene i dette 

direktivet er i strid med bestemmelsene i unionsretten om vern av personopplysninger, har sistnevnte forrang. 

9. Dette direktivet skal ikke berøre unionsretten og nasjonal rett om opphavsrett og nærstående rettigheter, herunder 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF(23). 

10. Dette direktivet påvirker ikke medlemsstatenes frihet til å regulere aspekter i alminnelig avtalerett, for eksempel reglene 

for en avtales utforming, gyldighet, ugyldighet eller virkning, herunder følgene av hevingen av en avtale, i den grad de ikke er 

regulert i dette direktivet, eller retten til skadeserstatning. 

Artikkel 4 

Harmoniseringsnivå 

Medlemsstatene skal i nasjonal rett ikke beholde eller innføre bestemmelser som avviker fra bestemmelsene i dette direktivet, 

herunder strengere eller mindre strenge bestemmelser, for å sikre et annet nivå for forbrukervern, med mindre noe annet er 

fastsatt i dette direktivet. 

Artikkel 5 

Levering av digitalt innhold eller digitale tjenester 

1. Den næringsdrivende skal levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten til forbrukeren. Med mindre partene har 

avtalt noe annet, skal den næringsdrivende levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten uten unødig opphold etter 

avtaleinngåelsen.  

  

(21) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (EUT L 345 av 

31.12.2003, s. 90). 

(22) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120 av 25. november 2015 om fastsettelse av tiltak for tilgang til et åpent internett og 

sluttbrukerpriser for regulert kommunikasjon innenfor EU og om endring av direktiv 2002/22/EF og forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT  

L 310 av 26.11.2015, s. 1). 

(23) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter 

i informasjonssamfunnet (EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10). 
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2. Den næringsdrivende har oppfylt leveringsforpliktelsen når 

a) det digitale innholdet eller ethvert middel som er egnet til å få tilgang til eller laste ned det digitale innholdet, er gjort 

tilgjengelig for forbrukeren eller for en fysisk eller virtuell ressurs som forbrukeren har valgt for dette formålet, 

b) den digitale tjenesten er gjort tilgjengelig for forbrukeren eller for en fysisk eller virtuell ressurs som forbrukeren har valgt 

for dette formålet. 

Artikkel 6 

Samsvar hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten 

Den næringsdrivende skal levere til forbrukeren digitalt innhold eller en digital tjeneste som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 

7, 8 og 9, dersom det er relevant, uten at det berører artikkel 10. 

Artikkel 7 

Subjektive krav til samsvar 

For å være i samsvar med avtalen skal det digitale innholdet eller den digitale tjenestene særlig, dersom det er relevant, 

a) være av den art, mengde og kvalitet samt ha den funksjonalitet, kompatibilitet, samvirkingsevne og andre egenskaper som 

kreves i henhold til avtalen, 

b) være egnet til ethvert bestemt formål som forbrukeren ønsker det eller den til, og som forbrukeren har gjort den næringsdri-

vende kjent med senest ved avtaleinngåelsen og den næringsdrivende har godtatt, 

c) leveres med alt tilbehør og alle anvisninger, herunder om installering, og all kundeservice som kreves i henhold til avtalen, 

og 

d) oppdateres som fastsatt i avtalen. 

Artikkel 8 

Objektive krav til samsvar 

1. I tillegg til å oppfylle alle subjektive krav til samsvar skal det digitale innholdet eller den digitale tjenesten 

a) være egnet til de formålene som digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type vanligvis brukes til, idet det tas 

hensyn til eventuell eksisterende unionsrett og nasjonal rett, tekniske standarder eller, i mangel av slike tekniske standarder, 

gjeldende sektorspesifikke atferdsregler for næringen, 

b) være av den mengden og ha den kvaliteten og de ytelsesegenskapene, herunder med hensyn til funksjonalitet, kompatibili-

tet, tilgjengelighet, kontinuitet og sikkerhet, som er vanlig for digitalt innhold eller digitale tjenester av samme type, og som 

forbrukeren med rimelighet kan forvente ut fra arten av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, idet det tas hensyn 

til alle offentlige erklæringer fra eller på vegne av den næringsdrivende eller andre personer i tidligere ledd i transaksjons-

kjeden, særlig i reklame eller på merking, med mindre den næringsdrivende viser at 

 i) den næringsdrivende ikke hadde kjennskap til og ikke med rimelighet kunne ha hatt kjennskap til den aktuelle 

offentlige erklæringen, 

 ii) den offentlige erklæringen ved avtaleinngåelsen var korrigert på samme måte som eller på en tilsvarende måte som den 

var blitt framsatt, eller 

iii) beslutningen om å anskaffe digitalt innhold eller digitale tjenester ikke kunne ha blitt påvirket av den offentlige 

erklæringen, 

c) dersom det er relevant, leveres sammen med alt tilbehør og alle anvisninger som forbrukeren med rimelighet kan forvente å 

motta, og 

d) være i samsvar med en eventuell prøveversjon eller forhåndsvisning av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten 

som er gjort tilgjengelig av den næringsdrivende før avtaleinngåelsen.  
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2. Den næringsdrivende skal sikre at forbrukeren er underrettet om og får levert oppdateringer, herunder sikkerhetsoppdate-

ringer, som er nødvendige for at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten fortsatt skal være i samsvar i det tidsrommet 

a) som det digitale innholdet eller den digitale tjenesten skal leveres i henhold til avtalen, når det i avtalen er fastsatt 

kontinuerlig levering over et visst tidsrom, eller 

b) som forbrukeren med rimelighet kan forvente ut fra typen av og formålet med det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten, idet det tas hensyn til omstendighetene og avtalens art, når det i avtalen er fastsatt en enkelt levering eller en 

rekke enkeltstående leveringer. 

3. Dersom forbrukeren innen et rimelig tidsrom unnlater å installere oppdateringer levert av den næringsdrivende i samsvar 

med nr. 2, skal den næringsdrivende ikke være ansvarlig for manglende samsvar som følger utelukkende av at den relevante 

oppdateringen ikke er installert, forutsatt at 

a) den næringsdrivende underrettet forbrukeren om at oppdateringen var tilgjengelig, og om følgene dersom forbrukeren ikke 

installerte den, og 

b) det faktum at forbrukeren unnlot å installere oppdateringen, eller at oppdateringen ble installert feil, ikke skyldes feil i 

installeringsanvisningen levert av den næringsdrivende. 

4. Dersom det i avtalen er fastsatt kontinuerlig levering av digitalt innhold eller digitale tjenester over et visst tidsrom, skal 

det digitale innholdet eller den digitale tjenesten være i samsvar i hele dette tidsrommet. 

5. Det skal ikke anses å foreligge manglende samsvar i henhold til nr. 1 eller 2 dersom forbrukeren ved avtaleinngåelsen ble 

særlig underrettet om at en bestemt egenskap ved det digitale innholdet eller den digitale tjenesten avvek fra de objektive 

kravene til samsvar fastsatt i nr. 1 eller 2, og forbrukeren uttrykkelig og separat godtok dette avviket da avtalen ble inngått. 

6. Med mindre partene har avtalt noe annet, skal digitalt innhold eller en digital tjeneste leveres i siste tilgjengelige versjon 

ved avtaleinngåelsen. 

Artikkel 9 

Uriktig integrasjon av digitalt innhold eller digitale tjenester 

Manglende samsvar som skyldes uriktig integrasjon av digitalt innhold eller digitale tjenester i forbrukerens digitale miljø, skal 

anses som manglende samsvar hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten dersom 

a) det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ble integrert av den næringsdrivende eller på den næringsdrivendes ansvar, 

eller 

b) det digitale innholdet eller den digitale tjenestene skulle integreres av forbrukeren, og den uriktige integrasjonen skyldtes 

mangler ved integrasjonsanvisningen fra den næringsdrivende. 

Artikkel 10 

Tredjeparts rettigheter 

Dersom en begrensning som følge av en overtredelse av tredjeparts rettigheter, særlig immaterialrettigheter, hindrer eller 

begrenser bruken av digitalt innhold eller digitale tjenester i samsvar med artikkel 7 og 8, skal medlemsstatene sikre at forbru-

keren har rett til beføyelser ved manglende samsvar, som fastsatt i artikkel 14, med mindre nasjonal rett fastsetter at avtalen om 

levering av digitalt innhold eller digitale tjenester er ugyldig eller skal heves i slike tilfeller. 

Artikkel 11 

Den næringsdrivendes ansvar 

1. Den næringsdrivende skal være ansvarlig for en eventuell manglende levering av digitalt innhold eller digitale tjenester i 

samsvar med artikkel 5.  
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2. Dersom det i en avtale er fastsatt en enkelt levering eller en rekke enkeltstående leveringer, skal den næringsdrivende 

være ansvarlig for alt manglende samsvar i henhold til artikkel 7, 8 og 9 som foreligger på leveringstidspunktet, uten at det 

berører artikkel 8 nr. 2 bokstav b). 

Dersom den næringsdrivende i henhold til nasjonal rett bare er ansvarlig for manglende samsvar som viser seg innen et gitt 

tidsrom etter levering, skal dette tidsrommet ikke være kortere enn to år regnet fra leveringstidspunktet, uten at det berører 

artikkel 8 nr. 2 bokstav b). 

Dersom rettighetene fastsatt i artikkel 14 i henhold til nasjonal rett også eller utelukkende er omfattet av en foreldelsesfrist, skal 

medlemsstatene sikre at en slik foreldelsesfrist gjør det mulig for forbrukeren å utøve beføyelsene som er fastsatt i artikkel 14, 

ved alt manglende samsvar som foreligger på tidspunktet angitt i første ledd, og som viser seg innen fristen angitt i annet ledd. 

3. Dersom det i avtalen er fastsatt kontinuerlig levering over et visst tidsrom, skal den næringsdrivende være ansvarlig for 

manglende samsvar i henhold til artikkel 7, 8 og 9 som forekommer eller viser seg i det tidsrommet da det digitale innholdet 

eller den digitale tjenesten skal leveres i henhold til avtalen. 

Dersom rettighetene fastsatt i artikkel 14 i henhold til nasjonal rett også eller utelukkende er omfattet av en foreldelsesfrist, skal 

medlemsstatene sikre at en slik foreldelsesfrist gjør det mulig for forbrukeren å utøve beføyelsene som er fastsatt i artikkel 14, 

ved alt manglende samsvar som forekommer eller viser seg i det tidsrommet som er nevnt i første ledd. 

Artikkel 12 

Bevisbyrde 

1. Bevisbyrden med hensyn til hvorvidt det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er levert i samsvar med artikkel 5, 

skal påhvile den næringsdrivende. 

2. I tilfellene nevnt i artikkel 11 nr. 2 skal bevisbyrden med hensyn til hvorvidt det leverte digitale innholdet eller den leverte 

digitale tjenesten var i samsvar på leveringstidspunktet, påhvile den næringsdrivende når det gjelder manglende samsvar som 

viser seg innen et tidsrom på ett år regnet fra det tidspunktet da det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ble levert. 

3. I tilfellene nevnt i artikkel 11 nr. 3 skal bevisbyrden med hensyn til hvorvidt det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten var i samsvar i det tidsrommet det digitale innholdet eller den digitale tjenesten skal leveres i henhold til avtalen, 

påhvile den næringsdrivende når det gjelder manglende samsvar som viser seg i dette tidsrommet. 

4. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse dersom den næringsdrivende dokumenterer at forbrukerens digitale miljø ikke er 

kompatibelt med de tekniske kravene som gjelder for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, og dersom den nærings-

drivende underrettet forbrukeren om slike krav på en klar og forståelig måte før avtaleinngåelsen. 

5. Forbrukeren skal, i den grad det er praktisk mulig og nødvendig, samarbeide med den næringsdrivende for å fastslå om 

årsaken til det manglende samsvaret hos det digitale innholdet eller den digitale tjenesten på det tidspunktet som er angitt i 

artikkel 11 nr. 2 eller 3, alt etter hva som er relevant, ligger i forbrukerens digitale miljø. Plikten til å samarbeide skal begrenses 

til teknisk tilgjengelige midler som er minst mulig inngripende for forbrukeren. Dersom forbrukeren unnlater å samarbeide, og 

dersom den næringsdrivende underrettet forbrukeren om et slikt krav på en klar og forståelig måte før avtaleinngåelsen, skal 

bevisbyrden med hensyn til hvorvidt det manglende samsvaret forelå på det tidspunktet som er angitt i artikkel 11 nr. 2 eller 3, 

alt etter hva som er relevant, påhvile forbrukeren. 

Artikkel 13 

Beføyelser ved manglende levering 

1. Dersom den næringsdrivende har unnlatt å levere digitalt innhold eller digitale tjenester i samsvar med artikkel 5, skal 

forbrukeren oppfordre den næringsdrivende til å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. Dersom den 

næringsdrivende deretter unnlater å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten uten unødig opphold eller innenfor 

en ytterligere frist som er uttrykkelig avtalt mellom partene, skal forbrukeren ha rett til å heve avtalen.  
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2. Nr. 1 får ikke anvendelse og forbrukeren skal ha rett til å heve avtalen umiddelbart dersom 

a) den næringsdrivende har erklært, eller det tydelig framgår av omstendighetene, at den næringsdrivende ikke vil levere det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten, 

b) forbrukeren og den næringsdrivende har avtalt, eller det tydelig framgår av omstendighetene i forbindelse med 

avtaleinngåelsen, at en bestemt leveringsfrist er av avgjørende betydning for forbrukeren, og den næringsdrivende unnlater 

å levere det digitale innholdet eller den digitale tjenesten innen eller på dette tidspunktet. 

3. Dersom forbrukeren hever avtalen i henhold til nr. 1 eller 2 i denne artikkelen, får artikkel 15–18 tilsvarende anvendelse. 

Artikkel 14 

Beføyelser ved manglende samsvar 

1. Ved manglende samsvar skal forbrukeren ha rett til å få det digitale innholdet eller den digitale tjenesten brakt i samsvar, 

få en forholdsmessig prisreduksjon eller heve avtalen på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkelen. 

2. Forbrukeren skal ha rett til å få det digitale innholdet eller den digitale tjenesten brakt i samsvar, med mindre dette ville 

være umulig eller påføre den næringsdrivende kostnader som ville være uforholdsmessig store, idet det tas hensyn til alle 

omstendigheter i saken, herunder 

a) den verdien som det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ville ha hatt dersom det ikke var manglende samsvar, og 

b) betydningen av det manglende samsvaret. 

3. Den næringsdrivende skal bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar i henhold til nr. 2 innen en 

rimelig frist fra det tidspunktet da den næringsdrivende ble underrettet av forbrukeren om det manglende samsvaret, 

vederlagsfritt og uten vesentlig ulempe for forbrukeren, idet det tas hensyn til arten av det digitale innholdet og den digitale 

tjenesten og formålet som forbrukeren trengte det digitale innholdet eller den digitale tjenesten til. 

4. Forbrukeren skal ha rett til enten en forholdsmessig prisreduksjon i samsvar med nr. 5 dersom det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten leveres mot betaling av en pris, eller til å heve avtalen i samsvar med nr. 6 i følgende tilfeller: 

a) Beføyelsen for å bringe det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar er umulig eller uforholdsmessig i 

henhold til nr. 2. 

b) Den næringsdrivende har ikke brakt det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar i henhold til nr. 3. 

c) Det er fortsatt manglende samsvar til tross for den næringsdrivendes forsøk på å bringe det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten i samsvar. 

d) Det manglende samsvaret er av en så alvorlig art at det berettiger en umiddelbar prisreduksjon eller heving av avtalen. 

e) Den næringsdrivende har erklært, eller det framgår tydelig av omstendighetene, at den næringsdrivende ikke vil bringe det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar innen en rimelig frist eller uten vesentlig ulempe for forbrukeren. 

5. Prisreduksjonen skal stå i forhold til den reduserte verdien av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som ble 

levert til forbrukeren, sammenlignet med den verdien det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ville ha hatt dersom det 

eller den hadde vært i samsvar. 

Dersom det i avtalen er fastsatt at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten skal leveres over et visst tidsrom mot 

betaling av en pris, skal prisreduksjonen gjelde for det tidsrommet da det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke var i 

samsvar.  
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6. Dersom det digitale innholdet eller den digitale tjenesten leveres mot betaling av en pris, skal forbrukeren ha rett til å heve 

avtalen bare dersom det manglende samsvaret ikke er uvesentlig. Bevisbyrden med hensyn til hvorvidt det manglende 

samsvaret er uvesentlig, skal påhvile den næringsdrivende. 

Artikkel 15 

Utøvelse av retten til å heve avtalen 

Forbrukeren skal utøve retten til å heve avtalen ved hjelp av en erklæring til den næringsdrivende om at forbrukeren har 

besluttet å heve avtalen. 

Artikkel 16 

Den næringsdrivendes forpliktelser ved heving av avtalen 

1. Dersom avtalen heves, skal den næringsdrivende betale tilbake til forbrukeren alle beløp som tidligere er betalt i henhold 

til avtalen. 

Dersom det i avtalen er fastsatt levering av digitalt innhold eller digitale tjenester mot betaling av en pris og over et visst 

tidsrom, og det digitale innholdet eller den digitale tjenesten var i samsvar i et visst tidsrom før avtalen ble hevet, skal imidlertid 

den næringsdrivende betale tilbake til forbrukeren bare den forholdsmessige delen av den prisen som er betalt, tilsvarende det 

tidsrommet da det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke var i samsvar, og den delen av prisen som forbrukeren har 

forhåndsbetalt for en eventuell avtaleperiode som ville ha gjenstått dersom avtalen ikke hadde blitt hevet. 

2. Når det gjelder forbrukerens personopplysninger, skal den næringsdrivende overholde forpliktelsene som får anvendelse i 

henhold til forordning (EU) 2016/679. 

3. Den næringsdrivende skal avstå fra å bruke enhver form for innhold, unntatt personopplysninger, som forbrukeren har 

oppgitt eller opprettet ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som er levert av den næringsdrivende, 

unntatt dersom innholdet 

a) ikke har noen nytteverdi utenfor rammene for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som leveres av den nærings-

drivende, 

b) bare gjelder forbrukerens aktivitet ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som leveres av den næ-

ringsdrivende, 

c) er slått sammen med andre data av den næringsdrivende og ikke kan deles opp, eller bare med en uforholdsmessig stor 

innsats, eller 

d) er generert i fellesskap av forbrukeren og andre, og andre forbrukere fortsatt kan benytte innholdet. 

4. Unntatt i situasjonene nevnt i nr. 3 bokstav a), b) eller c) skal den næringsdrivende på anmodning fra forbrukeren gjøre 

tilgjengelig for forbrukeren enhver form for innhold, unntatt personopplysninger, som forbrukeren har oppgitt eller opprettet 

ved bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som er levert av den næringsdrivende. 

Forbrukeren skal ha rett til å hente ut dette digitale innholdet vederlagsfritt, uten hindring fra den næringsdrivende, innen en 

rimelig frist og i et vanlig brukt og maskinlesbart format. 

5. Den næringsdrivende kan hindre ytterligere bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten fra forbrukerens side, 

særlig ved å gjøre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten utilgjengelig for forbrukeren eller deaktivere forbrukerens 

brukerkonto, med forbehold for nr. 4. 

Artikkel 17 

Forbrukerens forpliktelser ved heving av avtalen 

1. Etter heving av avtalen skal forbrukeren avstå fra å bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten og fra å gjøre 

det eller den tilgjengelig for tredjeparter.  
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2. Dersom det digitale innholdet ble levert på et fysisk medium, skal forbrukeren på anmodning fra og for den næringsdri-

vendes regning levere tilbake det fysiske mediet til den næringsdrivende uten unødig opphold. Dersom den næringsdrivende 

beslutter å anmode om tilbakelevering av det fysiske mediet, skal denne anmodningen framsettes innen 14 dager fra den dagen 

da den næringsdrivende blir underrettet om forbrukerens beslutning om å heve avtalen. 

3. Forbrukeren skal ikke være ansvarlig for å betale for noen bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i det 

tidsrommet før heving av avtalen da det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke var i samsvar. 

Artikkel 18 

Frister og midler for tilbakebetaling fra den næringsdrivende 

1. Enhver tilbakebetaling som den næringsdrivende skylder forbrukeren i henhold til artikkel 14 nr. 4 og 5 eller artikkel 16 

nr. 1, som følge av en prisreduksjon eller heving av avtalen, skal gjennomføres uten unødig opphold og under alle om-

stendigheter innen 14 dager fra den datoen da den næringsdrivende blir underrettet om forbrukerens beslutning om å påberope 

seg sin rett til prisreduksjon eller til å heve avtalen. 

2. Den næringsdrivende skal foreta tilbakebetalingen med de samme betalingsmidlene som forbrukeren benyttet for å betale 

for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, med mindre forbrukeren uttrykkelig aksepterer et annet betalingsmiddel, 

og forutsatt at forbrukeren ikke blir pålagt noen form for gebyrer som følge av en slik tilbakebetaling. 

3. Den næringsdrivende skal ikke pålegge forbrukeren noe gebyr i forbindelse med tilbakebetalingen. 

Artikkel 19 

Endring av digitalt innhold eller digitale tjenester 

1. Dersom avtalen fastsetter at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten skal leveres til eller gjøres tilgjengelig for 

forbrukeren over et visst tidsrom, kan den næringsdrivende endre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten utover det 

som er nødvendig for å holde det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar med artikkel 7 og 8, dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Avtalen tillater og gir en gyldig grunn til en slik endring. 

b) En slik endring foretas uten ekstra kostnad for forbrukeren. 

c) Forbrukeren underrettes på en klar og forståelig måte om endringen. 

d) I tilfellene nevnt i nr. 2 blir forbrukeren underrettet i rimelig tid på forhånd på et varig medium om elementene i og 

tidspunktet for endringen og om retten til å heve avtalen i samsvar med nr. 2, eller om muligheten for å beholde det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten uten en slik endring i samsvar med nr. 4. 

2. Forbrukeren skal ha rett til å heve avtalen dersom endringen virker negativt inn på forbrukerens tilgang til eller bruk av 

det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, med mindre slik negativ virkning bare er uvesentlig. I så fall skal forbrukeren 

ha rett til å heve avtalen vederlagsfritt innen 30 dager etter mottak av opplysningene eller regnet fra det tidspunktet da det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten er blitt endret av den næringsdrivende, alt etter hva som inntreffer sist. 

3. Dersom forbrukeren hever avtalen i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, får artikkel 15–18 tilsvarende anvendelse. 

4. Nr. 2 og 3 i denne artikkelen får ikke anvendelse dersom den næringsdrivende har gjort det mulig for forbrukeren uten 

ytterligere kostnad å beholde det digitale innholdet eller den digitale tjenesten uten endring, og det digitale innholdet eller den 

digitale tjenesten fortsatt er i samsvar.  
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Artikkel 20 

Regressrett 

Dersom den næringsdrivende er ansvarlig overfor forbrukeren på grunn av manglende levering av digitalt innhold eller digitale 

tjenester eller på grunn av manglende samsvar som skyldes en handling eller en unnlatelse fra en person i et foregående ledd av 

transaksjonskjeden, skal den næringsdrivende ha rett til å reise krav mot den eller de personene som er ansvarlige i kjeden av 

kommersielle transaksjoner. Personen som den næringsdrivende kan reise krav mot, og de aktuelle beføyelsene og vilkårene for 

utøvelsen, skal fastsettes i nasjonal rett. 

Artikkel 21 

Håndheving 

1. Medlemsstatene skal påse at det finnes egnede og effektive midler for å sikre at bestemmelsene i dette direktivet 

overholdes. 

2. Midlene nevnt i nr. 1 skal omfatte bestemmelser som gir ett eller flere av organene nedenfor, som fastsatt i nasjonal rett, 

adgang til, i henhold til nasjonal rett, å bringe en sak inn for domstolene eller vedkommende forvaltningsmyndigheter for å 

sikre at nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, får anvendelse: 

a) Offentlige organer eller deres representanter. 

b) Forbrukerorganisasjoner som har en berettiget interesse i å verne forbrukere. 

c) Bransjeorganisasjoner som har en berettiget interesse i å gripe inn. 

d) Ideelle organer, organisasjoner eller sammenslutninger som er aktive på området for vern av registrertes rettigheter og 

friheter som definert i artikkel 80 i forordning (EU) 2016/679. 

Artikkel 22 

Ufravikelighet 

1. Med mindre annet er fastsatt i dette direktivet, skal ethvert avtalevilkår som er til skade for forbrukeren, utelukker 

anvendelsen av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, avviker fra dem eller endrer deres 

virkning før forbrukeren gjør den næringsdrivende oppmerksom på den manglende leveringen eller det manglende samsvaret, 

eller før den næringsdrivende gjør forbrukeren oppmerksom på endringen av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i 

samsvar med artikkel 19, ikke være bindende for forbrukeren. 

2. Dette direktivet skal ikke være til hinder for at den næringsdrivende tilbyr forbrukeren avtalefestede ordninger som går 

lenger enn det vern som gis ved dette direktivet. 

Artikkel 23 

Endringer av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF 

(1) I vedlegget til forordning (EU) nr. 2017/2394 skal nytt nummer lyde: 

«28. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om levering av 

digitalt innhold og digitale tjenester (EUT L 136 av 22.5.2019, s. 1).» 

(2) I vedlegg I til direktiv 2009/22/EF skal nytt nummer lyde: 

«17. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om levering av 

digitalt innhold og digitale tjenester (EUT L 136 av 22.5.2019, s. 1).» 

Artikkel 24 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal senest 1. juli 2021 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2022. 

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. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

2. Bestemmelsene i dette direktivet får anvendelse på levering av digitalt innhold eller digitale tjenester som skjer fra  

1. januar 2022, med unntak av artikkel 19 og 20 i dette direktivet, som får anvendelse bare på avtaler som inngås fra nevnte 

dato. 

Artikkel 25 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal senest 12. juni 2024 gjennomgå anvendelsen av dette direktivet og framlegge rapport for Europaparlamen-

tet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité. Rapporten skal blant annet undersøke harmoniseringen av de 

reglene som får anvendelse på avtaler om levering av digitalt innhold eller digitale tjenester som ikke er omfattet av dette 

direktivet, herunder levering mot visning av reklame. 

Artikkel 26 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 27 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. mai 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2019/771 

av 20. mai 2019 

om visse aspekter ved avtaler om salg av varer, om endring av forordning (EU) 2017/2394 og 

direktiv 2009/22/EF, og om oppheving av direktiv 1999/44/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For at Unionen fortsatt skal kunne være konkurransedyktig på verdensmarkedene, må den forbedre det indre markeds 

virkemåte og på en vellykket måte takle de mange utfordringene som dagens stadig mer teknologibaserte økonomi 

skaper. I strategien for det digitale indre marked er det fastsatt en omfattende ramme som forenkler integreringen av den 

digitale dimensjonen på det indre marked. Den første søylen i strategien for det digitale indre marked håndterer 

fragmenteringen i handelen innenfor EU ved å se på alle store hindringer for utviklingen av grensekryssende e-handel, 

som utgjør den viktigste delen av foretakenes grensekryssende salg av varer til forbrukere. 

2) I artikkel 26 nr. 1 og 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at Unionen skal vedta 

tiltak med sikte på å opprette det indre marked eller sikre at det virker etter sin hensikt, og det skal utgjøre et område 

uten indre grenser der fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester er sikret. Artikkel 169 nr. 1 og artikkel 169 nr. 2 

bokstav a) i TEUV fastsetter at Unionen skal bidra til å oppnå et høyt nivå for forbrukervern ved de tiltakene som vedtas 

etter artikkel 114 i TEUV i forbindelse med gjennomføringen av det indre marked. Dette direktivet tar sikte på å finne 

den riktige balansen mellom å oppnå et høyt nivå for forbrukervern og å fremme foretakenes konkurranseevne, samtidig 

som det sikres at nærhetsprinsippet blir overholdt. 

3) Visse aspekter knyttet til avtaler om salg av varer bør harmoniseres, med utgangspunkt i et høyt nivå for forbrukervern, 

for å oppnå et virkelig digitalt indre marked, øke rettssikkerheten og redusere transaksjonskostnadene, særlig for små og 

mellomstore bedrifter («SMB-er»). 

4) E-handel er en viktig drivkraft for vekst i det indre marked. Imidlertid er vekstpotensialet ikke på langt nær utnyttet fullt 

ut. For å styrke Unionens konkurranseevne og stimulere veksten må Unionen handle raskt og oppmuntre markedsdelta-

kerne til å frigjøre det fulle potensialet som ligger i det indre marked. Det indre markeds fulle potensial kan bare 

frigjøres dersom alle markedsdeltakere har lett tilgang til grensekryssende salg av varer, herunder i e-handelstransak-

sjoner. Reglene for avtalerett som markedsdeltakerne gjennomfører sine transaksjoner på grunnlag av, er blant de 

viktigste faktorene som påvirker bedriftenes beslutninger om hvorvidt de skal tilby varer over landegrensene. Disse 

reglene påvirker også forbrukernes vilje til å ta i bruk og ha tillit til denne formen for handel. 

5) Den teknologiske utviklingen har medført et voksende marked for varer som omfatter eller er innbyrdes forbundet med 

digitalt innhold eller digitale tjenester. På grunn av det økende antallet av slike innretninger og deres raskt voksende 

utbredelse blant forbrukerne er det nødvendig med tiltak på unionsplan for å sikre et høyt nivå for forbrukervern og øke 

rettssikkerheten med hensyn til reglene som skal få anvendelse på avtaler om salg av slike produkter. Økt rettssikkerhet 

vil bidra til å styrke tilliten hos forbrukere og selgere.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 22.5.2019, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 264 av 20.7.2016, s. 57. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. april 2019. 

2022/EØS/81/147 
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6) Unionsreglene for salg av varer er fortsatt fragmentert, selv om reglene for leveringsvilkår og, når det gjelder 

fjernsalgsavtaler eller avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, opplysningskrav før avtaleinngåelse og angrerett 

allerede er fullt ut harmonisert ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU(3). Andre viktige kontraktsregulerte 

elementer, for eksempel samsvarskriterier, beføyelser ved manglende samsvar med avtalen og de viktigste retnings-

linjene for utøvelsen av beføyelsene, er for tiden gjenstand for en minsteharmonisering i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 1999/44/EF(4). Medlemsstatene har fått tillatelse til å gå lenger enn EU-standardene og innføre eller 

opprettholde regler som sikrer et enda høyere nivå for forbrukervern. I den forbindelse har de tilpasset forskjellige deler 

i forskjellig omfang. Dermed varierer i dag nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 1999/44/EF, betydelig med 

hensyn til grunnleggende deler, for eksempel fravær eller forekomst av et hierarki av beføyelser. 

7) De eksisterende ulikhetene kan ha skadelig virkning på virksomheter og forbrukere. I henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 593/2008(5) har bedrifter som retter sin virksomhet mot forbrukere i andre medlemsstater, plikt 

til å ta hensyn til de ufravikelige reglene for forbrukeravtalerett i forbrukerens vanlige bostedsland. Ettersom disse 

reglene er forskjellige i de forskjellige medlemsstatene, kan bedriftene risikere tilleggskostnader. Følgelig kan mange 

bedrifter foretrekke å fortsette å drive handel innenlands eller bare eksportere til en eller to medlemsstater. Dette valget 

reduserer eksponeringen for kostnader og risikoer forbundet med handel over landegrensene, men fører til tapte 

muligheter til handelsvekst og stordriftsfordeler. SMB-er påvirkes særlig. 

8) Samtidig som forbrukerne nyter godt av et høyt vernenivå ved kjøp fra utlandet som følge av anvendelsen av forordning 

(EF) nr. 593/2008, virker ulik lovgivning også negativt inn på forbrukernes tillit til transaksjoner over landegrensene. 

Selv om flere faktorer bidrar til slik mistillit, er usikkerhet om viktige avtalefestede rettigheter blant de viktigste 

årsakene til bekymringer hos forbrukerne. Denne usikkerheten finnes uansett om forbrukerne er beskyttet av ufravi-

kelige regler for forbrukeravtalerett i sin egen medlemsstat, dersom selgerne retter sin virksomhet over landegrensene 

mot dem, eller om forbrukerne inngår avtaler over landegrensene med selgere uten at de respektive selgerne driver 

forretningsvirksomhet i forbrukerens hjemstat. 

9) Mens nettbasert salg av varer utgjør størstedelen av det grensekryssende salget av varer i Unionen, påvirker forskjellene 

i nasjonal avtalerett på samme måte detaljister som benytter fjernsalgkanaler, og detaljister som driver direktesalg, og de 

hindrer dem i å utvide sin virksomhet over landegrensene. Dette direktivet bør omfatte alle salgskanaler for å skape like 

vilkår for alle bedrifter som selger varer til forbrukere. Ved å fastsette ensartede regler på tvers av salgskanalene bør 

dette direktivet hindre forskjeller som vil kunne føre til uforholdsmessig store byrder for det økende antallet detaljister 

som opererer i flere salgskanaler i Unionen. Behovet for ensartede regler for salg og garantier for alle salgskanaler ble 

bekreftet i Kommisjonens egnethetskontroll («Fitness Check») av forbruker- og markedsføringsregelverket 

offentliggjort 29. mai 2017, som også omfattet direktiv 1999/44/EF. 

10) Dette direktivet bør omfatte regler som får anvendelse på salg av varer, herunder varer med digitale elementer, 

utelukkende i forbindelse med sentrale avtaleforhold som er nødvendige for å overvinne avtalerettslige hindringer på det 

indre marked. For dette formål bør reglene for krav til samsvar, beføyelser som er tilgjengelige for forbrukere ved 

varenes manglende samsvar med avtalen, og de viktigste retningslinjene for utøvelsen av beføyelsene være fullt ut 

harmonisert, og nivået for forbrukervern sammenlignet med direktiv 1999/44/EF bør økes. Fullt ut harmoniserte regler 

for visse grunnleggende elementer i forbrukeravtaleretten vil gjøre det enklere for bedriftene, særlig SMB-ene, å tilby 

sine produkter i andre medlemsstater. Forbrukerne vil nyte godt av et høyt nivå for forbrukervern og velferdsgevinster 

ved fullstendig harmonisering av sentrale regler.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier (EFT L 171 av 

7.7.1999, s. 12). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på avtaleforpliktelser 

(Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6). 
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11) Dette direktivet utfyller direktiv 2011/83/EU. Selv om direktiv 2011/83/EU først og fremst fastsetter bestemmelser om 

opplysningskrav før avtaleinngåelse, angrerett i forbindelse med fjernsalgsavtaler og avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler og regler for levering og for risikoens overgang, innfører dette direktivet regler for varenes samsvar, 

beføyelser ved manglende samsvar og retningslinjer for utøvelsen av beføyelsene. 

12) Dette direktivet bør bare få anvendelse på løsøregjenstander som utgjør en vare i henhold til dette direktivet. 

Medlemsstatene bør derfor fritt kunne fastsette regler for avtaler om salg av fast eiendom, for eksempel bygninger som 

brukes til boligformål, og deres hovedbestanddeler som er ment å utgjøre en større del av slik fast eiendom. 

13) Dette direktivet og europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770(6) bør utfylle hverandre. Direktiv (EU) 2019/770 

fastsetter regler for visse krav i forbindelse med avtaler om levering av digitalt innhold eller digitale tjenester, mens 

dette direktivet fastsetter regler for visse krav i forbindelse med avtaler om salg av varer. For å oppfylle forbrukernes 

forventninger og sikre en klar og enkel rettslig ramme for forhandlere av digitalt innhold eller digitale tjenester får 

direktiv (EU) 2019/770 også anvendelse på levering av digitalt innhold eller digitale tjenester, herunder digitalt innhold 

som leveres på et fysisk medium, for eksempel DVD, CD, USB-minnepinner og minnekort, samt selve det fysiske 

mediet, forutsatt at det fysiske mediet tjener utelukkende som en bærer av det digitale innholdet. Dette direktivet bør 

imidlertid få anvendelse på avtaler om salg av varer, herunder varer med digitale elementer som krever digitalt innhold 

eller en digital tjeneste for å kunne utføre sine funksjoner. 

14) Begrepet «varer» som fastsatt i dette direktivet bør forstås som å omfatte «varer med digitale elementer» og derfor også 

vise til alt digitalt innhold eller alle digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med slike varer, på en slik 

måte at fravær at dette digitale innholdet eller denne digitale tjenesten vil hindre varene i å utføre sine funksjoner. 

Digitalt innhold som inngår i eller er innbyrdes forbundet med en vare, kan være alle data som er produsert og levert i 

digital form, for eksempel operativsystemer, applikasjoner og all annen programvare. Digitalt innhold kan være 

forhåndsinstallert ved inngåelsen av salgsavtalen eller, dersom det er fastsatt i avtalen, installeres senere. Digitale 

tjenester som er innbyrdes forbundet med en vare, kan omfatte tjenester som gjør det mulig å opprette, behandle eller 

lagre data i digital form, eller som gir tilgang til disse, for eksempel programvare som tjeneste som tilbys i et 

nettskymiljø, kontinuerlig levering av trafikkdata i et navigasjonssystem eller kontinuerlig levering av individuelt 

tilpassede treningsprogrammer til smartklokker. 

15) Dette direktivet bør få anvendelse på avtaler om salg av varer, herunder varer med digitale elementer der fravær av 

digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varene, vil hindre varene i å utføre 

sine funksjoner, og der det digitale innholdet eller den digitale tjenesten leveres sammen med varene i henhold til 

salgsavtalen for disse varene. Hvorvidt levering av digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes 

forbundet med varen, utgjør en del av salgsavtalen med selgeren, bør avhenge av innholdet i denne avtalen. Dette bør 

omfatte digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varen, og hvis levering er 

uttrykkelig påkrevd i henhold til avtalen. Det bør også omfatte salgsavtaler som kan forstås som å omfatte levering av 

bestemt digitalt innhold eller en bestemt digital tjeneste, fordi det er vanlig for varer av samme type og forbrukeren med 

rimelighet kan forvente dette ut fra varenes art, idet det tas hensyn til alle offentlige erklæringer fra eller på vegne av 

selgeren eller andre personer i tidligere ledd i transaksjonskjeden, herunder produsenten. Dersom for eksempel et smart-

TV annonseres med at det har en bestemt videoapplikasjon, vil denne videoapplikasjonen anses som å være del av 

salgsavtalen. Dette bør gjelde uavhengig av om det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er forhåndsinstallert i 

selve varen eller må lastes ned senere på en annen enhet og bare er innbyrdes forbundet med varen. Eksempelvis kan en 

smarttelefon leveres med en standardisert forhåndsinstallert applikasjon som er fastsatt i salgsavtalen, for eksempel en 

alarmapplikasjon eller en kameraapplikasjon. Et annet mulig eksempel er en smartklokke. I et slikt tilfelle vil selve 

klokken anses som å være varen med digitale elementer, som kan utføre sine funksjoner bare med en applikasjon som er 

levert i henhold til salgsavtalen, men som må lastes ned av forbrukeren på en smarttelefon; applikasjonen vil da være det 

innbyrdes forbundne digitale elementet. Dette bør også gjelde dersom det digitale innholdet eller den digitale tjenesten 

som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varen, ikke leveres av selgeren selv, men leveres i henhold til salgsavtalen 

av en tredjepart. For å unngå usikkerhet for både selgere og forbrukere bør reglene i dette direktivet få anvendelse 

dersom det oppstår tvil om hvorvidt leveringen av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten utgjør en del av 

salgsavtalen. Videre bør konstatering av at det foreligger et bilateralt avtaleforhold mellom selgeren og forbrukeren 

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og 

digitale tjenester (EUT L 136 av 22.5.2019, s. 1). 
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der levering av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varen, er 

en del, ikke påvirkes av det faktum at forbrukeren må samtykke i en lisensavtale med en tredjepart for å kunne utnytte 

det digitale innholdet eller den digitale tjenesten. 

16) Dersom fraværet av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som inngår i eller er innbyrdes forbundet med 

varen, ikke hindrer varene i å utføre sine funksjoner, eller dersom forbrukeren inngår en avtale om levering av digitalt 

innhold eller en digital tjeneste som ikke utgjør en del av avtalen om salg av varer med digitale elementer, bør imidlertid 

denne avtalen anses å være atskilt fra avtalen om salg av varer, selv om selgeren opptrer som formidler av den andre 

avtalen med tredjepartsleverandøren, som kan høre inn under virkeområdet for direktiv (EU) 2019/770 dersom vilkårene 

i nevnte direktiv er oppfylt. Dersom forbrukeren for eksempel laster ned en spillapplikasjon fra en appbutikk til en 

smarttelefon, er avtalen om levering av spillapplikasjonen atskilt fra avtalen om salget av selve smarttelefonen. Dette 

direktivet bør derfor bare få anvendelse på salgsavtalen om smarttelefonen, mens leveringen av spillapplikasjonen bør 

høre inn under virkeområdet for direktiv (EU) 2019/770 dersom vilkårene i nevnte direktiv er oppfylt. Et annet 

eksempel vil være dersom det er uttrykkelig avtalt at forbrukeren kjøper en smarttelefon uten noe bestemt operativsys-

tem, og forbrukeren deretter inngår en avtale om levering av et operativsystem fra en tredjepart. I et slikt tilfelle vil 

leveringen av operativsystemet som kjøpes separat, ikke utgjøre en del av salgsavtalen og derfor ikke høre inn under 

dette direktivets virkeområde, men kan høre inn under virkeområdet for direktiv (EU) 2019/770 dersom vilkårene i 

nevnte direktiv er oppfylt. 

17) Av hensyn til juridisk klarhet bør dette direktivet fastsette en definisjon av en salgsavtale og også klart definere dens 

virkeområde. Virkeområdet for dette direktivet bør også omfatte avtaler om varer som ennå ikke er framstilt eller 

produsert, herunder etter forbrukerens spesifikasjoner. Videre kan en installering av varer høre inn under dette 

direktivets virkeområde dersom installeringen utgjør en del av salgsavtalen og må utføres av selgeren eller på selgerens 

ansvar. Dersom en avtale inneholder elementer av både salg av varer og levering av tjenester, bør det overlates til 

nasjonal rett å fastslå om hele avtalen kan klassifiseres som en salgsavtale i henhold til dette direktivet. 

18) Dette direktivet bør ikke berøre nasjonal rett i den grad de aktuelle spørsmålene ikke reguleres av dette direktivet, særlig 

med hensyn til varenes lovlighet, skadeserstatning og alminnelige avtalerettslige aspekter, for eksempel en avtales 

utforming, gyldighet, ugyldighet eller virkning. Det samme bør gjelde med hensyn til følgene av heving av avtalen og 

for visse aspekter med hensyn til reparasjon og omlevering som ikke er regulert i dette direktivet. Ved regulering av 

partenes rett til å unnlate å oppfylle sine forpliktelser eller en del av disse til den andre parten oppfyller sine 

forpliktelser, bør medlemsstatene fortsatt stå fritt til å bestemme vilkårene og reglene for at forbrukeren kan holde 

tilbake betalingen. Medlemsstatene bør også fortsatt stå fritt til å fastsette regler for forbrukerens rett til erstatning for 

skade som er påført som følge av selgerens overtredelse av dette direktivet. Dette direktivet bør heller ikke påvirke 

nasjonale regler som ikke gjelder spesifikt for forbrukeravtaler, og som fastsetter bestemte beføyelser ved visse typer 

mangler som ikke framgikk ved inngåelsen av salgsavtalen, det vil si nasjonale bestemmelser som kan fastsette bestemte 

regler for selgerens ansvar for skjulte mangler. Dette direktivet bør heller ikke berøre nasjonal rett som ved manglende 

samsvar hos varer fastsetter beføyelser utenfor avtaleforhold for forbrukeren overfor personer i tidligere ledd i 

transaksjonskjeden, for eksempel produsenter eller andre personer som oppfyller forpliktelsene til slike personer. 

19) Dette direktivet bør ikke berøre medlemsstatenes frihet til å gjøre det mulig for forbrukerne å velge en bestemt beføyelse 

dersom varenes manglende samsvar viser seg kort tid etter levering, det vil si nasjonale bestemmelser som fastsetter at 

forbrukeren har rett til å avvise varer med en mangel og til å behandle avtalen som hevet eller å be om umiddelbar 

omlevering i løpet av et angitt kort tidsrom etter levering av varene, som ikke bør være mer enn 30 dager. 

20) Medlemsstatene bør fortsatt stå fritt til å fastsette regler for selgerens opplysningsplikt i forbindelse med avtaleinngåel-

sen eller selgerens plikt til å advare forbrukeren om for eksempel visse egenskaper ved varen, egnetheten til materialer 

levert av forbrukeren eller mulige ulemper som følge av konkrete anmodninger fra forbrukeren, for eksempel et ønske 

fra forbrukeren om å bruke et bestemt stoff til å sy en ballkjole. 

21) Medlemsstatene bør også fortsatt stå fritt til å utvide anvendelsen av reglene i dette direktivet til avtaler som er utelukket 

fra dette direktivets virkeområde, eller på annen måte fastsette regler for slike avtaler. Medlemsstatene bør for eksempel 

fortsatt stå fritt til å utvide det vernet som forbrukerne gis ved dette direktivet, til juridiske eller fysiske personer som 

ikke er forbrukere i henhold til dette direktivet, for eksempel ikke-statlige organisasjoner, nyetablerte foretak eller  

SMB-er.  
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22) Definisjonen av «forbruker» bør omfatte fysiske personer som opptrer utenom sin nærings-, forretnings-, håndverks- 

eller yrkesvirksomhet. Når det gjelder kombinerte avtaler der avtalen er inngått for formål som ligger delvis innenfor og 

delvis utenfor en persons næringsvirksomhet, og næringsformålet er så begrenset at det i hovedsak ikke er framtredende 

i avtalens generelle sammenheng, bør imidlertid medlemsstatene også fritt kunne bestemme hvorvidt og på hvilke vilkår 

denne personen også anses som forbruker. 

23) Dette direktivet bør få anvendelse på enhver avtale der selgeren overfører eller påtar seg å overføre eiendomsretten til en 

vare til forbrukeren. Plattformtilbydere kan anses å være selgere i henhold til dette direktivet dersom de handler for 

formål som gjelder deres egen virksomhet, og opptrer som forbrukerens direkte avtalepart for salg av varer. Medlems-

statene bør stå fritt til å utvide anvendelsen av dette direktivet til plattformtilbydere som ikke oppfyller kravene for å 

kunne anses som en selger i henhold til dette direktivet. 

24) For å avveie behovet for rettssikkerhet mot en passende fleksibilitet i rettsreglene bør alle henvisninger i dette direktivet 

til det som kan forventes fra eller av en person, forstås som en henvisning til det som med rimelighet kan forventes. 

Kriteriet om rimelighet bør fastslås på objektivt grunnlag, idet det tas hensyn til arten av og formålet med avtalen, 

sakens omstendigheter og bruk og praksis for de berørte parter. 

25) For å sikre klarhet om hva en forbruker kan forvente av varene, og hva selgeren vil være ansvarlig for dersom denne 

ikke leverer det som kan forventes, er det viktig å fullt ut harmonisere reglene for bestemmelse av hvorvidt varene er i 

samsvar. Alle henvisninger til samsvar i dette direktivet bør vise til varenes samsvar med salgsavtalen. For å beskytte de 

rettmessige interessene til begge parter i en salgsavtale bør samsvar vurderes på grunnlag av både subjektive og 

objektive krav til samsvar. 

26) Derfor bør varene oppfylle kravene som er avtalt mellom selgeren og forbrukeren i salgsavtalen. Slike krav kan blant 

annet omfatte mengde, kvalitet, type og beskrivelse av varene, deres egnethet til et bestemt formål samt levering av 

varene med avtalt tilbehør og eventuelle anvisninger. Kravene i salgsavtalen bør omfatte de som følger av opplysninger 

før avtaleinngåelse, som i samsvar med direktiv 2011/83/EU utgjør en sentral del av salgsavtalen. 

27) Begrepet «funksjonalitet» bør forstås som å vise til hvordan varen kan fungere med hensyn til formålet. Begrepet 

«samvirkingsevne» omhandler hvorvidt og i hvilken grad varen er i stand til å fungere sammen med annen maskinvare 

eller programvare enn den som varer av samme type vanligvis brukes sammen med. Tilfredsstillende funksjonalitet kan 

for eksempel omfatte varens evne til å utveksle informasjon med slik annen programvare eller maskinvare og til å bruke 

utvekslet informasjon. 

28) Ettersom digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varer, er i stadig 

utvikling, kan selgerne inngå avtale med forbrukerne om å levere oppdateringer til slike varer. Oppdateringene som er 

avtalt i salgsavtalen, kan forbedre og utvide de elementene av varene som er digitalt innhold eller digitale tjenester, 

utvide funksjonaliteten, tilpasse dem til den tekniske utviklingen, beskytte dem mot nye sikkerhetstrusler eller tjene 

andre formål. Varenes samsvar med digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med 

varene, bør derfor også vurderes med hensyn til om de elementene av varene som er digitalt innhold eller digitale 

tjenester, er oppdatert i samsvar med salgsavtalen. Manglende levering av oppdateringer som er avtalt i salgsavtalen, bør 

anses som manglende samsvar ved varen. Videre bør defekte eller ufullstendige oppdateringer også anses som 

manglende samsvar ved varen, ettersom dette vil bety at slike oppdateringer ikke er gjennomført på den måten som er 

fastsatt i salgsavtalen. 

29) For at varene skal være i samsvar, bør de ikke bare oppfylle de subjektive kravene til samsvar, men i tillegg oppfylle de 

objektive kravene til samsvar fastsatt i dette direktivet. Samsvar bør blant annet vurderes ved å ta i betraktning hvilket 

formål varer av samme type vanligvis brukes til, om de leveres med det tilbehøret og de anvisningene som forbrukeren 

med rimelighet kan forvente å motta, eller om de tilsvarer den prøven eller modellen som selgeren gjorde tilgjengelig 

for forbrukeren. Varene bør også ha den kvaliteten og de funksjonene som er vanlig for varer av samme type, og som 

forbrukeren med rimelighet kan forvente ut fra varenes art, idet det tas hensyn til alle offentlige erklæringer fra eller på 

vegne av selgeren eller andre personer i tidligere ledd i transaksjonskjeden.  
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30) I tillegg til oppdateringer som er fastsatt i avtalen, bør selgeren også levere oppdateringer, herunder sikkerhetsoppdate-

ringer, for å sikre at varer med digitale elementer hele tiden er i samsvar. Selgerens forpliktelse bør begrenses til 

oppdateringer som er nødvendig for slike varer for å opprettholde deres samsvar med de objektive og subjektive kravene 

til samsvar fastsatt i dette direktivet. Med mindre partene har fastsatt noe annet i avtalen, bør selgeren ikke være 

forpliktet til å levere oppdaterte versjoner av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten til varene eller til å 

forbedre eller utvide varenes funksjonalitet utover kravene til samsvar. Dersom en oppdatering som er levert av selgeren 

eller av en tredjepart som leverer det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, fører til at varen ikke er i samsvar 

med digitale elementer, bør selgeren være ansvarlig for å bringe varen i samsvar igjen. Forbrukeren bør fortsatt stå fritt 

til å velge å installere de leverte oppdateringene eller ikke. Dersom forbrukeren beslutter ikke å installere opp-

dateringene som er nødvendige for at varer med digitale elementer fortsatt skal være i samsvar, bør imidlertid 

forbrukeren ikke forvente at disse varene fortsatt er i samsvar. Selgeren bør underrette forbrukeren om at forbrukerens 

beslutning om ikke å installere oppdateringer som er nødvendige for at varer med digitale elementer fortsatt skal være i 

samsvar, herunder sikkerhetsoppdateringer, vil berøre selgerens ansvar for samsvar for de funksjonene til varer med 

digitale elementer som de relevante oppdateringene er ment å holde i samsvar. Dette direktivet bør ikke påvirke 

forpliktelsene til å levere sikkerhetsoppdateringer fastsatt i annen unionsrett eller i nasjonal rett. 

31) Når det gjelder varer med digitale elementer der det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som inngår i eller er 

innbyrdes forbundet med varene, leveres ved en enkelt levering, bør selgeren i prinsippet bare være ansvarlig for det 

manglende samsvaret på leveringstidspunktet. Forpliktelsen til å levere oppdateringer bør imidlertid gjenspeile det 

faktum at det digitale miljøet til alle slike varer hele tiden endres. Derfor er oppdateringer et nødvendig verktøy for å 

sikre at varene fungerer på samme måte som de gjorde på leveringstidspunktet. I motsetning til tradisjonelle varer er 

dessuten varer med digitale elementer ikke helt atskilt fra selgeren, fordi selgeren, eller en tredjepart som leverer digitalt 

innhold eller digitale tjenester i henhold til salgsavtalen, er i stand til å fjernoppdatere varene, vanligvis via internett. 

Dersom det digitale innholdet eller den digitale tjenesten leveres ved en enkelt levering, bør selgeren derfor være 

ansvarlig for å levere de oppdateringene som er nødvendige for at varen med digitale elementer fortsatt skal være i 

samsvar i et tidsrom som forbrukeren med rimelighet kan forvente, selv om varene var i samsvar på leveringstidspunk-

tet. Tidsrommet da forbrukeren med rimelighet kan forvente å motta oppdateringer, bør vurderes på grunnlag av 

varetypen og formålet med varene og de digitale elementene, idet det tas hensyn til omstendighetene og arten av 

salgsavtalen. En forbruker vil normalt forvente å motta oppdateringer minst like lenge som det tidsrommet da selgeren 

er ansvarlig for manglende samsvar, selv om forbrukerens rimelige forventning i noen tilfeller kan strekke seg ut over 

dette tidsrommet, noe som særlig kan være tilfelle når det gjelder sikkerhetsoppdateringer. I andre tilfeller, for eksempel 

når det gjelder varer med digitale elementer hvis formål er tidsbegrenset, vil selgerens forpliktelse til å levere 

oppdateringer vanligvis være begrenset til dette tidsrommet. 

32) Det er viktig å sikre lengre holdbarhet på varer for å oppnå mer bærekraftige forbruksmønstre og en sirkulær økonomi. 

På samme måte er det viktig å holde produkter som ikke oppfyller kravene, utenfor markedet i Unionen ved å styrke 

markedstilsynet og gi markedsdeltakerne riktige stimuleringstiltak for å øke tilliten til det indre markeds virkemåte. For 

disse formålene er produktspesifikt EU-regelverk det best egnede middelet for å innføre holdbarhetskrav og andre 

produktrelaterte krav når det gjelder visse typer eller grupper av produkter, ved å bruke kriterier som passer til formålet. 

Dette direktivet bør derfor utfylle målene i slikt produktspesifikt EU-regelverk og omfatte holdbarhet som et objektivt 

kriterium for vurderingen av varers samsvar. Holdbarhet i dette direktivet bør vise til varenes evne til å opprettholde 

nødvendige funksjoner og nødvendig ytelse ved normal bruk. For at varene skal være i samsvar, bør de også ha den 

holdbarheten som er vanlig for varer av samme type, og som forbrukeren med rimelighet kan forvente ut fra de bestemte 

varenes art, herunder et mulig behov for rimelig vedlikehold av varene, for eksempel regelmessig kontroll eller skifte av 

filtre i en bil, og ut fra eventuelle offentlige erklæringer som gjøres av eller på vegne av en person som utgjør et ledd i 

transaksjonskjeden. Vurderingen bør også ta hensyn til alle andre relevante omstendigheter, for eksempel prisen på 

varene og den intensiteten eller hyppigheten som forbrukeren bruker varen med. Dessuten, i den grad særlige 

opplysninger om holdbarhet er angitt i en eventuell erklæring før avtaleinngåelse som utgjør en del av salgsavtalen, bør 

forbrukeren kunne sette lit til dem som en del av de subjektive kravene til samsvar. 

33) I henhold til dette direktivet bør selgeren være forpliktet til å levere til forbrukeren varer som er i samsvar på 

leveringstidspunktet. Det er mulig at selgere vil benytte reservedeler for å oppfylle sine forpliktelser til å reparere varer 

ved manglende samsvar på leveringstidspunktet. Selv om dette direktivet ikke bør pålegge en selger en forpliktelse 
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til å sikre, som et objektivt krav til samsvar, at reservedeler er tilgjengelige i et visst tidsrom, bør det ikke påvirke andre 

internrettslige bestemmelser som pålegger selgeren, produsenten eller en annen person som utgjør et ledd i transaksjons-

kjeden, å sikre at reservedeler er tilgjengelige, eller å underrette forbrukere om slik tilgjengelighet. 

34) Mange varer må installeres før de kan brukes effektivt av forbrukeren. Når det gjelder varer med digitale elementer, må 

i tillegg forbrukeren vanligvis installere digitalt innhold eller digitale tjenester for å kunne bruke slike varer slik de er 

ment å skulle brukes. Derfor bør alt manglende samsvar som skyldes uriktig installering av varen, herunder uriktig 

installering av digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varen, anses som 

manglende samsvar dersom installeringen ble utført av selgeren eller under selgers kontroll. Dersom det var ment at 

varen skulle installeres av forbrukeren, bør manglende samsvar som skyldes uriktig installering, anses som manglende 

samsvar ved varen, uavhengig av om installeringen er utført av forbrukeren eller av en tredjepart på forbrukerens 

ansvar, dersom den uriktige installeringen skyldtes mangler i installeringsanvisningen, for eksempel ved at den var 

ufullstendig eller ikke var tilstrekkelig klar, noe som gjorde den vanskelig å bruke for den alminnelige forbruker. 

35) Samsvar bør omfatte både materielle og rettslige mangler. Begrensninger som følge av en overtredelse av tredjeparts 

rettigheter, særlig immaterialrettigheter, kan hindre eller begrense bruken av varen i samsvar med avtalen. Medlemssta-

tene bør sikre at forbrukeren i slike tilfeller er berettiget til beføyelser for det manglende samsvaret som fastsatt i dette 

direktivet, med mindre nasjonal rett fastsetter at avtalen er ugyldig, eller at den skal heves i slike tilfeller. 

36) For å sikre at reglene er tilstrekkelig fleksible, for eksempel i forbindelse med salg av brukte varer, bør det være mulig 

for partene å avvike fra de objektive kravene til samsvar som er fastsatt i dette direktivet. Et slikt avvik bør være mulig 

bare dersom forbrukeren er særlig underrettet om det og godtar det separat fra andre erklæringer eller avtaler og 

gjennom aktiv og utvetydig atferd. 

37) Økt rettssikkerhet for både forbrukere og selgere krever en tydelig angivelse av når samsvarsvurderingen av varen skal 

finne sted. Det aktuelle tidspunktet for samsvarsvurdering av varen bør være tidspunktet da varen leveres. Dette bør 

også gjelde for varer som omfatter eller er innbyrdes forbundet med digitalt innhold eller en digital tjeneste som leveres 

gjennom en enkelt levering. Dersom det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som inngår i eller er innbyrdes 

forbundet med varen, skal leveres kontinuerlig over et visst tidsrom, bør imidlertid det aktuelle tidspunktet for 

fastslåelse av samsvar for det elementet som er digitalt innhold eller digitale tjenester, ikke være et bestemt tidspunkt, 

men snarere et tidsrom som løper fra leveringstidspunktet. Av hensyn til rettssikkerheten bør dette tidsrommet tilsvare 

det tidsrommet der selgeren er ansvarlig for manglende samsvar. 

38) Dette direktivet bør ikke fastsette betydningen av «levering», som bør overlates til nasjonal rett, særlig når det gjelder 

spørsmålet om hva selgeren må gjøre for å oppfylle selgers forpliktelse til å levere varen. Videre bør henvisninger til 

leveringstidspunkt i dette direktivet ikke berøre reglene for risikoens overgang som er fastsatt i direktiv 2011/83/EU, og 

som i samsvar med det er gjennomført i medlemsstatenes rett. 

39) Varer med digitale elementer bør anses å være levert til forbrukeren når både den fysiske komponenten av varen er 

levert, og den enkelte leveringen av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten er utført, eller den kontinuerlige 

leveringen av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten over et visst tidsrom er påbegynt. Dette betyr at selgeren 

også bør gjøre det digitale innholdet eller den digitale tjenesten tilgjengelig for forbrukeren på en slik måte at det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten eller ethvert egnet middel til å laste ned eller få tilgang til innholdet eller 

tjenesten er mottatt av forbrukeren, og at ingen ytterligere handling kreves av selgeren for at forbrukeren skal kunne 

bruke det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar med avtalen, for eksempel ved å gi tilgang til en link 

eller en nedlastingsmulighet. Derfor bør det aktuelle tidspunktet for fastslåelse av samsvar være det tidspunktet da det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten leveres, dersom den fysiske komponenten er levert tidligere. Som en følge 
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av dette kan det sikres at ansvarsperioden for den fysiske komponenten på den ene side og for det digitale elementet på 

den annen side begynner å løpe fra samme tidspunkt. Dessuten er forbrukeren i mange tilfeller ikke i stand til å merke 

en mangel i den fysiske komponenten før den digitale tjenesten er levert. 

40) Dersom en vare må installeres av selgeren, er forbrukeren i visse tilfeller ikke i stand til å bruke varen eller til å merke 

en mangel før installeringen er gjort. Dersom det i henhold til salgsavtalen er slik at varen må installeres av selgeren 

eller på selgerens ansvar, bør derfor varen anses som levert til forbrukeren når installeringen er gjort. 

41) For å sikre rettssikkerhet for selgere og generell tillit hos forbrukere ved kjøp over landegrensene, er det nødvendig å 

fastsette et tidsrom der forbrukeren er berettiget til beføyelser ved eventuelt manglende samsvar på det aktuelle 

tidspunktet for fastslåelse av samsvar. Ettersom de fleste av medlemsstatene ved gjennomføringen av direktiv 

1999/44/EF har fastsatt et tidsrom på to år, og dette tidsrommet i praksis anses som rimelig av markedsdeltakerne, bør 

dette tidsrommet opprettholdes. Det samme tidsrommet bør gjelde for varer med digitale elementer. Dersom det i 

avtalen er fastsatt kontinuerlig levering i mer enn to år, bør imidlertid forbrukeren ha rett til beføyelser ved manglende 

samsvar i det digitale innholdet eller den digitale tjenesten som forekommer eller viser seg i det tidsrommet da det 

digitale innholdet eller den digitale tjenesten skal leveres i henhold til avtalen. For å sikre at medlemsstatene har 

fleksibilitet til å øke nivået for forbrukervern i nasjonal rett, bør de stå fritt til å fastsette lengre frister for selgerens 

ansvar enn dem som er fastsatt i dette direktivet. 

42) Av hensyn til sammenhengen med eksisterende nasjonale rettsordener bør medlemsstatene stå fritt til å fastsette enten at 

selgerne er ansvarlige for manglende samsvar som viser seg innen en viss tid, eventuelt kombinert med en 

foreldelsesfrist, eller at forbrukernes beføyelser bare er omfattet av en foreldelsesfrist. I førstnevnte tilfelle bør 

medlemsstatene sikre at fristen for selgers ansvar ikke omgås ved foreldelsesfristen for forbrukerens beføyelser. Dette 

direktivet bør derfor ikke harmonisere starttidspunktet for nasjonale foreldelsesfrister, men det bør sikre at slike 

foreldelsesfrister ikke begrenser forbrukerens rett til å utøve sine beføyelser ved manglende samsvar som viser seg i det 

tidsrommet da selgeren er ansvarlig for manglende samsvar. I sistnevnte tilfelle bør medlemsstatene kunne beholde eller 

innføre bare en foreldelsesfrist for forbrukerens beføyelser uten å innføre et bestemt tidsrom som det manglende 

samsvaret må vise seg innen utløpet av, for at selgeren skal være ansvarlig. For å sikre at forbrukerne har et like godt 

vern også i slike tilfeller, bør medlemsstatene sikre at dersom det bare benyttes en foreldelsesfrist, bør den likevel gi 

forbrukerne mulighet til å utøve beføyelsene ved manglende samsvar som viser seg minst i det tidsrommet som er 

fastsatt i dette direktivet som en ansvarsperiode. 

43) For visse aspekter kan det være berettiget med en annen behandling av brukte varer. Selv om en ansvarsperiode eller en 

foreldelsesfrist på to år eller mer vanligvis er i både selgerens og forbrukerens interesse, er det ikke sikkert at dette er 

tilfellet når det gjelder brukte varer. Medlemsstatene bør derfor kunne la partene inngå avtale om en kortere 

ansvarsperiode eller foreldelsesfrist for slike varer. Dersom dette spørsmålet overlates til en avtale mellom partene, øker 

avtalefriheten, og det sikrer at forbrukeren må underrettes både om varens art som en brukt vare, og den kortere 

ansvarsperioden eller foreldelsesfristen. Et slikt avtalt tidsrom bør imidlertid ikke være kortere enn ett år. 

44) Dette direktivet bør ikke fastsette regler for på hvilke vilkår en ansvarsperiode, som fastsatt i dette direktivet, eller en 

foreldelsesfrist kan oppheves midlertidig eller avbrytes. Medlemsstatene bør derfor kunne fastsette at ansvarsperioden 

eller foreldelsesfristen kan oppheves midlertidig eller avbrytes, for eksempel ved reparasjon, omlevering eller 

forhandlinger mellom selger og forbruker med sikte på en minnelig ordning. 

45) For et tidsrom på ett år, eller to år dersom medlemsstatene velger å bruke et tidsrom på to år, bør forbrukeren bare trenge 

å bevise at varen ikke er i samsvar, uten også å måtte bevise at det faktisk var manglende samsvar på det aktuelle 

tidspunktet for fastslåelse av samsvar. For å tilbakevise forbrukerens påstand vil selgeren måtte bevise at det ikke var 

manglende samsvar på det aktuelle tidspunktet. I tillegg kan i noen tilfeller antakelsen om at det var manglende samsvar 

på det aktuelle tidspunktet for fastslåelse av samsvar, være uforenlig med varens art eller det manglende samsvarets art. 

Førstnevnte kan være tilfellet med varer som av natur forringes, for eksempel lett bedervelige produkter som blomster, 

eller varer som bare er beregnet på engangsbruk. Et eksempel på det sistnevnte kan være manglende samsvar som bare 
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kan skyldes en handling fra forbrukeren eller en åpenbar utenforliggende hendelse som fant sted etter at varene ble 

levert til forbrukeren. Når det gjelder varer med digitale elementer der det i avtalen er fastsatt kontinuerlig levering av 

digitalt innhold eller digitale tjenester, bør forbrukeren ikke måtte bevise at det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten ikke var i samsvar i det aktuelle tidsrommet for fastslåelse av samsvar. For å tilbakevise forbrukerens påstand 

vil selgeren måtte bevise at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten var i samsvar i dette tidsrommet. 

46) Medlemsstatene bør tillates å opprettholde eller innføre bestemmelser som fastsetter at forbrukeren for å kunne benytte 

seg av sine rettigheter, må underrette selgeren om det manglende samsvaret innen et tidsrom på minst to måneder etter 

at forbrukeren oppdaget det. Medlemsstatene bør tillates å sikre et høyere vernenivå for forbrukerne ved ikke å innføre 

en slik forpliktelse. 

47) For å øke rettssikkerheten og fjerne en av de viktigste hindringene som hemmer det indre marked, bør dette direktivet 

fullt ut harmonisere de beføyelsene som er tilgjengelige for forbrukerne ved manglende samsvar hos varer, og på hvilke 

vilkår slike beføyelser kan utøves. Særlig ved manglende samsvar bør forbrukerne ha rett til å få varen brakt i samsvar, 

få en forholdsmessig prisreduksjon eller heve avtalen. 

48) Med hensyn til å bringe varer i samsvar bør forbrukerne kunne velge mellom reparasjon eller omlevering. Forbrukernes 

mulighet til å kreve reparasjon bør oppmuntre til bærekraftig forbruk og kan bidra til at produktene får lengre 

holdbarhet. Forbrukerens valg mellom reparasjon og omlevering bør bare begrenses dersom det som velges, vil være 

juridisk eller faktisk umulig eller påføre selgeren kostnader som ville være uforholdsmessig store sammenlignet med 

den andre tilgjengelige muligheten. For eksempel kan det være uforholdsmessig å kreve omlevering av varer på grunn 

av en liten ripe, dersom slik omlevering vil medføre betydelige kostnader og ripen enkelt kan repareres. 

49) Selgeren bør kunne nekte å bringe varen i samsvar dersom både reparasjon og omlevering er umulig eller vil påføre 

selgeren uforholdsmessig store kostnader. Det samme bør gjelde dersom enten reparasjon eller omlevering er umulig og 

den alternative beføyelsen vil påføre selgeren uforholdsmessig store kostnader. Dersom varen befinner seg på et annet 

sted enn der den opprinnelig ble levert, kan for eksempel forsendelses- og fraktkostnadene bli uforholdsmessig store for 

selgeren. 

50) Dersom det konstateres manglende samsvar, bør forbrukeren underrette selgeren om dette for å gi selgeren mulighet til å 

bringe varen i samsvar. Selgeren bør gjøre dette innen en rimelig frist. Forbrukeren bør derfor i prinsippet ikke 

umiddelbart ha rett til en prisreduksjon eller til å heve avtalen, men bør gi selgeren rimelig tid til å reparere eller 

omlevere varen som ikke er i samsvar med avtalen. Dersom selgeren ikke har reparert eller omlevert varen innen denne 

fristen, bør forbrukeren ha rett til å kreve og få en prisreduksjon eller til å heve avtalen uten å måtte vente ytterligere. 

51) Dersom reparasjonen eller omleveringen ikke har gitt forbrukeren noen tilfredsstillende løsning på det manglende 

samsvaret, bør forbrukeren ha rett til en prisreduksjon eller til å heve avtalen. Dette bør særlig være tilfellet dersom 

selgeren ikke har fullført reparasjonen eller omleveringen, eller dersom det framgår klart av omstendighetene at selgeren 

ikke vil fullføre reparasjonen eller omleveringen, eller dersom selgeren har nektet å bringe varen i samsvar fordi 

reparasjon og omlevering er umulig eller vil påføre selgeren uforholdsmessig store kostnader. 

52) I visse situasjoner kan det godtgjøres at forbrukeren bør ha rett til prisreduksjon eller til å heve avtalen umiddelbart. 

Dersom selgeren har truffet tiltak for å bringe varen i samsvar, men det senere konstateres manglende samsvar, bør det 

objektivt bestemmes om forbrukeren bør godta ytterligere forsøk fra selgeren på å bringe varen i samsvar, idet det tas 

hensyn til alle omstendigheter i saken, for eksempel varetypen og varens verdi samt arten og omfanget av det 

manglende samsvaret. Særlig når det gjelder kostbare eller kompliserte varer, kan det være berettiget å gi selgeren et 

nytt forsøk på å avhjelpe det manglende samsvaret. Det bør også tas hensyn til om forbrukeren fortsatt kan forventes å 

ha tillit til at selgeren er i stand til å bringe varen i samsvar eller ikke, for eksempel dersom samme problem oppstår to 
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ganger. Tilsvarende kan i visse situasjoner det manglende samsvaret være av en så alvorlig art at forbrukeren ikke kan 

opprettholde tilliten til at selgeren vil kunne bringe varen i samsvar, for eksempel dersom det manglende samsvaret i 

alvorlig grad påvirker forbrukerens mulighet til å bruke varen på normal måte, og forbrukeren ikke kan forventes å stole 

på at reparasjonen eller omleveringen vil avhjelpe problemet. 

53) For å bevare en balanse mellom rettighetene og forpliktelsene til avtalepartene bør forbrukeren ha rett til å heve avtalen 

bare dersom det manglende samsvaret ikke er uvesentlig. 

54) Medlemsstatene bør kunne fastsette regler for på hvilke vilkår debitors oppgaver kan ivaretas av en annen person, for 

eksempel vilkårene der selgerens forpliktelse til å reparere en vare kan utføres av forbrukeren eller en tredjepart for 

selgers regning. 

55) For å verne forbrukerne mot risikoen for store forsinkelser bør enhver reparasjon eller omlevering være fullført innen en 

rimelig frist. Hva som anses som en rimelig frist for å fullføre en reparasjon eller omlevering, bør tilsvare den korteste 

tiden som trengs for å fullføre reparasjonen eller omleveringen. Dette tidsrommet bør bestemmes objektivt ved å 

vurdere varens art og kompleksitet, det manglende samsvarets art og alvorsgrad og det arbeidet som kreves for å fullføre 

reparasjonen eller omleveringen. Ved gjennomføringen av dette direktivet bør medlemsstatene kunne tolke begrepet 

«rimelig frist for å fullføre en reparasjon eller omlevering» ved å fastsette faste tidsrom som generelt kan anses som 

rimelige for reparasjon eller omlevering, særlig med hensyn til bestemte produktkategorier. 

56) Dette direktivet bør ikke fastsette bestemmelser om hvor en debitors forpliktelser skal utføres. Dette direktivet bør 

derfor verken angi leveringssted eller bestemme hvor reparasjon eller omlevering bør finne sted; slike spørsmål bør 

overlates til nasjonal rett. 

57) Dersom selgeren bringer varen i samsvar ved hjelp av omlevering, bør forbrukeren ikke være forpliktet til å betale for 

normal bruk av varen før den ble omlevert. Bruken av varene bør anses som normal dersom den er i samsvar med varens 

art og formål. 

58) For å gjøre retten til å heve en avtale effektiv for forbrukerne i situasjoner der forbrukeren kjøper flere varer og det 

manglende samsvaret bare gjelder noen av varene som er levert i henhold til avtalen, bør forbrukeren ha rett til å heve 

avtalen også med hensyn til de andre varene som er kjøpt sammen med varene som ikke er i samsvar, selv om disse 

andre varene er i samsvar, dersom forbrukeren ikke med rimelighet kan forventes å godta å beholde bare de varene som 

var i samsvar. 

59) Dersom forbrukeren hever avtalen på grunn av manglende samsvar, bør dette direktivet fastsette regler bare for de 

viktigste virkningene av hevingen og retningslinjene for retten til heving, særlig med hensyn til partenes forpliktelse til å 

levere tilbake det de har mottatt. Derfor bør selgeren være forpliktet til å betale tilbake den prisen som er mottatt fra 

forbrukeren, og forbrukeren bør levere tilbake varene. 

60) Dette direktivet bør ikke påvirke medlemsstatenes frihet til å fastsette regler for følgene av heving, unntatt det som er 

fastsatt i dette direktivet, for eksempel følgene av at varene faller i verdi, blir ødelagt eller går tapt. Medlemsstatene bør 

også kunne fastsette regler for tilbakebetaling av prisen til forbrukeren, for eksempel metoder som skal brukes til slik 

tilbakebetaling for mulige kostnader og gebyrer som påløper som følge av tilbakebetalingen. Medlemsstatene bør for 

eksempel også ha frihet til å fastsette visse frister for tilbakebetaling av prisen eller for tilbakelevering av varene. 

61) Prinsippet om selgerens erstatningsansvar er et vesentlig element i salgsavtaler. Forbrukerne bør derfor ha rett til å kreve 

erstatning for enhver skade som skyldes en overtredelse av dette direktivet fra selgerens side, herunder for skade lidt 

som følge av manglende samsvar. Slik erstatning bør i så stor grad som mulig sette forbrukeren i den posisjonen som 

forbrukeren ville ha vært i dersom varene hadde vært i samsvar. Ettersom en slik rett til skadeserstatning allerede er 

sikret i alle medlemsstater, bør dette direktivet ikke berøre nasjonale regler for erstatning til forbrukere for skade som 

følge av overtredelser av disse reglene. Medlemsstatene bør også fortsatt stå fritt til å fastsette regler for forbrukernes 

rett til erstatning i situasjoner der reparasjon eller omlevering av varen forårsaket betydelig ulempe eller ble forsinket.  
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62) For å sikre gjennomsiktighet bør det fastsettes visse krav med hensyn til kommersielle garantier samt opplysningskrav 

før avtaleinngåelse om forekomsten av og vilkårene for kommersielle garantier fastsatt ved direktiv 2011/83/EU. For å 

øke rettssikkerheten og unngå at forbrukerne villedes, bør dette direktivet fastsette at i tilfeller der kommersielle 

garantivilkår i tilhørende reklame er gunstigere for forbrukeren enn de som er gitt i garantierklæringen, bør de mest 

fordelaktige vilkårene få anvendelse. Endelig bør dette direktivet fastsette regler for innholdet i garantierklæringen og 

hvordan den bør gjøres tilgjengelig for forbrukerne. For eksempel bør garantierklæringen inneholde vilkårene i den 

kommersielle garantien og angi at den rettslige garantien for samsvar ikke er berørt av den kommersielle garantien, for å 

gjøre det klart at de kommersielle garantivilkårene utgjør en forpliktelse som kommer i tillegg til den rettslige garantien 

for samsvar. Medlemsstatene bør stå fritt til å fastsette regler for andre aspekter ved kommersielle garantier som ikke 

omfattes av dette direktivet, for eksempel om å knytte andre debitorer enn garantisten til den kommersielle garantien, 

forutsatt at disse reglene ikke fratar forbrukerne det vernet de gis gjennom de fullt ut harmoniserte bestemmelsene i 

dette direktivet om kommersielle garantier. Selv om medlemsstatene fortsatt bør stå fritt til å kreve at kommersielle 

garantier gis vederlagsfritt, bør de sikre at enhver forpliktelse fra selgeren eller produsenten som hører inn under 

definisjonen av kommersielle garantier som fastsatt i dette direktivet, er i samsvar med de harmoniserte reglene i dette 

direktivet. 

63) Ettersom selgeren er ansvarlig overfor forbrukeren for alt manglende samsvar hos varene som følge av en handling eller 

en unnlatelse fra selgeren eller en tredjepart, bør selgeren kunne reise krav mot den personen som er ansvarlig i tidligere 

ledd i transaksjonskjeden. Slike krav bør omfatte krav på grunn av manglende samsvar som følge av å ha unnlatt å 

foreta en oppdatering, herunder en sikkerhetsoppdatering, som ville ha vært nødvendig for å holde varen med digitale 

elementer i samsvar. Dette direktivet bør imidlertid ikke berøre prinsippet om avtalefrihet mellom selgeren og andre 

parter i transaksjonskjeden. Nærmere opplysninger om utøvelsen av denne retten, særlig overfor hvem og hvordan slike 

rettslige skritt skal tas, og hvorvidt de rettslige skrittene er av obligatorisk karakter, bør fastsettes av medlemsstatene. 

Spørsmålet om hvorvidt forbrukeren også kan framsette et krav direkte overfor en person i tidligere ledd i transaksjons-

kjeden, bør ikke reguleres av dette direktivet, unntatt i tilfeller der en produsent tilbyr forbrukeren en kommersiell 

garanti for varene. 

64) Personer eller organisasjoner som i henhold til nasjonal rett anses å ha en rettmessig interesse i å verne forbrukerens 

avtalefestede rettigheter, bør ha rett til å bringe saker inn for en domstol eller en forvaltningsmyndighet som kan avgjøre 

klager eller ta de nødvendige rettslige skritt. 

65) Ingenting i dette direktivet bør berøre anvendelsen av regler for internasjonal privatrett, særlig europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 593/2008 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012(7). 

66) Direktiv 1999/44/EF bør oppheves. Datoen for oppheving bør være den samme som innarbeidingsdatoen for dette 

direktivet. For å sikre at de lovene og forskriftene som er nødvendige for at medlemsstatene skal etterkomme dette 

direktivet, anvendes på en ensartet måte på avtaler inngått fra og med innarbeidingsdatoen, bør dette direktivet ikke få 

anvendelse på avtaler som er inngått før dets innarbeidingsdato. 

67) Vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394(8) bør endres slik at det inneholder en henvisning til 

dette direktivet, for å lette det tverrnasjonale samarbeidet om håndhevingen av dette direktivet. 

68) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF(9) bør endres slik at det inneholder en henvisning til dette 

direktivet, for å sikre vern av de kollektive forbrukerinteressene som er fastsatt i dette direktivet. 

69) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(10) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012 av 12. desember 2012 om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av 

rettsavgjørelser på det sivilrettslige og handelsrettslige område (EUT L 351 av 20.12.2012, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 

håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF av 23. april 2009 om nedlegging av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser (EUT 

L 110 av 1.5.2009, s. 30). 

(10) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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70) Ettersom målet for dette direktivet, som er å bidra til det indre markeds virkemåte ved å håndtere avtalerettslige 

hindringer for grensekryssende salg av varer i Unionen på en ensartet måte, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene siden hver medlemsstat for seg ikke er i stand til å håndtere dagens fragmenterte rettslige ramme ved å 

sikre samsvar mellom egen rett og andre medlemsstaters rett, men bedre kan nås på unionsplan ved å fjerne de største 

avtalerettslige hindringene gjennom full harmonisering, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske Union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går dette direktivet ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

71) Kommisjonen bør gjennomgå anvendelsen av dette direktivet på nytt fem år etter dets ikrafttredelse, herunder særlig 

bestemmelsene om beføyelser, bevisbyrde, også når det gjelder brukte varer og varer solgt på offentlige auksjoner, og 

produsentens kommersielle holdbarhetsgaranti. Kommisjonen bør også vurdere om anvendelsen av dette direktivet og 

direktiv (EU) 2019/770 sikrer en ensartet og enhetlig rettslig ramme for levering av digitalt innhold eller digitale 

tjenester og varer med digitale elementer. 

72) Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettighetene og frihetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, herunder de som er nedfelt i paktens artikkel 16, 38 og 47. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med dette direktivet er å bidra til at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, samtidig som det gir et 

høyt nivå for forbrukervern ved å fastsette felles regler for visse krav til salgsavtaler som inngås mellom selgere og forbrukere, 

særlig regler for varens samsvar med avtalen, beføyelser ved mangel på slikt samsvar, retningslinjer for utøvelsen av slike 

beføyelser og regler for kommersielle garantier. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

 1) «salgsavtale» enhver avtale der selgeren overfører eller påtar seg å overføre eiendomsretten til varer til en forbruker, og 

forbrukeren betaler eller påtar seg å betale prisen for dette, 

 2) «forbruker» enhver fysisk person som i forbindelse med avtaler som omfattes av dette direktivet, handler for formål som 

ikke er knyttet til vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

 3) «selger» enhver fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som i forbindelse med avtaler som omfattes av dette 

direktivet, handler for formål som gjelder vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

herunder enhver annen person som handler i vedkommende fysiske eller juridiske persons navn eller på vedkommendes 

vegne, 

 4) «produsent» en som produserer en vare, en som importerer en vare til Unionen, eller enhver person som framstår som 

produsent ved å påføre varen sitt navn, sitt varemerke eller et annet særlig kjennetegn, 

 5) «varer» 

a) enhver løsøregjenstand; vann, gass og elektrisk kraft skal anses som varer i henhold til dette direktivet når de tilbys for 

salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, 

b) enhver løsøregjenstand som omfatter eller er innbyrdes forbundet med digitalt innhold eller en digital tjeneste på en 

slik måte at fravær at dette digitale innholdet eller denne digitale tjenesten vil hindre varene i å utføre sine funksjoner 

(«varer med digitale elementer»), 

 6) «digitalt innhold» data som blir framstilt og levert i digital form,  
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 7) «digital tjeneste» 

a) en tjeneste som gjør at forbrukeren kan opprette, behandle, lagre eller få tilgang til data i digital form, eller 

b) en tjeneste som muliggjør deling av eller annen interaksjon med data i digital form som er lastet opp eller opprettet av 

forbrukeren eller andre brukere av denne tjenesten, 

 8) «kompatibilitet» evnen varen har til å fungere sammen med maskinvare eller programvare som varer av samme type 

vanligvis brukes sammen med, uten at varen, maskinvaren eller programvaren må endres, 

 9) «funksjonalitet» evnen varen har til å utføre sine funksjoner med hensyn til formålet, 

10) «samvirkingsevne» evnen varen har til å fungere sammen med annen maskinvare eller programvare enn den som varer av 

samme type vanligvis brukes sammen med, 

11) «varig medium» enhver innretning som gjør det mulig for forbrukeren eller selgeren å lagre opplysninger som er rettet til 

vedkommende personlig, på en slik måte at opplysningene i framtiden vil være tilgjengelige i et tidsrom som er 

tilstrekkelig for opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret gjengivelse av de lagrede opplysningene, 

12) «kommersiell garanti» enhver forpliktelse som en selger eller en produsent (garantisten) har påtatt seg overfor 

forbrukeren, i tillegg til selgerens juridiske forpliktelse til å levere i henhold til avtalen, til å tilbakebetale den prisen som 

er betalt, eller til å omlevere, reparere eller utføre enhver form for service på varene dersom de ikke oppfyller spesifikasjo-

nene eller eventuelle andre krav som ikke er knyttet til varens samsvar med avtalen, som fastsatt i garantierklæringen eller 

i relevant reklamemateriale som var tilgjengelig før eller ved avtaleinngåelsen, 

13) «holdbarhet» evnen varen har til å opprettholde sine nødvendige funksjoner og sin nødvendige ytelse ved normal bruk, 

14) «vederlagsfri» uten de kostnadene som er nødvendige for å sette varen i den stand avtalen fastsetter, særlig forsendelses-, 

frakt-, arbeids- og materialkostnader, 

15) «offentlig auksjon» en salgsmetode der varer eller tjenester tilbys av selgeren til forbrukere, der forbrukeren er personlig 

til stede eller har mulighet til å være til stede ved auksjonen, ved en åpen, konkurransebasert budprosedyre som ledes av 

en auksjonarius, og der budgiveren som får tilslaget, må kjøpe varene eller tjenestene. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1. Dette direktivet får anvendelse på salgsavtaler mellom en forbruker og en selger. 

2. I henhold til dette direktivet skal avtaler mellom en forbruker og en selger om levering av varer som skal tilvirkes eller 

produseres, også anses som salgsavtaler. 

3. Dette direktivet får ikke anvendelse på avtaler om levering av digitalt innhold eller digitale tjenester. Det får imidlertid 

anvendelse på digitalt innhold eller digitale tjenester som inngår i eller er innbyrdes forbundet med varer i henhold til artikkel 2 

nr. 5 bokstav b), og som leveres sammen med varene i henhold til en salgsavtale, uavhengig av om slikt digitalt innhold eller 

slike digitale tjenester leveres av selgeren eller en tredjepart. Ved tvil om hvorvidt leveringen av digitalt innhold eller en digital 

tjeneste som inngår i eller er innbyrdes forbundet med en vare, utgjør en del av salgsavtalen, skal det antas at det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten er omfattet av salgsavtalen. 

4. Dette direktivet får ikke anvendelse på 

a) ethvert fysisk medium som tjener utelukkende som bærer for digitalt innhold, eller 

b) alle varer som selges på tvangsauksjon eller på annen måte i henhold til lov.  
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5. Medlemsstatene kan unnta fra virkeområdet for dette direktivet avtaler om salg av 

a) brukte varer som selges på offentlig auksjon, og 

b) levende dyr. 

I tilfellet nevnt i bokstav a) skal klar og omfattende informasjon om at de rettighetene som følger av dette direktivet, ikke får 

anvendelse, gjøres lett tilgjengelig for forbrukerne. 

6. Dette direktivet påvirker ikke medlemsstatenes frihet til å regulere aspekter i alminnelig avtalerett, for eksempel reglene 

for en avtales utforming, gyldighet, ugyldighet eller virkning, herunder følgene av hevingen av en avtale, i den grad de ikke er 

regulert i dette direktivet, eller retten til skadeserstatning. 

7. Dette direktivet påvirker ikke medlemsstatenes frihet til å gjøre det mulig for forbrukerne å velge en bestemt beføyelse 

dersom varenes manglende samsvar viser seg innen et visst tidsrom etter levering, som ikke skal være mer enn 30 dager.  

I tillegg skal dette direktivet ikke påvirke nasjonale regler som ikke gjelder spesifikt for forbrukeravtaler som fastsetter 

bestemte beføyelser for visse typer mangler som ikke var synlige ved inngåelsen av salgsavtalen. 

Artikkel 4 

Harmoniseringsnivå 

Medlemsstatene skal i nasjonal rett ikke beholde eller innføre bestemmelser som avviker fra bestemmelsene i dette direktivet, 

herunder strengere eller mindre strenge bestemmelser, for å sikre et annet nivå for forbrukervern, med mindre noe annet er 

fastsatt i dette direktivet. 

Artikkel 5 

Varenes samsvar 

Selgeren skal levere til forbrukeren varer som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 6, 7 og 8, dersom det er relevant, uten at det 

berører artikkel 9. 

Artikkel 6 

Subjektive krav til samsvar 

For å være i samsvar med salgsavtalen skal varene særlig, dersom det er relevant, 

a) være av den art, type, mengde og kvalitet samt ha den funksjonalitet, kompatibilitet, samvirkingsevne og andre egenskaper 

som kreves i henhold til salgsavtalen, 

b) være egnet til ethvert bestemt formål som forbrukeren ønsker dem til, og som forbrukeren har gjort selgeren kjent med 

senest ved inngåelsen av salgsavtalen og selgeren har godtatt, 

c) leveres med alt tilbehør og alle anvisninger, herunder om installering, som fastsatt i salgsavtalen, og 

d) leveres med oppdateringer som fastsatt i salgsavtalen. 

Artikkel 7 

Objektive krav til samsvar 

1. I tillegg til å oppfylle alle subjektive krav til samsvar skal varene 

a) være egnet til de formålene som varer av samme type vanligvis brukes til, idet det tas hensyn til eventuell eksisterende 

unionsrett og nasjonal rett, tekniske standarder eller, i mangel av slike tekniske standarder, gjeldende sektorspesifikke 

atferdsregler for næringen, 

b) dersom det er relevant, være av den kvaliteten og svare til beskrivelsen som gjelder for en prøve eller modell selgeren har 

gjort tilgjengelig for forbrukeren før inngåelsen av salgsavtalen,  
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c) dersom det er relevant, leveres sammen med alt tilbehør, herunder emballasje, installeringsanvisninger eller andre 

anvisninger som forbrukeren med rimelighet kan forvente å motta, og 

d) være av den mengden og ha den kvaliteten og andre funksjoner, herunder med hensyn til holdbarhet, funksjonalitet, 

kompatibilitet og sikkerhet, som er vanlig for varer av samme type, og som forbrukeren med rimelighet kan forvente ut fra 

varenes art, idet det tas hensyn til alle offentlige erklæringer fra eller på vegne av selgeren eller andre personer i tidligere 

ledd i transaksjonskjeden, herunder produsenten, særlig i reklame eller på merking. 

2. Selgeren skal ikke være bundet av offentlige erklæringer nevnt i nr. 1 bokstav d) dersom selgeren viser at 

a) selgeren ikke hadde kjennskap til og ikke med rimelighet kunne ha hatt kjennskap til den aktuelle offentlige erklæringen, 

b) den offentlige erklæringen ved avtaleinngåelsen var rettet på samme måte som eller på en tilsvarende måte som den var 

blitt framsatt, eller 

c) beslutningen om å kjøpe varene ikke kunne ha blitt påvirket av den offentlige erklæringen. 

3. Når det gjelder varer med digitale elementer, skal selgeren sikre at forbrukeren er underrettet om og får levert oppdaterin-

ger, herunder sikkerhetsoppdateringer, som er nødvendige for at disse varene fortsatt skal være i samsvar i det tidsrommet 

a) som forbrukeren med rimelighet kan forvente ut fra typen av og formålet med varene og de digitale elementene, idet det tas 

hensyn til omstendighetene og avtalens art, når det i salgsavtalen er fastsatt en enkelt levering av det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten, eller 

b) som er angitt i artikkel 10 nr. 2 eller 5, alt etter hva som er relevant, når det i salgsavtalen er fastsatt en kontinuerlig 

levering av digitalt innhold eller digitale tjenester over et visst tidsrom. 

4. Dersom forbrukeren innen et rimelig tidsrom unnlater å installere oppdateringer levert i samsvar med nr. 3, skal selgeren 

ikke være ansvarlig for manglende samsvar som følger utelukkende av at den relevante oppdateringen ikke er installert, 

forutsatt at 

a) selgeren underrettet forbrukeren om at oppdateringen var tilgjengelig, og om følgene dersom forbrukeren ikke installerte 

den, og 

b) det faktum at forbrukeren unnlot å installere oppdateringen, eller at oppdateringen ble installert feil, ikke skyldes feil i 

installeringsanvisningen levert til forbrukeren. 

5. Det skal ikke anses å foreligge manglende samsvar i henhold til nr. 1 eller 3 dersom forbrukeren ved avtaleinngåelsen ble 

særlig underrettet om at en bestemt egenskap ved varene avvek fra de objektive kravene til samsvar fastsatt i nr. 1 eller 3, og 

forbrukeren uttrykkelig og separat godtok dette avviket da avtalen ble inngått. 

Artikkel 8 

Uriktig installering av varer 

Manglende samsvar som skyldes uriktig installering av varer, skal anses som manglende samsvar for varene dersom 

a) installeringen utgjør en del av salgsavtalen og ble utført av selgeren eller på selgerens ansvar, eller 

b) installeringen, som var ment å skulle utføres av forbrukeren, ble utført av forbrukeren, og den uriktige installeringen 

skyldtes mangler ved installeringsanvisningen levert av selgeren eller, når det gjelder varer med digitale elementer, levert 

av selgeren eller leverandøren av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten.  
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Artikkel 9 

Tredjeparts rettigheter 

Dersom en begrensning som følge av en overtredelse av tredjeparts rettigheter, særlig immaterialrettigheter, hindrer eller 

begrenser bruken av varene i samsvar med artikkel 6 og 7, skal medlemsstatene sikre at forbrukeren har rett til beføyelser ved 

manglende samsvar, som fastsatt i artikkel 13, med mindre nasjonal rett fastsetter at salgsavtalen er ugyldig eller skal heves i 

slike tilfeller. 

Artikkel 10 

Selgerens ansvar 

1. Selgeren skal være ansvarlig overfor forbrukeren for manglende samsvar på det tidspunktet da varene ble levert, og som 

viser seg innen to år etter dette tidspunktet. Uten at det berører artikkel 7 nr. 3, får dette nummeret også anvendelse på varer 

med digitale elementer. 

2. Når det gjelder varer med digitale elementer der det i salgsavtalen er fastsatt kontinuerlig levering av digitalt innhold eller 

digitale tjenester over et visst tidsrom, skal selgeren også være ansvarlig for manglende samsvar i det digitale innholdet eller 

den digitale tjenesten som forekommer eller viser seg i løpet av to år etter at varene med digitale elementer ble levert. Dersom 

det i avtalen er fastsatt kontinuerlig levering i mer enn to år, skal selgeren være ansvarlig for manglende samsvar i det digitale 

innholdet eller den digitale tjenesten som forekommer eller viser seg i det tidsrommet da det digitale innholdet eller den digitale 

tjenesten skal leveres i henhold til salgsavtalen. 

3. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre lengre frister enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2. 

4. Dersom beføyelsene fastsatt i artikkel 13 i henhold til nasjonal rett også er omfattet av en foreldelsesfrist, skal 

medlemsstatene sikre at en slik foreldelsesfrist gjør det mulig for forbrukeren å utøve beføyelsene som er fastsatt i artikkel 13, 

for alt manglende samsvar som selgeren er ansvarlig for i samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkelen, og som viser seg i det 

tidsrommet som er nevnt i disse numrene. 

5. Uten hensyn til nr. 1 og 2 i denne artikkelen kan medlemsstatene bare opprettholde eller innføre en foreldelsesfrist for 

beføyelsene fastsatt i artikkel 13. Medlemsstatene skal sikre at en slik foreldelsesfrist gjør det mulig for forbrukeren å utøve 

beføyelsene som er fastsatt i artikkel 13, ved alt manglende samsvar som selgeren er ansvarlig for i samsvar med nr. 1 og 2 i 

denne artikkelen, og som viser seg i det tidsrommet som er nevnt i disse numrene. 

6. Når det dreier seg om brukte varer, kan medlemsstatene fastsette at selgeren og forbrukeren kan bli enige om avtalevilkår 

eller avtaler med kortere ansvarsperiode eller foreldelsesfrist enn det som er nevnt i nr. 1, 2 og 5, forutsatt at slike kortere 

perioder og frister skal være på minst ett år. 

Artikkel 11 

Bevisbyrde 

1. Ethvert manglende samsvar som viser seg innen ett år etter at varen er levert, skal formodes å ha foreligget på det 

tidspunktet da varen ble levert, med mindre noe annet blir bevist, eller med mindre denne formodningen er uforenlig med 

varens eller det manglende samsvarets art. Dette nummerer får også anvendelse på varer med digitale elementer. 

2. I stedet for tidsrommet på ett år fastsatt i nr. 1 kan medlemsstatene opprettholde eller innføre et tidsrom på to år regnet fra 

det tidspunktet da varene ble levert. 

3. Når det gjelder varer med digitale elementer der det i salgsavtalen er fastsatt kontinuerlig levering av digitalt innhold eller 

digitale tjenester over et visst tidsrom, skal bevisbyrden for hvorvidt det digitale innholdet eller den digitale tjenesten var i 

samsvar i tidsrommet nevnt i artikkel 10 nr. 2, påhvile selgeren med hensyn til manglende samsvar som viser seg i det 

tidsrommet som er nevnt i den artikkelen. 

Artikkel 12 

Meldingsplikt 

Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre bestemmelser som fastsetter at forbrukeren for å kunne benytte seg av sine 

rettigheter, må underrette selgeren om det manglende samsvaret innen et tidsrom på minst to måneder etter at forbrukeren 

oppdaget det.  
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Artikkel 13 

Beføyelser ved manglende samsvar 

1. Ved manglende samsvar skal forbrukeren ha rett til å få varen brakt i samsvar, få en forholdsmessig prisreduksjon eller 

heve avtalen på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkelen. 

2. For å få varen brakt i samsvar kan forbrukeren velge mellom reparasjon og omlevering, med mindre den valgte beføyelsen 

ville være umulig eller, sammenlignet med den andre beføyelsen, påføre selgeren kostnader som ville være uforholdsmessig 

store, idet det tas hensyn til alle omstendigheter, herunder 

a) den verdien varen ville ha hatt dersom det ikke var manglende samsvar, 

b) betydningen av det manglende samsvaret, og 

c) om den alternative beføyelsen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. 

3. Selgeren kan avslå å bringe varen i samsvar dersom reparasjon og omlevering er umulig eller ville påføre selgeren 

kostnader som ville være uforholdsmessig store, idet det tas hensyn til alle omstendigheter, herunder dem som er nevnt i nr. 2 

bokstav a) og b). 

4. Forbrukeren skal ha rett til enten en forholdsmessig prisreduksjon i samsvar med artikkel 15 eller til å heve salgsavtalen i 

samsvar med artikkel 16 i følgende tilfeller: 

a) Selgeren har ikke fullført reparasjonen eller omleveringen eller, dersom det er relevant, har ikke fullført reparasjonen eller 

omleveringen i samsvar med artikkel 14 nr. 2 og 3, eller selgeren har avslått å bringe varen i samsvar i henhold til nr. 3 i 

denne artikkelen. 

b) Det er fortsatt manglende samsvar til tross for selgerens forsøk på å bringe varen i samsvar. 

c) Det manglende samsvaret er av en så alvorlig art at det berettiger en umiddelbar prisreduksjon eller heving av salgsavtalen. 

d) Selgeren har erklært, eller det framgår tydelig av omstendighetene, at selgeren ikke vil bringe varen i samsvar innen en 

rimelig frist eller uten vesentlig ulempe for forbrukeren. 

5. Forbrukeren skal ikke ha rett til å heve avtalen dersom det manglende samsvaret er uvesentlig. Bevisbyrden med hensyn 

til hvorvidt det manglende samsvaret er uvesentlig, skal påhvile selgeren. 

6. Forbrukeren skal ha rett til å holde tilbake betaling av eventuelle utestående deler av prisen eller en del av den inntil 

selgeren har oppfylt sine forpliktelser i henhold til dette direktivet. Medlemsstatene kan fastsette vilkårene og reglene for 

forbrukerens utøvelse av retten til å holde tilbake betaling. 

7. Medlemsstatene kan bestemme om og i hvilket omfang forbrukerens bidrag til det manglende samsvaret påvirker 

forbrukerens rett til beføyelser. 

Artikkel 14 

Reparasjon eller omlevering av varer 

1. Reparasjon eller omlevering skal gjennomføres 

a) vederlagsfritt, 

b) innen rimelig tid fra det øyeblikket selgeren er underrettet av forbrukeren om det manglende samsvaret, og 

c) uten vesentlig ulempe for forbrukeren, idet det tas hensyn til varens art og forbrukerens formål med å anskaffe varen.  
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2. Dersom det manglende samsvaret skal avhjelpes med reparasjon eller omlevering av varen, skal forbrukeren gjøre varen 

tilgjengelig for selgeren. Selgeren skal ta tilbake den omleverte varen på selgers regning. 

3. Dersom en reparasjon krever fjerning av varer som var installert på en måte som var forenlig med deres art og formål før 

det manglende samsvaret viste seg, eller dersom slike varer skal omleveres, skal forpliktelsen til å reparere eller omlevere 

varene omfatte fjerning av varer med manglende samsvar og installering av omleverte eller reparerte varer eller dekning av 

utgiftene til slik fjerning og installering. 

4. Forbrukeren skal ikke være pliktig til å betale for normal bruk av varen som skal omleveres, i perioden før den blir 

omlevert. 

Artikkel 15 

Prisreduksjon 

Prisreduksjonen skal stå i forhold til den reduserte verdien av varene som er mottatt av forbrukeren, sammenlignet med den 

verdien varene ville ha hatt dersom de hadde vært i samsvar. 

Artikkel 16 

Heving av salgsavtalen 

1. Forbrukeren skal utøve retten til å heve salgsavtalen ved hjelp av en erklæring til selgeren om at forbrukeren har besluttet 

å heve salgsavtalen. 

2. Dersom det manglende samsvaret gjelder bare noen av de varene som er levert i henhold til salgsavtalen, og det foreligger 

en grunn til å heve salgsavtalen i henhold til artikkel 13, kan forbrukeren heve salgsavtalen bare med hensyn til disse varene og 

eventuelle andre varer som forbrukeren kjøpte sammen med varene som ikke var i samsvar, dersom forbrukeren ikke med 

rimelighet kan forventes å akseptere å beholde bare de varene som var i samsvar. 

3. Dersom forbrukeren hever en salgsavtale i sin helhet eller, i samsvar med nr. 2, for noen av varene som leveres i henhold 

til salgsavtalen, skal 

a) forbrukeren sende varene tilbake til selgeren for selgers regning, og 

b) selgeren tilbakebetale til forbrukeren den prisen som er betalt for varene, ved mottak av varene eller av dokumentasjon fra 

forbrukeren om at varene er sendt tilbake. 

I henhold til dette nummeret kan medlemsstatene fastsette regler for tilbakelevering og tilbakebetaling. 

Artikkel 17 

Kommersielle garantier 

1. Enhver kommersiell garanti skal være bindende for garantisten på vilkårene fastsatt i garantierklæringen og tilhørende 

reklame som foreligger ved eller før avtaleinngåelsen. I henhold til vilkårene fastsatt i denne artikkelen, og uten at det berører 

andre relevante bestemmelser i unionsretten eller nasjonal rett, skal produsenten, dersom den tilbyr forbrukeren en kommersiell 

holdbarhetsgaranti for visse varer i et visst tidsrom, være ansvarlig direkte overfor forbrukeren i hele den kommersielle 

holdbarhetsgarantiens løpetid for reparasjon eller omlevering av varer i samsvar med artikkel 14. Produsenten kan tilby 

forbrukeren gunstigere vilkår i den kommersielle holdbarhetsgarantierklæringen. 

Dersom vilkårene fastsatt i den kommersielle garantierklæringen er mindre gunstige for forbrukeren enn dem som er fastsatt i 

den tilhørende reklamen, skal den kommersielle garantien være bindende i henhold til vilkårene fastsatt i reklamen som hører til 

den kommersielle garantien, med mindre den tilhørende reklamen før avtaleinngåelsen ble rettet på samme måte som eller på en 

tilsvarende måte som den ble framsatt.  
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2. Den kommersielle garantierklæringen skal leveres til forbrukeren på et varig medium, senest ved leveringen av varene. 

Den kommersielle garantierklæringen skal formuleres på et klart og forståelig språk. Den skal inneholde følgende: 

a) En tydelig erklæring om at forbrukeren i henhold til lov har rett til vederlagsfri avhjelp fra selger ved manglende samsvar 

ved varene, og at slik avhjelp ikke påvirkes av den kommersielle garantien. 

b) Garantistens navn og adresse. 

c) Framgangsmåten som forbrukeren skal følge for at den kommersielle garantien skal gjennomføres. 

d) Betegnelsen på de varene som den kommersielle garantien gjelder for. 

e) Vilkårene for den kommersielle garantien. 

3. Manglende overholdelse av nr. 2 skal ikke berøre den kommersielle garantiens bindende art for garantisten. 

4. Medlemsstatene kan fastsette regler for andre aspekter ved kommersielle garantier som ikke er regulert i denne artikkelen, 

herunder regler for hvilket eller hvilke språk den kommersielle garantierklæringen skal gjøres tilgjengelig på for forbrukeren. 

Artikkel 18 

Regressrett 

Dersom selgeren er ansvarlig overfor forbrukeren på grunn av manglende samsvar som skyldes en handling eller en unnlatelse, 

herunder å unnlate å levere oppdateringer til varer med digitale elementer i samsvar med artikkel 7 nr. 3, fra en person i et 

foregående ledd av transaksjonskjeden, skal selgeren ha rett til å reise krav mot den eller de personene som er ansvarlige i 

transaksjonskjeden. Personen som selgeren kan reise krav mot, og de aktuelle beføyelsene og vilkårene for utøvelsen, skal 

fastsettes i nasjonal rett. 

Artikkel 19 

Håndheving 

1. Medlemsstatene skal påse at det finnes egnede og effektive midler for å sikre at bestemmelsene i dette direktivet 

overholdes. 

2. Midlene nevnt i nr. 1 skal omfatte bestemmelser som gir ett eller flere av organene nedenfor, som fastsatt i nasjonal rett, 

adgang til, i henhold til nasjonal rett, å bringe en sak inn for domstolene eller vedkommende forvaltningsmyndigheter for å 

sikre at nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, får anvendelse: 

a) Offentlige organer eller deres representanter. 

b) Forbrukerorganisasjoner som har en berettiget interesse i å verne forbrukere. 

c) Bransjeorganisasjoner som har en berettiget interesse i å gripe inn. 

Artikkel 20 

Forbrukerinformasjon 

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at opplysninger om forbrukerrettigheter i henhold til dette direktivet, og om 

måter å håndheve disse rettighetene på, er tilgjengelige for forbrukerne. 

Artikkel 21 

Ufravikelighet 

1. Med mindre annet er fastsatt i dette direktivet, skal enhver avtale som er til skade for forbrukeren, utelukker anvendelsen 

av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, avviker fra dem eller endrer deres virkning før 

forbrukeren gjør selgeren oppmerksom på det manglende samsvaret, ikke være bindende for forbrukeren.  



Nr. 81/1544 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

2. Dette direktivet skal ikke være til hinder for at selgeren tilbyr forbrukeren avtalefestede ordninger som går lenger enn det 

vern som gis ved dette direktivet. 

Artikkel 22 

Endringer av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF 

(1) I vedlegget til forordning (EF) nr. 2017/2394 skal nr. 3 lyde: 

«3. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om salg av varer, 

om endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF, og om oppheving av direktiv 1999/44/EF (EUT 

L 136 av 22.5.2019, s. 28).» 

(2) I vedlegg I til direktiv 2009/22/EF skal nr. 7 lyde: 

«7. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om salg av varer, 

om endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF, og om oppheving av direktiv 1999/44/EF (EUT 

L 136 av 22.5.2019, s. 28).» 

Artikkel 23 

Oppheving av direktiv 1999/44/EF 

Direktiv 1999/44/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2022. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktivet og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegget. 

Artikkel 24 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal senest 1. juli 2021 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2022. 

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. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

2. Bestemmelsene i dette direktivet får ikke anvendelse på avtaler inngått før 1. januar 2022. 

Artikkel 25 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal senest 12. juni 2024 gjennomgå anvendelsen av dette direktivet, herunder dets bestemmelser om beføyelser 

og bevisbyrde, også når det gjelder brukte varer og varer solgt på offentlige auksjoner, og produsentens kommersielle 

holdbarhetsgaranti, og framlegge rapport for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité. 

Rapporten skal særlig vurdere om anvendelsen av dette direktivet og direktiv (EU) 2019/770 sikrer en ensartet og enhetlig 

ramme for et velfungerende indre marked med hensyn til levering av digitalt innhold, digitale tjenester og varer med digitale 

elementer i samsvar med prinsippene for Unionens politikk. Rapporten skal, dersom det er hensiktsmessig, følges av forslag til 

regelverk. 

Artikkel 26 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 22 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2022. 
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Artikkel 27 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. mai 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 1999/44/EF Dette direktivet 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) første strekpunkt Artikkel 3 nr. 4 bokstav b) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) annet og tredje strekpunkt Artikkel 2 nr. 5 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) Artikkel 2 nr. 4 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav e) Artikkel 2 nr. 12 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 15 og artikkel 3 nr. 5 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 5 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) Artikkel 6 bokstav a) og artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) Artikkel 6 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) Artikkel 7 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 7 nr. 5 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 8 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 3 første ledd Artikkel 13 nr. 2 og artikkel 14 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 3 nr. 3 annet ledd Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 3 tredje ledd Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og c) 

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 2 nr. 14 

Artikkel 3 nr. 5 Artikkel 13 nr. 4 

Artikkel 3 nr. 6 Artikkel 13 nr. 5 

Artikkel 4 Artikkel 18 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1, 2, 3, 4 og 5 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 12 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 11 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1 
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Direktiv 1999/44/EF Dette direktivet 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 17 nr. 4 

Artikkel 6 nr. 5 Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 1 første ledd Artikkel 21 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 1 annet ledd Artikkel 10 nr. 6 

Artikkel 7 nr. 2 — 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 3 nr. 6 og 7 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 4 

Artikkel 9 Artikkel 19 og 20 

Artikkel 10 Artikkel 22 

Artikkel 11 nr. 1 første ledd Artikkel 24 nr. 1 første ledd 

Artikkel 11 nr. 1 annet ledd Artikkel 24 nr. 1 tredje ledd 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 24 nr. 1 fjerde ledd 

Artikkel 12 Artikkel 25 

Artikkel 13 Artikkel 26 

Artikkel 14 Artikkel 27 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2010 

av 12. november 2019 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for  

avfallsforbrenning i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer C(2019) 7987](*) 

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) Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkårene for tillatelser til 

anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslipps-

grenseverdier 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 sammensatt av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som 

fremmer miljøvern, som ble opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 27. februar 2019 sin uttalelse 

til Kommisjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for avfallsforbrenning. 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 avfallsforbrenning, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 3.12.2019, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2021 av  

5. februar 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). 

2022/EØS/81/148 
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VEDLEGG 

KONKLUSJONER OM BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER (BAT) FOR AVFALLSFORBRENNING 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU: 

5.2. Sluttbehandling eller gjenvinning av avfall ved avfallsforbrenningsanlegg 

a) for ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 3 tonn per time, 

b) for farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag. 

5.2. Sluttbehandling eller gjenvinning av avfall ved samforbrenningsanlegg 

a) for ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 3 tonn per time, 

b) for farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag, 

hvis hovedformål ikke er å produsere materielle produkter, og der minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

— Bare avfall, unntatt avfall som definert i artikkel 3 nr. 31 bokstav b) i direktiv 2010/75/EU, forbrennes. 

— Mer enn 40 % av den produserte varmen stammer fra farlig avfall. 

— Blandet kommunalt avfall forbrennes. 

5.3. a) Sluttbehandling av ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 50 tonn per dag som innebærer behandling av slagg 

og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen. 

5.3. b) Gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling, av ikke-farlig avfall med en kapasitet på over  

75 tonn per dag som innebærer behandling av slagg og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen. 

5.1. Sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag som innebærer behandling av 

slagg og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter ikke følgende: 

— Forbehandling av avfall før forbrenning. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling (WT). 

— Behandling av flygeaske fra forbrenning og andre restprodukter fra røykgassrensing (FGC). Dette kan være omfattet av 

BAT-konklusjonene for avfallsbehandling (WT). 

— Forbrenning eller samforbrenning av utelukkende gassformig avfall, bortsett fra det som stammer fra varmebehandling av 

avfall. 

— Behandling av avfall ved anlegg som omfattes av artikkel 42 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Avfallsbehandling (WT). 

— Økonomi og virkninger på tvers av medier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Industrielle kjølesystemer (ICS). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

— Store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Felles systemer for rensing/håndtering av spillvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 
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DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende generelle definisjoner: 

Term Definisjon 

Generelle termer 

Kjelvirkningsgrad Forholdet mellom den energien som produseres av kjelen (f.eks. damp, varmt-

vann), og avfallets og hjelpebrenselets energitilførsel til ovnen (som nedre 

brennverdier). 

Behandlingsanlegg for bunnaske Anlegg der slagg og/eller bunnaske fra avfallsforbrenningen behandles for å 

skille ut og gjenvinne den verdifulle fraksjonen og nyttiggjøre den gjenværende 

fraksjonen. 

Dette omfatter ikke ren utskilling av grovmetall ved forbrenningsanlegget. 

Klinisk avfall Smittsomt eller på annen måte farlig avfall fra helseinstitusjoner (f.eks. syke-

hus). 

Kanaliserte utslipp Utslipp av forurensende stoffer til miljøet gjennom alle typer kanaler, rør, 

skorsteiner, piper, utløp, avtrekk osv. 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er permanent installert på 

anleggsstedet. 

Diffuse utslipp Ikke-kanaliserte utslipp (f.eks. av støv, flyktige forbindelser, lukt) til miljøet 

som kan stamme fra arealkilder (f.eks. tankbiler) eller punktkilder (f.eks. 

rørflenser). 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Flygeaske Partikler som stammer fra forbrenningskammeret eller dannes i røykgass-

trømmen, og som transporteres i røykgassen. 

Farlig avfall Farlig avfall som definert i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(1). 

Avfallsforbrenning Forbrenning av avfall, enten alene eller sammen med brensel, ved et 

forbrenningsanlegg. 

Forbrenningsanlegg Enten et avfallsforbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 40 i direktiv 

2010/75/EU eller et samforbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 41 i 

direktiv 2010/75/EU, som inngår i virkeområdet for disse BAT-konklusjonene. 

Større anleggsoppgradering En større endring av et anleggs utforming eller teknologi som innebærer store 

justeringer eller utskiftninger av prosess- og/eller renseteknikker og tilhørende 

utstyr. 

Fast kommunalt avfall Fast avfall fra husholdninger (blandet eller separat innsamlet) samt fast avfall 

fra andre kilder som er sammenlignbart med husholdningsavfall med hensyn til 

egenskaper og sammensetning. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjo-

nene, eller en fullstendig erstatning av et anlegg etter offentliggjøringen av 

disse BAT-konklusjonene. 

Annet ikke-farlig avfall Ikke-farlig avfall som verken er fast kommunalt avfall eller kloakkslam. 

Del av et forbrenningsanlegg Ved bestemmelse av et forbrenningsanleggs brutto elektriske virkningsgrad 

eller brutto energieffektivitet kan en del av anlegget for eksempel vise til 

— en forbrenningslinje og dens dampsystem isolert sett, 

— en del av dampsystemet som er koplet til en eller flere kjeler, og som ledes 

til en kondensasjonsturbin, 

— resten av det samme dampsystemet som brukes til et annet formål, f.eks. 

ved at dampen eksporteres direkte. 
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Term Definisjon 

Generelle termer 

Periodisk måling Måling ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller automatiske 

metoder. 

Restprodukter Ethvert flytende eller fast avfall som genereres av et forbrenningsanlegg eller av 

et behandlingsanlegg for bunnaske. 

Følsomme omgivelser Område som trenger særlig vern, f.eks. 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelig virksomhet (f.eks. nærliggende arbeids-

plasser, skoler, dagsentre, rekreasjonsområder, sykehus eller pleiehjem). 

Kloakkslam Restslam fra oppbevaring, håndtering og behandling av spillvann fra hushold-

ninger, avløpsvann fra byområder eller spillvann fra industri. I disse BAT-

konklusjonene medregnes ikke restslam som utgjør farlig avfall. 

Slagg og/eller bunnaske Faste restprodukter som fjernes fra ovnen når avfallet er blitt forbrent. 

Gyldig halvtimesgjennomsnitt Et halvtimesgjennomsnitt anses som gyldig dersom det ikke pågår vedlikehold 

av eller er funksjonssvikt i det automatiske målesystemet. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

 

Term Definisjon 

Forurensende stoffer og parametrer 

As Summen av arsen og arsenforbindelser, uttrykt som As. 

Cd Summen av kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som Cd. 

Cd+Tl Summen av kadmium, thallium og deres forbindelser, uttrykt som Cd+Tl. 

CO Karbonmonoksid. 

Cr Summen av krom og kromforbindelser, uttrykt som Cr. 

Cu Summen av kobber og kobberforbindelser, uttrykt som Cu. 

Dioksinlignende PCB PCB som utviser en lignende toksisitet som 2,3,7,8-substitutert PCDD/PCDF 

ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Støv Samlet mengde partikler (i luft). 

HCl Hydrogenklorid. 

HF Hydrogenfluorid. 

Hg Summen av kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som Hg. 

Glødetap Endring i masse som følge av at en prøve varmes opp under angitte forhold. 

N2O Dinitrogenmonoksid (dinitrogenoksid). 

NH3 Ammoniakk. 

NH4-N Ammoniumnitrogen, uttrykt som N. Omfatter fri ammoniakk (NH3) og am-

monium (NH4
+). 

Ni Summen av nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som Ni. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som 

NO2. 
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Term Definisjon 

Forurensende stoffer og parametrer 

Pb Summen av bly og blyforbindelser, uttrykt som Pb. 

PBDD/F Polybromerte dibenzo-p-dioksiner og -furaner. 

PCB Polyklorerte bifenyler. 

PCDD/F Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og -furaner. 

POP-er Persistente organiske forurensende stoffer som oppført i vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004(1) med endringer. 

Sb Summen av antimon og antimonforbindelser, uttrykt som Sb. 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Summen av antimon, arsen, bly, krom, kobolt, kobber, mangan, nikkel, vanadi-

um og deres forbindelser, uttrykt som Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V. 

SO2 Svoveldioksid. 

Sulfat (SO4
2-) Oppløst sulfat, uttrykt som SO4

2–. 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C (i vann). Omfatter alle organiske forbin-

delser. 

TOC-innhold (i faste restprodukter) Innhold av totalt organisk karbon. Mengden karbon som omdannes til karbondi-

oksid ved forbrenning, og som ikke frigis som karbondioksid ved syrebehand-

ling. 

TSS Totalt suspendert fast stoff. Massekonsentrasjonen av alle suspenderte faste 

stoffer (i vann) målt ved filtrering gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 

Tl Summen av thallium og thalliumforbindelser, uttrykt som Tl. 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 

Zn Summen av sink og sinkforbindelser, uttrykt som Zn. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av 

direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7). 

FORKORTELSER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende forkortelser: 

Forkortelse Definisjon 

EMS Miljøstyringsordning 

FDBR Fachverband Anlagenbau (fra det tidligere navnet på organisasjonen: Fach-

verband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau) 

FGC Røykgassrensing 

OTNOC Andre forhold enn normale driftsforhold 

SCR Selektiv katalytisk reduksjon. 

SNCR Selektiv ikke-katalytisk reduksjon. 

I-TEQ Internasjonal toksisitetsekvivalent i henhold til NATOs (Den nordatlantiske 

traktats organisasjons) ordninger 

WHO-TEQ Toksisitetsekvivalent i henhold til WHOs (Verdens helseorganisasjons) ordnin-

ger 
  



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1553 

 

 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

De 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 miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, kan disse BAT-konklusjonene brukes generelt. 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til luft 

Utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til luft i disse BAT-konklu-

sjonene, viser til konsentrasjoner uttrykt som masse av stoffer sluppet ut per volum røykgass eller utsugd luft under følgende 

standardforhold: tørr gass ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa, uttrykt i mg/Nm3, μg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 

eller ng WHO-TEQ/Nm3. 

Referansenivåene for oksygen som brukes til å uttrykke BAT-AEL-verdier i dette dokumentet, vises i tabellen nedenfor. 

Virksomhet Referansenivå for oksygen (OR) 

Avfallsforbrenning 11 volumprosent (tørr) 

Behandling av bunnaske Ingen korreksjon for oksygennivået 

Følgende formel brukes til å beregne utslippskonsentrasjonen ved referansenivået for oksygen: 

 

der 

ER: utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen, OR 

OR: referansenivå for oksygen i volumprosent 

EM: målt utslippskonsentrasjon 

OM: målt oksygennivå i volumprosent. 

For perioder for gjennomsnittsberegning gjelder følgende definisjoner: 

Type måling Periode for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Kontinuerlig Halvtimesgjennomsnitt Gjennomsnittsverdi over en periode på 

30 minutter 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt over en periode på ett døgn 

basert på gyldige halvtimesgjennomsnitt 

Periodisk Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden Gjennomsnittsverdi av tre målinger etter 

hverandre på minst 30 minutter hver(1) 

Langtidsprøvetaking Verdi over en prøvetakingsperiode på to 

til fire uker 

(1) For alle parametrer der det på grunn av begrensninger ved prøvetakingen eller analysen ikke er hensiktsmessig med en prøvetaking/måling 

på 30 minutter og/eller et gjennomsnitt av tre målinger etter hverandre, kan det brukes en mer hensiktsmessig framgangsmåte. For PCDD/F 

og dioksinlignende PCB brukes det én prøvetakingsperiode på seks til åtte timer ved korttidsprøvetaking. 

Når avfallet forbrennes sammen med annet brensel som ikke er avfall, gjelder de BAT-AEL-verdiene for utslipp til luft som er 

angitt i disse BAT-konklusjonene, for hele volumet av røykgass som genereres.  
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Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann 

Utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann i disse BAT-

konklusjonene, viser til konsentrasjoner (masse av stoffer sluppet ut per volum vann), uttrykt i mg/l eller ng I-TEQ/l. 

Når det gjelder spillvann fra FGC, viser BAT-AEL enten til stikkprøver (gjelder bare TSS) eller til døgngjennomsnitt, dvs.  

24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det påvises 

tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Når det gjelder spillvann fra behandling av bunnaske, viser BAT-AEL til ett av følgende to alternativer: 

— Ved kontinuerlige utslipp: døgngjennomsnittsverdier, dvs. 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. 

— Ved batchvise utslipp: gjennomsnittsverdier for utslippets varighet tatt som gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver 

eller, forutsatt at avløpsvannet er riktig blandet og homogent, en stikkprøve tatt før utslippet. 

BAT-AEL-verdiene for utslipp til vann gjelder på det punktet der utslippet forlater anlegget. 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEEL) 

BAT-AEEL-verdiene som angis i disse BAT-konklusjonene for forbrenning av ikke-farlig avfall bortsett fra kloakkslam og av 

farlig treavfall, uttrykkes som 

— brutto elektrisk virkningsgrad når det dreier seg om et forbrenningsanlegg eller en del av et forbrenningsanlegg som 

produserer elektrisitet ved hjelp av en kondensasjonsturbin, 

— brutto energieffektivitet når det dreier seg om et forbrenningsanlegg eller en del av et forbrenningsanlegg som 

— produserer bare varme eller 

— produserer elektrisitet ved hjelp av en mottrykksturbin og varme av dampen som kommer ut av turbinen. 

Dette uttrykkes som følger: 

Brutto elektrisk virkningsgrad 

 

Brutto energieffektivitet 

 

der 

— We: produsert elektrisk effekt i MW 

— Qhe: varmeeffekt som leveres til varmevekslerne på primærsiden, i MW 

— Qde: direkte eksportert varmeeffekt (som damp eller varmtvann) minus varmeeffekten av returstrømmen, i 

MW 

— Qb: varmeeffekt som produseres av kjelen, i MW 

— Qi: varmeeffekt (som damp eller varmtvann) som brukes internt (f.eks. til gjenoppvarming av røykgass), i 

MW 

— Qth: tilført varme til varmebehandlingsenhetene (f.eks. ovner), inkludert avfallet og hjelpebrenslene som 

brukes kontinuerlig (ikke f.eks. til oppstart), i MWth uttrykt som nedre brennverdi. 

BAT-AEEL-verdiene som angis i disse BAT-konklusjonene for forbrenning av kloakkslam og farlig avfall bortsett fra farlig 

treavfall, uttrykkes som kjelvirkningsgrad. 
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BAT-AEEL uttrykkes i prosent. 

Overvåking knyttet til BAT-AEEL-verdiene er angitt i BAT 2. 

Innhold av uforbrente stoffer i bunnaske/slagg 

Innholdet av uforbrente stoffer i slagg og/eller bunnaske uttrykkes som en prosentandel av tørrvekten, enten som glødetapet 

eller som TOC-massefraksjonen. 

1. BAT-KONKLUSJONER 

1.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å innføre og gjennomføre en 

miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av 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 organisasjonens kontekst, identifisering av berørte parters behov og 

forventninger, identifisering 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 

nødvendige økonomiske og menneskelige ressurser 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. 

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 (dersom det er mulig) intern revisjon og periodisk uavhengig ekstern revisjon for å 

vurdere miljøprestasjonen og fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som planlagt og er korrekt 

gjennomført og vedlikeholdt. 

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.  
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xix) Periodisk gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, 

utført av den øverste ledelsen. 

xx) Følge og ta hensyn til utviklingen av renere teknikker. 

Spesifikt når det gjelder forbrenningsanlegg og, dersom det er relevant, behandlingsanlegg for bunnaske, er beste 

tilgjengelige teknikk også å innarbeide følgende elementer i miljøstyringsordningen: 

xxi) For forbrenningsanlegg: håndtering av avfallsstrømmer (se BAT 9). 

xxii) For behandlingsanlegg for bunnaske: kvalitetsstyring av sluttproduktet (se BAT 10). 

xxiii) En plan for håndtering av restprodukter, herunder tiltak som har som mål å 

a) minimere produksjonen av restprodukter, 

b) optimere gjenbruk, regenerering, materialgjenvinning og/eller gjenvinning av energien fra rest-

produktene, 

c) sikre riktig sluttbehandling av restproduktene. 

xxiv) For forbrenningsanlegg: en plan for håndtering av andre forhold enn normale driftsforhold (OTNOC) (se 

BAT 18). 

xxv) For forbrenningsanlegg: en plan for håndtering av ulykker (se avsnitt 2.4). 

xxvi) For behandlingsanlegg for bunnaske: håndtering av diffuse utslipp av støv (se BAT 23). 

xxvii) En lukthåndteringsplan i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme omgi-

velser (se avsnitt 2.4). 

xxviii) En støyhåndteringsplan (se også BAT 37) i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støyplager i 

følsomme omgivelser (se avsnitt 2.4). 

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. 

Bruk 

Miljøstyringsordningens detaljnivå og formaliseringsgrad avhenger normalt av anleggets art, størrelse og kompleksitet 

samt miljøvirkningene det kan ha (bestemmes også av typen og mengden avfall som behandles). 

1.2. Overvåking 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk er å bestemme enten brutto elektrisk virkningsgrad, brutto energieffektivitet eller 

kjelvirkningsgrad for anlegget som helhet eller for alle relevante deler av forbrenningsanlegget. 

Beskrivelse 

For nye forbrenningsanlegg eller etter enhver endring av et eksisterende forbrenningsanlegg som kan ha en vesentlig 

innvirkning på energieffektiviteten, bestemmes brutto elektrisk virkningsgrad, brutto energieffektivitet eller kjel-

virkningsgrad ved å gjennomføre en ytelsesprøving ved full belastning. 

For et eksisterende forbrenningsanlegg som ikke har gjennomført en ytelsesprøving, eller dersom det av tekniske 

grunner ikke kan gjennomføres en ytelsesprøving ved full belastning, kan brutto elektrisk virkningsgrad, brutto 

energieffektivitet eller kjelvirkningsgrad bestemmes på grunnlag av dimensjonerende verdier ved de forholdene som 

gjelder for ytelsesprøvingen. 

Når det gjelder ytelsesprøvingen, foreligger det ingen EN-standard for bestemmelse av kjelvirkningsgrad for 

forbrenningsanlegg. For ristfyrte forbrenningsanlegg kan FDBR-retningslinje RL 7 brukes. 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til luft og 

vann, herunder de som er angitt nedenfor. 
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Strøm/sted Parametrer Overvåking 

Røykgass fra avfallsforbrenning Gjennomstrømning, oksygeninnhold, 

temperatur, trykk, vanndampinnhold 

Kontinuerlig måling 
Forbrenningskammer Temperatur 

Spillvann fra våt FGC Gjennomstrømning, pH, temperatur 

Spillvann fra behandlingsanlegg for 

bunnaske 

Gjennomstrømning, pH, konduktivitet 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft med minst den frekvensen som angis 

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 Prosess Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

NOX Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 29 

NH3 Avfallsforbrenning ved 

bruk av SNCR og/eller 

SCR 

Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 29 

N2O — Avfallsforbrenning i 

virvelsjiktovn 

— Avfallsforbrenning ved 

bruk av SNCR med 

urea 

EN 21258(3) En gang i året BAT 29 

CO Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 29 

SO2 Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 27 

HCl Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 27 

HF Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(4) BAT 27 

Støv Behandling av bunnaske EN 13284-1 En gang i året BAT 26 

Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder og 

EN 13284-2 

Kontinuerlig BAT 25 

Metaller og 

metalloider 

unntatt kvikksølv 

(As, Cd, Co, Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb, 

Sb, Tl, V) 

Avfallsforbrenning EN 14385 En gang hver sjette 

måned 

BAT 25 

Hg Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder og 

EN 14884 

Kontinuerlig(5) BAT 31 

TVOC Avfallsforbrenning Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 30 

PBDD/F Avfallsforbrenning(6) Ingen EN-standard 

foreligger. 

En gang hver sjette 

måned 

BAT 30 
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Stoff/parameter Prosess Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

PCDD/F Avfallsforbrenning EN 1948-1, EN 1948-2, 

EN 1948-3 

En gang hver sjette 

måned ved 

korttidsprøvetaking 

BAT 30 

Ingen EN-standard 

foreligger for 

langtidsprøvetaking. 

EN 1948-2, EN 1948-3 

En gang i måneden ved 

langtidsprøvetaking(7) 

BAT 30 

Dioksinlignende 

PCB 

Avfallsforbrenning EN 1948-1, EN 1948-2, 

EN 1948-4 

En gang hver sjette 

måned ved 

korttidsprøvetaking(8) 

BAT 30 

Ingen EN-standard 

foreligger for 

langtidsprøvetaking. 

EN 1948-2, EN 1948-4 

En gang i måneden ved 

langtidsprøvetaking(7) 

(8) 

BAT 30 

Benzo[a]pyren Avfallsforbrenning Ingen EN-standard 

foreligger. 

En gang i året BAT 30 

(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for 

periodiske målinger er angitt i tabellen eller i fotnotene. 

(2) Ved periodisk overvåking får overvåkingsfrekvensen ikke anvendelse dersom eneste formål med drift av anlegget er å utføre en 

utslippsmåling. 

(3) Dersom det utføres kontinuerlig overvåking av N2O, gjelder de generiske EN-standardene for kontinuerlige målinger. 

(4) Kontinuerlig måling av HF kan erstattes med periodiske målinger med en laveste frekvens på en gang hver sjette måned dersom 

det påvises at HCl-utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. Ingen EN-standard foreligger for periodisk måling av HF. 

(5) For anlegg der det forbrennes avfall med påvist lavt og stabilt innhold av kvikksølv (f.eks. enkeltstrømmer av avfall med 

kontrollert sammensetning), kan kontinuerlig overvåking av utslipp erstattes med langtidsprøvetaking (ingen EN-standard 

foreligger for langtidsprøvetaking av Hg) eller periodiske målinger med en laveste frekvens på en gang hver sjette måned.  

I sistnevnte tilfelle er den relevante standarden EN 13211. 

(6) Overvåkingen gjelder bare for forbrenning av avfall som inneholder bromerte flammehemmere, og for anlegg som bruker BAT 

31 bokstav d) med kontinuerlig innsprøyting av brom. 

(7) Overvåkingen gjelder ikke dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. 

(8) Overvåkingen gjelder ikke dersom det påvises at utslippene av dioksinlignende PCB er mindre enn 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3. 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk er å på egnet måte overvåke kanaliserte utslipp til luft fra forbrenningsanlegget 

under OTNOC. 

Beskrivelse 

Overvåkingen kan utføres ved direkte utslippsmålinger (f.eks. når det gjelder forurensende stoffer som overvåkes 

kontinuerlig) eller ved å overvåke surrogatparametrer dersom dette viser seg å være av minst tilsvarende høy 

vitenskapelig kvalitet som direkte utslippsmålinger. Utslipp under oppstart og stopp mens det ikke forbrennes avfall, 

herunder utslipp av PCDD/F, estimeres på grunnlag av målekampanjer, f.eks. hvert tredje år, som utføres under 

planlagte oppstarter/stopp. 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann fra FCG og/eller behandling av bunnaske med minst 

den frekvensen som angis 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.  
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Stoff/parameter Prosess Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

Totalt organisk 

karbon (TOC) 

FGC EN 1484 En gang i måneden 

BAT 34 

Behandling av bunnaske En gang i måneden(1) 

Totalt suspendert 

fast stoff (TSS) 

FGC EN 872 En gang om dagen(2) 

Behandling av bunnaske En gang i måneden(1) 

As FGC 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 11885, 

EN ISO 15586 eller 

EN ISO 17294-2). 

En gang i måneden 

Cd FGC 

Cr FGC 

Cu FGC 

Mo FGC 

Ni FGC 

Pb FGC En gang i måneden 

Behandling av bunnaske En gang i måneden(1) 

Sb FGC 

En gang i måneden 

Tl FGC 

Zn FGC 

Hg FGC Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 12846 eller 

EN ISO 17852). 

Ammoniumnitrog

en (NH4-N) 

Behandling av bunnaske Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 11732, 

EN ISO 14911). 

En gang i måneden(1) Klorid (Cl–) Behandling av bunnaske Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 10304-1, EN ISO 

15682). 

Sulfat (SO4
2-) Behandling av bunnaske EN ISO 10304-1 

PCDD/F FGC Ingen EN-standard 

foreligger. 

En gang i måneden(1) 

Behandling av bunnaske En gang hver sjette 

måned 

(1) Overvåkingsfrekvensen kan være minst en gang hver sjette måned dersom det påvises at utslippene er tilstrekkelig stabile. 

(2) De daglige målingene i form av 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver kan erstattes med daglige 

stikkprøvemålinger. 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke innholdet av uforbrente stoffer i slagg og bunnaske ved 

forbrenningsanlegget med minst den frekvensen som angis nedenfor, og i samsvar med EN-standarder.  
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Parameter Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

Glødetap(1) EN 14899 og enten EN 

15169 eller EN 15935 
En gang hver tredje 

måned 
BAT 14 

Totalt organisk karbon(1)(2) EN 14899 og enten EN 

13137 eller EN 15936 

(1) Enten glødetap eller totalt organisk karbon overvåkes. 

(2) Elementært karbon (f.eks. bestemt i samsvar med DIN 19539) kan trekkes fra måleresultatet. 

BAT 8. Med hensyn til forbrenning av farlig avfall som inneholder persistente organiske forurensende stoffer (POP), 

er beste tilgjengelige teknikk å bestemme POP-innholdet i de utgående strømmene (f.eks. i slagg, bunnaske, røykgass 

eller spillvann) etter at forbrenningsanlegget tas i bruk, og etter enhver endring som kan ha vesentlig innvirkning på 

POP-innholdet i de utgående strømmene. 

Beskrivelse 

POP-innholdet i de utgående strømmene bestemmes ved direkte målinger eller indirekte metoder (f.eks. kan ak-

kumulert mengde POP i flygeaske, tørre restprodukter fra FGC, spillvann fra FGC og tilhørende slam fra behandling 

av spillvann bestemmes ved å overvåke POP-innholdet i røykgassen før og etter FGC-systemet) eller basert på studier 

som er representative for anlegget. 

Bruk 

Kan bare brukes på anlegg som 

— forbrenner farlig avfall med et POP-innhold før forbrenning som overstiger konsentrasjonsgrensene fastsatt i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 med endringer, og 

— ikke oppfyller spesifikasjonene i prosessbeskrivelsen i kapittel IV.G.2 bokstav g) i UNEPs tekniske retningslinjer 

UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1. 

1.3. Generelle miljøprestasjoner og forbrenningseffektivitet 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner gjennom 

håndtering av avfallsstrømmene (se BAT 1) er å bruke alle teknikkene i bokstav a) til c) nedenfor og i relevante 

tilfeller også teknikkene i bokstav d), e) og f). 

 Teknikk Beskrivelse 

a) Bestemmelse av avfallstyper som kan 

forbrennes 

Identifisering, basert på forbrenningsanleggets egenskaper, av de 

typene avfall som kan forbrennes, med utgangspunkt i f.eks. fysisk 

tilstand, kjemiske karakteristika, farlige egenskaper samt akseptable 

nivåer for brennverdi, fuktighet, askeinnhold og størrelse. 

b) Utarbeiding og gjennomføring av 

prosedyrer for karakterisering og 

forhåndsgodkjenning av avfall 

Formålet med disse prosedyrene er å sikre at avfallsbehandlingen er 

teknisk (og rettslig) egnet for en bestemt type avfall før avfallet 

ankommer anlegget. De omfatter prosedyrer for å samle inn informa-

sjon om det tilførte avfallet og kan omfatte prøvetaking og karakteri-

sering av avfallet med henblikk på å få tilstrekkelig kunnskap om 

avfallets sammensetning. Prosedyrene for forhåndsgodkjenning av 

avfallet er risikobaserte og tar f.eks. hensyn til avfallets farlige egen-

skaper, risikoene som avfallet utgjør med hensyn til prosessikkerhet, 

sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvirkning, samt informasjonen 

som framlegges av den eller de tidligere avfallsbesitterne. 
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 Teknikk Beskrivelse 

c) Utarbeiding og gjennomføring av 

prosedyrer for godkjenning av avfall 

Formålet med godkjenningsprosedyrene er å bekrefte avfallets egen-

skaper som ble identifisert i forbindelse med forhåndsgodkjenningen. 

Disse prosedyrene definerer hvilke elementer som skal kontrolleres 

når avfallet leveres på anlegget, samt kriteriene for godkjenning og 

avvisning av avfallet. De kan omfatte prøvetaking, inspeksjon og 

analyse av avfallet. Prosedyrene for godkjenning av avfallet er risiko-

baserte og tar f.eks. hensyn til avfallets farlige egenskaper, risikoene 

som avfallet utgjør med hensyn til prosessikkerhet, sikkerhet på 

arbeidsplassen og miljøvirkning, samt informasjonen som framlegges 

av den eller de tidligere avfallsbesitterne. De elementene som skal 

overvåkes for hver avfallstype, er angitt i BAT 11. 

d) Opprettelse og gjennomføring av et 

system for sporing av og fortegnelse 

over avfall 

Formålet med et system for sporing av og fortegnelse over avfall er å 

spore plasseringen av og mengden avfall på anlegget. Det inneholder 

all informasjonen som er generert i forbindelse med prosedyrene for 

forhåndsgodkjenning (f.eks. dato for avfallets ankomst på anlegget og 

dets entydige referansenummer, informasjon om tidligere avfallsbe-

sittere, resultater fra forhåndsgodkjennings- og godkjenningsanalyser, 

arten og mengden av avfall på anlegget, herunder alle identifiserte 

farer), godkjenning, lagring, behandling og/eller transport bort fra 

anleggsstedet. Avfallssporingssystemet er risikobasert og tar f.eks. 

hensyn til avfallets farlige egenskaper, risikoene som avfallet utgjør 

med hensyn til prosessikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen og 

miljøvirkning, samt informasjonen som framlegges av den eller de 

tidligere avfallsbesitterne. 

Avfallssporingssystemet omfatter tydelig merking av avfall som 

lagres andre steder enn i avfallsbunkeren eller slamtanken (f.eks. i 

containere, fat, baller eller andre former for emballasje), slik at det 

kan identifiseres til enhver tid. 

e) Avfallssegregering Forskjellige typer avfall holdes atskilt på grunnlag av sine egenskaper 

for å muliggjøre en enklere og mer miljømessig sikker lagring og 

forbrenning. Avfallssegregering bygger på fysisk atskillelse av for-

skjellige typer avfall og på prosedyrer som identifiserer når og hvor 

avfallet lagres. 

f) Verifisering av at forskjellige typer 

farlig avfall er forenlige før de blandes 

Forenligheten sikres ved hjelp av en rekke kontrolltiltak og tester for 

å påvise eventuelle uønskede og/eller potensielt farlige kjemiske 

reaksjoner mellom forskjellige typer avfall (f.eks. polymerisering, 

gassutvikling, eksoterm reaksjon, nedbryting) ved blanding. Foren-

lighetsprøvingene er risikobaserte og tar f.eks. hensyn til avfallets 

farlige egenskaper, risikoene som avfallet utgjør med hensyn til 

prosessikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvirkning, samt 

informasjonen som framlegges av den eller de tidligere avfallsbe-

sitterne. 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre de generelle miljøprestasjonene til behandlingsanlegget for 

bunnaske er å inkludere funksjoner for kvalitetsstyring av sluttproduktet i miljøstyringsordningen (se BAT 1). 

Beskrivelse 

Funksjoner for kvalitetsstyring av sluttproduktet inkluderes i miljøstyringsordningen for å sikre at kvaliteten på 

sluttproduktet fra bunnaskebehandlingen er i samsvar med forventningene, ved hjelp av eksisterende EN-standarder 

dersom slike foreligger. Dette gjør det også mulig å overvåke og optimere bunnaskebehandlingen.  
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BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner er å overvåke 

avfallsleveransene som en del av prosedyrene for godkjenning av avfallet (se BAT 9 bokstav c)), inkludert, avhengig 

av risikoen forbundet med det innkommende avfallet, elementene nedenfor. 

Avfallstype Overvåking av avfallsleveranser 

Fast kommunalt avfall og annet ikke-farlig 

avfall 

— Påvisning av radioaktivitet 

— Veiing av avfallsleveransene 

— Visuell inspeksjon 

— Periodisk prøvetaking av avfallsleveranser og analyse av viktige 

egenskaper/stoffer (f.eks. brennverdi og innhold av halogener og 

metaller/metalloider). For fast kommunalt avfall innebærer dette 

separat lossing. 

Kloakkslam — Veiing av avfallsleveransene (eller måling av gjennomstrøm-

ningen dersom kloakkslammet leveres via rørledning) 

— Visuell inspeksjon, så langt det er teknisk mulig 

— Periodisk prøvetaking og analyse av viktige egenskaper/stoffer 

(f.eks. brennverdi og innhold av vann, aske og kvikksølv) 

Farlig avfall bortsett fra klinisk avfall — Påvisning av radioaktivitet 

— Veiing av avfallsleveransene 

— Visuell inspeksjon, så langt det er teknisk mulig 

— Kontroll og sammenligning av individuelle avfallsleveranser med 

erklæringen fra avfallsprodusenten 

— Prøvetaking av innholdet i 

— alle tankbiler og -tilhengere 

— emballert avfall (f.eks. på fat, i IBC-containere eller i mindre 

emballasje) 

og analyse av 

— forbrenningsparametrer (herunder brennverdi og flamme-

punkt) 

— avfallsforenlighet, for å avdekke eventuelle farlige reaksjo-

ner som kan oppstå ved blanding av forskjellige typer avfall, 

før lagring (BAT 9 bokstav f)) 

— viktige stoffer, herunder persistente organiske forurensende 

stoffer (POP), halogener, svovel og metaller/metalloider 

Klinisk avfall — Påvisning av radioaktivitet 

— Veiing av avfallsleveransene 

— Visuell inspeksjon av at emballasjen er hel 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med mottak, håndtering og lagring av 

avfall er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a) Ugjennomtrengelige overflater med 

egnet infrastruktur for drenering 

På grunnlag av risikoen for at avfallet forurenser jord eller vann, 

gjøres overflatene i områdene for mottak, håndtering og lagring av 

avfall ugjennomtrengelige for de aktuelle væskene og utstyres med en 

egnet infrastruktur for drenering (se BAT 32). Det verifiseres 

regelmessig at overflatene er tette, så langt det er teknisk mulig. 

b) Tilstrekkelig lagringskapasitet for 

avfall 

Det skal treffes tiltak for å unngå opphopning av avfall, f.eks.: 

— Den maksimale lagringskapasiteten for avfall er tydelig fastsatt 

og overskrides ikke, idet det tas hensyn til avfallets egenskaper 

(f.eks. med tanke på risikoen for brann) og behandlingskapa-

siteten. 

— Mengden avfall som lagres, kontrolleres regelmessig mot 

maksimal tillatt lagringskapasitet. 

— For avfall som ikke blandes under lagring (f.eks. klinisk 

avfall og emballert avfall), er maksimal oppholdstid tydelig 

fastsatt. 
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BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med lagring og håndtering av klinisk 

avfall er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a) Automatisert eller halvautomatisert 

avfallshåndtering 

Klinisk avfall losses fra lastebilen til lagringsområdet ved hjelp av et 

automatisert eller manuelt system, avhengig av risikoen forbundet 

med denne operasjonen. Fra lagringsområdet mates det kliniske 

avfallet inn i ovnen ved hjelp av et automatisert matesystem. 

b) Forbrenning av ikke-ombrukbare, 

forseglede beholdere, dersom slike 

brukes 

Klinisk avfall leveres i forseglede og solide, brennbare beholdere som 

aldri åpnes under lagring og håndtering. Dersom det kastes nåler og 

skarpe gjenstander i dem, er beholderne også punkteringssikre. 

c) Rengjøring og desinfisering av 

ombrukbare beholdere, dersom slike 

brukes 

Ombrukbare avfallsbeholdere rengjøres på et særskilt rengjørings-

område og desinfiseres i et anlegg som er spesialkonstruert for desin-

fisering. Eventuelle rester fra rengjøringsoperasjonene forbrennes. 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre avfallsforbrenningens generelle miljøprestasjoner, redusere 

innholdet av uforbrente stoffer i slagg og bunnaske og redusere utslippet til luft fra avfallsforbrenningen er å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Blanding av avfall Blanding av avfall før forbrenning omfat-

ter f.eks. følgende: 

— Blanding med bunkerkran. 

— Bruk av et system for utjevning av 

matingen. 

— Blanding av forenlig flytende og 

tyktflytende avfall. 

I noen tilfeller blir fast avfall fragmentert 

før blanding. 

Kan ikke brukes dersom det kreves direkte 

mating av ovnen av hensyn til sikkerheten 

eller til avfallets egenskaper (f.eks. ved 

smittsomt klinisk avfall, illeluktende avfall 

eller avfall med tendens til å avgi flyktige 

stoffer). 

Kan ikke brukes dersom det kan oppstå 

uønskede reaksjoner mellom forskjellige 

typer avfall (se BAT 9 bokstav f)). 

b) Avansert 

kontrollsystem 

Se avsnitt 2.1. Kan brukes generelt. 

c) Optimering av 

forbrennings-

prosessen 

Se avsnitt 2.1. Optimering av utformingen er ikke mulig på 

eksisterende ovner. 

Tabell 1 

BAT-relaterte miljøprestasjonsnivåer for uforbrente stoffer i slagg og bunnaske fra avfallsforbrenning 

Parameter Enhet BAT-AEPL 

TOC-innhold i slagg og bunnaske(1) Vektprosent (tørr) 1–3(2) 

Glødetap for slagg og bunnaske(1) Vektprosent (tørr) 1–5(2) 

(1) Enten BAT-AEPL for TOC-innholdet eller BAT-AEPL for glødetapet skal brukes. 

(2) Den nedre enden av BAT-AEPL-intervallet kan oppnås ved å bruke virvelsjiktovner eller roterovner som drives i slaggmodus 

(«slagging mode»). 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner og redusere 

utslippene til luft er å utarbeide og gjennomføre prosedyrer for å justere anleggets innstillinger, f.eks. gjennom det 

avanserte kontrollsystemet (se beskrivelse i avsnitt 2.1), når dette er nødvendig og gjennomførbart, basert på 

karakterisering og kontroll av avfallet (se BAT 11). 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrenningsanleggets generelle miljøprestasjoner og redusere 

utslippene til luft er å utarbeide og gjennomføre driftsprosedyrer (f.eks. organisering av forsyningskjeden, 

kontinuerlig i stedet for satsvis drift) som i størst mulig grad begrenser stopp og start av anlegget. 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslippene til luft og eventuelt til vann fra forbrenningsanlegget er 

å sikre at systemet for røykgassrensing (FGC) og renseanlegget for spillvann er hensiktsmessig utformet (f.eks. med 

hensyn til maksimal gjennomstrømningsmengde og konsentrasjon av forurensende stoffer) og drives i samsvar med 

spesifikasjonene, slik at det sikres optimal tilgjengelighet. 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere hyppigheten av OTNOC og redusere utslipp til luft og eventuelt til 

vann fra forbrenningsanlegget under OTNOC er å utarbeide og gjennomføre en risikobasert plan for håndtering av 

OTNOC som inngår i miljøstyringsordningen (se BAT 1) og omfatter samtlige følgende elementer: 

— Identifisering av potensielle OTNOC (f.eks. svikt i utstyr som er kritisk for miljøvern («kritisk utstyr»)), årsakene 

til dem og deres potensielle konsekvenser samt regelmessig revisjon og oppdatering av listen over identifiserte 

OTNOC etter den periodiske vurderingen nedenfor. 

— Hensiktsmessig utforming av kritisk utstyr (f.eks. inndeling av posefilteret, teknikker for å varme opp røykgassen 

og fjerne behovet for å omgå posefilteret under start og stopp, osv.). 

— Utarbeiding og gjennomføring av en plan for forebyggende vedlikehold av kritisk utstyr (se BAT 1 punkt xii)). 

— Overvåking og registrering av utslipp under OTNOC og tilknyttede omstendigheter (se BAT 5). 

— Periodiske vurderinger av utslippene under OTNOC (f.eks. hyppighet av hendelser, varighet, mengde 

forurensende stoffer som slippes ut) og gjennomføring av korrigerende tiltak dersom det er nødvendig. 

1.4. Energieffektivitet 

BAT 19. Beste tilgjengelig teknikk for å øke forbrenningsanleggets ressurseffektivitet er å bruke en varmegjen-

vinningskjel. 

Beskrivelse 

Energien i røykgassen gjenvinnes i en varmegjenvinningskjel som produserer varmt vann og/eller damp som kan 

eksporteres, brukes internt og/eller brukes til å produsere elektrisitet. 

Bruk 

Ved anlegg der det bare forbrennes farlig avfall, kan bruken være begrenset av 

— flygeaskens klebrighet, 

— røykgassens etsende egenskaper. 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å øke forbrenningsanleggets energieffektivitet er å bruke en passende 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Tørking av 

kloakkslam 

Etter mekanisk avvanning tørkes kloakk-

slammet ytterligere ved hjelp av f.eks. 

lavverdig varme før det mates inn i ovnen. 

I hvilket omfang slammet kan tørkes, av-

henger av matesystemet til ovnen. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som tilgangen på lavverdig varme setter. 

b) Reduksjon av 

røykgasstrømmen 

Røykgasstrømmen reduseres ved f.eks. 

— forbedret distribusjon av primær og 

sekundær forbrenningsluft, 

— resirkulering av røykgass (se avsnitt 

2.2). 

En mindre røykgasstrøm reduserer anleg-

gets behov for energi (f.eks. til avtrekks-

vifter). 

For eksisterende anlegg kan bruken av 

røykgassresirkulering være begrenset av 

tekniske forhold (f.eks. mengde 

forurensende stoffer i røykgassen, 

forbrenningsforhold). 

c) Minimering av 

varmetap 

Varmetap minimeres ved f.eks. 

— bruk av integrerte ovnskjeler, som 

gjør det mulig å gjenvinne varme 

også fra ovnssidene, 

— varmeisolasjon av ovner og kjeler, 

— resirkulering av røykgass (se avsnitt 

2.2), 

— gjenvinning av varme fra kjøling av 

slagg og bunnaske (se BAT 20 bok-

stav i)). 

Integrerte ovnskjeler kan ikke brukes på 

roterovner eller andre ovner som bare 

brukes til forbrenning av farlig avfall ved 

høy temperatur. 

d) Optimering av 

kjelutformingen 

Varmeoverføringen i kjelen forbedres ved 

å optimere f.eks. 

— røykgassens hastighet og distribusjon, 

— sirkulasjonen av vann/damp, 

— konveksjonsrørbuntene, 

— systemene for rengjøring av kjelen i 

og utenfor drift, for å minimere 

forurensningen av konveksjonsrør-

buntene. 

Kan brukes ved nye anlegg og ved større 

ombygginger av eksisterende anlegg. 

e) Varmevekslere for 

røykgass med lav 

temperatur 

Spesielle korrosjonsbestandige varme-

vekslere brukes til å gjenvinne ytterligere 

energi fra røykgassen ved kjelutgangen, 

etter et elektrofilter eller etter et system 

for innsprøyting av tørr sorbent. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som driftstemperaturprofilen til FGC-sys-

temet setter. 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

f) Høye dampverdier Jo høyere dampforholdene er (temperatur 

og trykk), jo mer effektivt omdannes 

energien i dampsyklusen til elektrisitet. 

Arbeid ved høye dampverdier (f.eks. over 

45 bar og 400 °C) krever bruk av spesielle 

stållegeringer eller ildfast kledning for å 

beskytte de delene av kjelen som er utsatt 

for de høyeste temperaturene. 

Kan brukes ved nye anlegg og ved større 

ombygginger av eksisterende anlegg der-

som anlegget hovedsakelig brukes til 

produksjon av elektrisitet. 

Bruken kan være begrenset av 

— flygeaskens klebrighet, 

— røykgassens etsende egenskaper. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

g) Kraftvarme Produksjon av varme og elektrisitet der 

varmen (hovedsakelig fra dampen som 

forlater turbinen) brukes til å produsere 

varmtvann/damp som skal brukes i indu-

strielle prosesser/aktiviteter eller i et fjern-

varme-/fjernkjølingsnett. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som den lokale etterspørselen etter varme 

og elektrisitet og/eller tilgangen på nett 

setter. 

h) Røykgasskondensa-

tor 

En varmeveksler eller en gassvasker med 

varmeveksler, der vanndampen i røykgas-

sen kondenserer, slik at den latente 

varmen overføres til vann ved tilstrekkelig 

lav temperatur (f.eks. returstrømmen i et 

fjernvarmenett). 

Røykgasskondensatoren gir også andre 

fordeler ved at den reduserer utslippene til 

luft (f.eks. av støv og syregasser). 

Bruk av varmepumper kan øke mengden 

energi som gjenvinnes fra kondensasjon 

av røykgass. 

Kan brukes innenfor de begrensningene 

som etterspørselen etter lavtempera-

turvarme setter, f.eks. hvorvidt det finnes et 

fjernvarmenett med tilstrekkelig lav 

returtemperatur. 

i) Håndtering av tørr 

bunnaske 

Tørr, varm bunnaske faller fra risten og 

ned på et transportbånd, og kjøles ned av 

omgivelsesluften. Energi gjenvinnes ved å 

bruke kjøleluften til forbrenning. 

Kan bare brukes på ristovner. 

Det kan være tekniske begrensninger som 

hindrer ettermontering på eksisterende 

ovner. 

Tabell 2 

BAT-relaterte energieffektivitetsnivåer (BAT-AEEL) for avfallsforbrenning 

(%) 

BAT-AEEL 

Anlegg 

Fast kommunalt avfall, annet ikke-farlig avfall og farlig 

treavfall 

Farlig avfall unntatt 

farlig treavfall(1) 
Kloakkslam 

Brutto elektrisk 

virkningsgrad(2)(3) 
Brutto energieffektivitet(4) Kjelvirkningsgrad 

Nytt anlegg 25–35 72–91(5) 60–80 60–70(6) 

Eksisterende 

anlegg 

20–35 

(1) BAT-AEEL-verdien gjelder bare når en varmegjenvinningskjel kan brukes. 

(2) BAT-AEEL-verdiene for brutto elektrisk virkningsgrad gjelder bare for anlegg eller deler av anlegg der det produseres 

elektrisitet ved bruk av en kondensasjonsturbin. 

(3) Den øvre enden av BAT-AEL-intervallet kan oppnås ved bruk av BAT 20 bokstav f). 

(4) BAT-AEEL-verdiene for brutto energieffektivitet gjelder bare for anlegg eller deler av anlegg der det produseres bare varme 

eller der det produseres elektrisitet ved bruk av en mottrykksturbin og varme av dampen som kommer ut av turbinen. 

(5) En brutto energieffektivitet som er høyere enn den øvre enden av BAT-AEEL-intervallet (t.o.m. over 100 %), kan oppnås 

dersom det brukes en røykgasskondensator. 

(6) Ved forbrenning av kloakkslam henger kjelvirkningsgraden nært sammen med vanninnholdet i kloakkslammet når det mates 

inn i ovnen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2.  
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1.5. Utslipp til luft 

1.5.1. Diffuse utslipp 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra forbrenningsanlegget, herunder 

utslipp av lukt, er å 

— lagre fast avfall og bulkpartier av tyktflytende avfall som lukter og/eller har en tendens til å frigi flyktige stoffer, i 

lukkede bygninger under kontrollert undertrykk og bruke den utsugde luften som forbrenningsluft eller sende den 

til et annet egnet rensesystem dersom det er risiko for eksplosjon, 

— lagre flytende avfall i tanker under egnet kontrollert trykk og lede ventilasjonsgassen fra tankene til forbrennings-

lufttilførselen eller til et annet egnet rensesystem, 

— styre risikoen for lukt under perioder med full nedstengning uten tilgjengelig forbrenningskapasitet, f.eks. ved å 

— sende den ventilerte eller utsugde luften til et alternativt rensesystem, f.eks. en våtskrubber eller et fast 

adsorpsjonssjikt, 

— minimere mengden lagret avfall, f.eks. ved å avbryte, redusere eller omdirigere avfallsleveranser, som en del 

av håndteringen av avfallsstrømmer (se BAT 9), 

— lagre avfall i godt forseglede baller. 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å hindre diffuse utslipp av flyktige forbindelser fra håndtering av 

gassformig og flytende avfall som er luktende og/eller har tendens til å frigi flyktige stoffer, ved 

forbrenningsanlegg, er å mate dem direkte inn i ovnen. 

Beskrivelse 

For gassformig og flytende avfall som leveres i bulkcontainere (f.eks. fra tankbil), utføres direktematingen ved å 

kople avfallscontaineren til ovnens tilførselslinje. Deretter tømmes containeren ved å trykksette den med nitrogen 

eller, dersom viskositeten er lav nok, ved å pumpe ut væsken. 

For gassformig og flytende avfall som leveres i beholdere som egner seg til forbrenning (f.eks. fat), utføres 

direktematingen ved å føre beholderne direkte inn i ovnen. 

Bruk 

Kan muligens ikke brukes for forbrenning av kloakkslam, avhengig av f.eks. vanninnholdet og om det er nødvendig 

med forhåndstørking eller blanding med annet avfall. 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse støvutslipp til luft fra behandling av slagg 

og bunnaske er å inkludere følgende funksjoner for håndtering av diffuse støvutslipp i miljøstyringsordningen: 

— Identifisering av de mest relevante kildene til diffuse støvutslipp (f.eks. ved hjelp av EN 15445). 

— Fastsettelse og gjennomføring av hensiktsmessige tiltak og teknikker for å forebygge eller redusere diffuse utslipp 

i et gitt tidsrom. 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse støvutslipp til luft fra behandling av slagg 

og bunnaske er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Innelukking og 

tildekking av utstyr 

Potensielt støvende operasjoner (som 

maling, sikting) lukkes inne, og/eller 

transportbånd og heiser dekkes til. 

Innelukkingen kan også oppnås ved å 

installere alt utstyret i en lukket bygning. 

Installasjon av utstyret i en lukket bygning 

kan være umulig i forbindelse med mobile 

behandlingsenheter. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

b) Begrensing av 

lossehøyde 

Tilpass lossehøyden etter den varierende 

høyden på avfallshaugen, om mulig 

automatisk (f.eks. transportbånd med 

justerbar høyde). 

Kan brukes generelt. 

c) Skjerming av 

avfallshauger mot 

framherskende vind 

Beskytt bulklagringsområder eller avfalls-

hauger med overdekking eller vindsperrer, 

f.eks. skjermer, vegger eller vertikal 

vegetasjon, og ved å innrette haugene 

riktig i forhold til den framherskende 

vindretningen. 

Kan brukes generelt. 

d) Bruk av 

vannsprøyting 

Installer vannsprøytingssystemer ved de 

viktigste kildene til diffuse støvutslipp. 

Fukting av støvpartiklene bidrar til at 

støvet agglomererer og legger seg. 

Diffuse støvutslipp fra avfallshauger 

reduseres ved å sørge for egnet fukting av 

laste- og losseområdene eller av selve 

avfallshaugene. 

Kan brukes generelt. 

e) Optimering av 

fuktinnhold 

Optimer fuktinnholdet i slagget/bunnasken 

til det nivået som kreves for effektiv gjen-

vinning av metaller og mineraler, samtidig 

som frigivingen av støv minimeres. 

Kan brukes generelt. 

f) Drift ved undertrykk Gjennomfør behandlingen av slagg og 

bunnaske i innelukket utstyr eller lukkede 

bygninger (se teknikk a)) ved undertrykk, 

slik at den utsugde luften kan behandles 

med en renseteknikk (se BAT 26) som 

kanaliserte utslipp. 

Kan bare brukes på bunnaske som slippes 

ut tørr, og annen bunnaske med lavt fukt-

innhold. 

1.5.2. Kanaliserte utslipp 

1.5.2.1. Uts l ipp  av s tøv,  meta l le r  o g metal lo id er  

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp til luft av støv, metaller og metalloider fra 

avfallsforbrenning er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Posefilter Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt ved nye anlegg. 

Kan brukes ved nye anlegg innenfor de 

begrensningene som FGC-systemets 

driftstemperaturprofil setter. 

b) Elektrofilter Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

c) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. 

Ikke relevant for reduksjon av støvutslipp. 

Adsorpsjon av metaller ved innsprøyting 

av aktivt karbon eller andre reagenser i 

kombinasjon med et system for inn-

sprøyting av tørr sorbent eller en semivåt 

absorber som brukes for redusere 

syregassutslipp. 

Kan brukes generelt. 

d) Våtskrubber Se avsnitt 2.2. 

Våtskrubbersystemer brukes ikke til å 

fjerne hoveddelen av støvet, men, når de 

installeres etter andre renseteknikker, til 

ytterligere å redusere konsentrasjonene av 

støv, metaller og metalloider i røykgassen. 

Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 

e) Adsorpsjon med fast 

eller bevegelig sjikt 

Se avsnitt 2.2. 

Systemet brukes hovedsakelig til adsorp-

sjon av kvikksølv og andre metaller og 

metalloider samt organiske forbindelser, 

inkludert PCDD/F, men fungerer også som 

et effektivt poleringsfilter for støv. 

Bruken kan være begrenset av det 

generelle trykkfallet forbundet med 

konfigurasjonen av FGC-systemet. 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

Tabell 3 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp til luft av støv, metaller og metalloider fra 

avfallsforbrenning 

(mg/Nm3) 

Parameter BAT-AEL Periode for gjennomsnittsberegning 

Støv < 2–5(1) Døgngjennomsnitt 

Cd+Tl 0,005–0,02 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01–0,3 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

(1) For eksisterende anlegg som bare brukes til forbrenning av farlig avfall, og der et posefilter ikke kan anvendes, er den øvre 

enden av BAT-AEL-intervallet 7 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte støvutslipp til luft fra innelukket behandling av slagg 

og bunnaske med utsuging av luft (se BAT 24 bokstav f)) er å behandle den utsugde luften med et posefilter (se 

avsnitt 2.2).  
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Tabell 4 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte støvutslipp til luft fra innelukket behandling av slagg 

og bunnaske med utsuging av luft 

(mg/Nm3) 

Parameter BAT-AEL Periode for gjennomsnittsberegning 

Støv 2–5 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.2. Uts l ipp  av HCl ,  HF og SO 2  

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av HCl, HF og SO2 til luft fra 

avfallsforbrenning er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Våtskrubber Se avsnitt 2.2. Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 

b) Semivåt absorber Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 

c) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 

d) Direkte avsvovling Se avsnitt 2.2. 

Brukes til delvis reduksjon av syregassut-

slipp oppstrøms for andre teknikker. 

Kan bare brukes på virvelsjiktovner. 

e) Innsprøyting av 

sorbent i kjel 

Se avsnitt 2.2. 

Brukes til delvis reduksjon av syregassut-

slipp oppstrøms for andre teknikker. 

Kan brukes generelt. 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslippstopper av HCl, HF og SO2 til luft fra 

avfallsforbrenning og samtidig begrense forbruket av reagenser og mengden av restprodukter fra innsprøyting av tørr 

sorbent er å bruke teknikk a) eller både teknikk a) og b) nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Optimert og 

automatisert 

dosering av 

reagenser 

Bruk av kontinuerlige målinger av HCl 

og/eller SO2 (og/eller av andre parametrer 

som kan vise seg nyttige for formålet) 

oppstrøms og/eller nedstrøms for FGC-

systemet for å optimere den automatiserte 

doseringen av reagenser. 

Kan brukes generelt. 

b) Resirkulering av 

reagenser 

Resirkulering av en del av de oppsamlede 

faste stoffene fra FGC for å redusere 

mengden av ureagerte reagenser i 

restproduktene. 

Teknikken er særlig relevant i forbindelse 

med FGC-teknikker som drives med høyt 

støkiometrisk overskudd. 

Kan brukes generelt ved nye anlegg. 

Kan brukes ved eksisterende anlegg innen-

for de begrensningene som størrelsen på 

posefilteret setter. 
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Tabell 5 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp til luft av HCl, HF og SO2 fra 

avfallsforbrenning 

(mg/Nm3) 

Parameter 
BAT-AEL 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

HCl < 2–6(1) < 2–8(1) Døgngjennomsnitt 

HF 
< 1 < 1 

Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

SO2 5–30 5–40 Døgngjennomsnitt 

(1) Den nedre enden av BAT-AEL-intervallet kan oppnås ved bruk av en våtskrubber, og den øvre enden av intervallet kan knyttes 

til innsprøyting av tørr sorbent. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.3. Uts l ipp  av NO X ,  N 2 O, CO og NH 3  

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte NOX-utslipp til luft og samtidig begrense utslippene av 

CO og N2O fra avfallsforbrenning og utslippene av NH3 fra bruk av SNCR og/eller SCR er å bruke en passende 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Optimering av 

forbrenningsprosessen 

Se avsnitt 2.1. Kan brukes generelt. 

b) Resirkulering av 

røykgass 

Se avsnitt 2.2. Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av tekniske forhold (f.eks. 

mengde forurensende stoffer i røykgassen, 

forbrenningsforhold). 

c) Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Se avsnitt 2.2. Kan brukes generelt. 

d) Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se avsnitt 2.2. Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

e) Katalytiske filterposer Se avsnitt 2.2. Kan bare brukes ved anlegg som er utstyrt 

med posefilter. 

f) Optimering av 

utforming og drift av 

SNCR/SCR 

Optimering av forholdet mellom reagens 

og NOX over tverrsnittet av ovnen eller 

kanalen, av størrelsen på reagensdråpene 

og av det temperaturintervallet der 

reagensen sprøytes inn. 

Kan bare brukes dersom SNCR og/eller 

SCR brukes til reduksjon av NOX-utslipp. 

g) Våtskrubber Se avsnitt 2.2. 

Dersom det brukes en våtskrubber for å 

redusere syregasser, særlig dersom det 

brukes SNCR, absorberes ureagert 

ammoniakk av skrubbervæsken og kan, 

etter utskilling, gjenvinnes som SNCR- 

eller SCR-reagens. 

Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 
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Tabell 6 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte NOX- og CO-utslipp til luft fra avfallsforbrenning og 

for kanaliserte NH3-utslipp til luft fra bruk av SNCR og/eller SCR 

(mg/Nm3) 

Parameter 
BAT-AEL 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

NOX 50–120(1) 50–150(1) (2) Døgngjennomsnitt 

CO 10–50 10–50 

NH3 2–10(1) 2–10(1) (3) 

(1) Den nedre enden av BAT-AEL-intervallet kan oppnås ved bruk av SCR. Den nedre enden av BAT-AEL-intervallet kan være 

umulig å oppnå ved forbrenning av avfall med høyt nitrogeninnhold (f.eks. restprodukter fra produksjon av organiske 

nitrogenforbindelser). 

(2) Den øvre enden av BAT-AEL-intervallet er 180 mg/Nm3 dersom SCR ikke kan brukes. 

(3) For eksisterende anlegg utstyrt med SNCR uten våtrenseteknikker er den øvre enden av BAT-AEL-intervallet 15 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.4. Uts l ipp  av organi ske  forb indelser  

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å reduserte kanaliserte utslipp til luft av organiske forbindelser fra 

avfallsforbrenning, inkludert PCDD/F og PCB, er å bruke teknikkene fra a) til d) samt en eller flere av teknikkene fra 

e) til i) nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Optimering av 

forbrenningsprosessen 

Se avsnitt 2.1. 

Optimering av forbrenningsparametrene 

for å fremme oksidasjon av organiske 

forbindelser som finnes i avfallet, in-

kludert PCDD/F og PCB, og for å hindre 

at de og deres forløpere dannes eller 

dannes på nytt. 

Kan brukes generelt. 

b) Kontroll av 

avfallsinnmatingen 

Kunnskap om og kontroll over 

forbrenningsegenskapene til avfallet som 

mates inn i ovnen, for å sikre optimale 

og, så langt det er mulig, homogene og 

stabile forbrenningsforhold. 

Kan ikke brukes på klinisk avfall eller fast 

kommunalt avfall. 

c) Rengjøring av kjelen i 

og utenfor drift 

Effektiv rengjøring av kjelens rørbunter 

for å redusere oppholdstiden for støv og 

støvopphopningen i kjelen og dermed 

redusere dannelsen av PCDD/F i kjelen. 

Det brukes en kombinasjon av teknikker 

for rengjøring av kjelen i og utenfor drift. 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

d) Rask nedkjøling av 

røykgassen 

Rask nedkjøling av røykgassen fra en 

temperatur på over 400 °C til under 

250 °C før støvfjerningen for å hindre de 

novo-syntese av PCDD/F. 

Dette oppnås med hensiktsmessig ut-

forming av kjelen og/eller med bruk av et 

bråkjølesystem. Sistnevnte alternativ 

begrenser mengden energi som kan 

gjenvinnes fra røykgassen, og brukes 

særlig ved forbrenning av farlig avfall 

med høyt halogeninnhold. 

Kan brukes generelt. 

e) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. 

Adsorpsjon ved innsprøyting av aktivt 

karbon eller andre reagenser, vanligvis 

kombinert med et posefilter der det 

danner seg et reaksjonslag i filterkaken, 

og de faste stoffene som dannes, blir 

fjernet. 

Kan brukes generelt. 

f) Adsorpsjon med fast 

eller bevegelig sjikt 

Se avsnitt 2.2. Bruken kan være begrenset av det 

generelle trykkfallet forbundet med FGC-

systemet. Ved eksisterende anlegg kan 

bruken være begrenset av plassmangel. 

g) SCR Se avsnitt 2.2. 

Dersom SCR brukes til NOX-rensing, 

sørger SCR-systemets tilstrekkelige 

katalysatoroverflate også for en delvis 

reduksjon av utslippene av PCDD/F og 

PCB. 

Denne teknikken brukes vanligvis i 

kombinasjon med teknikk e), f) eller i). 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

h) Katalytiske filterposer Se avsnitt 2.2. Kan bare brukes ved anlegg som er utstyrt 

med posefilter. 

i) Karbonsorbent i en 

våtskrubber 

PCDD/F og PCB adsorberes av 

karbonsorbent som tilsettes i 

våtskrubberen, enten i skrubbervæsken 

eller i form av impregnerte fyllegemer. 

Teknikken brukes til fjerning av PCDD/F 

generelt og også for å forebygge og/eller 

redusere gjenutslipp av PCDD/F som har 

samlet seg opp i skrubberen (den såkalte 

minneeffekten), noe som særlig 

forekommer i stopp- og startperioder. 

Kan bare brukes ved anlegg som er utstyrt 

med våtskrubber. 
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Tabell 7 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp til luft av TVOC, PCDD/F og dioksinlignende 

PCB fra avfallsforbrenning 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

TVOC mg/Nm3 < 3–10 < 3–10 Døgngjennomsnitt 

PCDD/F(1) ng I-TEQ/Nm3 < 0,01–0,04 < 0,01–0,06 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

< 0,01–0,06 < 0,01–0,08 Langtidsprøvetaking(2) 

PCDD/F + 

dioksinlig-

nende PCB(1) 

ng WHO-TEQ/Nm3 < 0,01–0,06 < 0,01–0,08 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

< 0,01–0,08 < 0,01–0,1 Langtidsprøvetaking(2) 

(1) Enten BAT-AEL for PCDD/F eller BAT-AEL for PCDD/F + dioksinlignende PCB skal brukes. 

(2) BAT-AEL-verdien gjelder ikke dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.5.2.5. Uts l ipp  av kvikksø lv  

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av kvikksølv til luft (inkludert utslippstopper av 

kvikksølv) fra avfallsforbrenning er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Våtskrubber 

(lav pH) 

Se avsnitt 2.2. 

En våtskrubber som drives ved en pH-

verdi på rundt 1. 

Teknikkens evne til å fjerne kvikksølv 

kan økes ved å tilsette reagenser og/eller 

adsorbenter i skrubbervæsken, f.eks. 

— oksidanter, så som hydrogenperok-

sid, for å omdanne elementært 

kvikksølv til en vannløselig oksidert 

form, 

— svovelforbindelser for å danne 

stabile komplekse forbindelser eller 

salter med kvikksølv, 

— karbonsorbent for å adsorbere 

kvikksølv, herunder elementært 

kvikksølv. 

Når teknikken er utformet slik at den har 

tilstrekkelig høy bufferkapasitet til å 

fange opp kvikksølv, hindrer den effek-

tivt at det oppstår utslippstopper av 

kvikksølv. 

Det kan være begrensninger i bruken pga. 

liten tilgang på vann, f.eks. i nedbørfattige 

områder. 

b) Innsprøyting av tørr 

sorbent 

Se avsnitt 2.2. 

Adsorpsjon ved innsprøyting av aktivt 

karbon eller andre reagenser, vanligvis 

kombinert med et posefilter der det 

danner seg et reaksjonslag i filterkaken, 

og de faste stoffene som dannes, blir 

fjernet. 

Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

c) Innsprøyting av et 

spesielt, svært reaktivt 

aktivt karbon 

Innsprøyting av et svært reaktivt aktivt 

karbon dopet med svovel eller andre 

reagenser for å øke reaktiviteten med 

kvikksølv. 

Vanligvis blir ikke dette spesielle aktive 

karbonet sprøytet inn kontinuerlig, men 

bare når det påvises en kvikksølvtopp. 

For dette formålet kan teknikken brukes i 

kombinasjon med den kontinuerlige 

overvåkingen av kvikksølv i den 

ubehandlede røykgassen. 

Kan muligens ikke brukes ved anlegg der 

det bare forbrennes kloakkslam. 

d) Tilsetning av brom i 

kjelen 

Brom som tilsettes i avfallet eller sprøy-

tes inn i ovnen, blir ved høye temperatu-

rer omdannet til elementært brom, som 

oksiderer elementært kvikksølv til 

HgBrl2, som er vannløselig og svært 

adsorberbart. 

Teknikken brukes i kombinasjon med en 

nedstrøms renseteknikk, f.eks. en våtsk-

rubber eller et system for innsprøyting av 

aktivt karbon. 

Vanligvis blir ikke brom sprøytet inn 

kontinuerlig, men bare når det påvises en 

kvikksølvtopp. For dette formålet kan 

teknikken brukes i kombinasjon med den 

kontinuerlige overvåkingen av kvikksølv 

i den ubehandlede røykgassen. 

Kan brukes generelt. 

e) Adsorpsjon med fast 

eller bevegelig sjikt 

Se avsnitt 2.2. 

Når teknikken er utformet slik at den har 

tilstrekkelig høy adsorpsjonskapasitet, 

hindrer den effektivt at det oppstår uts-

lippstopper av kvikksølv. 

Bruken kan være begrenset av det ge-

nerelle trykkfallet forbundet med FGC-

systemet. Ved eksisterende anlegg kan 

bruken være begrenset av plassmangel. 

Tabell 8 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for kanaliserte kvikksølvutslipp til luft fra avfallsforbrenning 

(µg/Nm3) 

Parameter 
BAT-AEL(1) 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

Hg < 5–20(2) < 5–20(2) Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

 

1–10 1–10 Langtidsprøvetaking 

(1) Enten BAT-AEL for døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden, eller BAT-AEL for langtidsprøvetaking skal 

brukes. BAT-AEL for langtidsprøvetaking kan brukes i forbindelse med anlegg der det forbrennes avfall med påvist lavt og 

stabilt kvikksølvinnhold (f.eks. enkeltstrømmer av avfall med kontrollert sammensetning). 

(2) Den nedre enden av BAT-AEL-intervallene kan oppnås ved 

— forbrenning av avfall med påvist lavt og stabilt kvikksølvinnhold (f.eks. enkeltstrømmer av avfall med kontrollert 

sammensetning) eller 

— bruk av spesifikke teknikker for å forebygge eller redusere utslippstopper av kvikksølv under forbrenning av ikke-farlig 

avfall. Den øvre enden av BAT-AEL-intervallene kan knyttes til innsprøyting av tørr sorbent. 
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Som en indikasjon vil halvtimesgjennomsnittsnivået for kvikksølvutslipp normalt være 

— < 15–40 µg/Nm3 for eksisterende anlegg, 

— < 15–35 µg/Nm3 for nye anlegg. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.6. Utslipp til vann 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av ikke-forurenset vann, redusere utslippene til 

vann og øke ressurseffektiviteten er å skille strømmene av avløpsvann fra hverandre og behandle dem hver for seg 

basert på hvilke egenskaper de har. 

Beskrivelse 

Avløpsvannstrømmer (f.eks. overvann, kjølevann, spillvann fra røykgassbehandling og behandling av bunnaske, 

drensvann fra områdene for mottak, håndtering og lagring av avfall (se BAT 12 bokstav a)) skilles fra hverandre og 

behandles hver for seg basert på hvilke egenskaper de har, og hvilken kombinasjon av behandlingsteknikker som 

kreves. Ikke-forurensede vannstrømmer skilles fra avløpsvannstrømmer som krever behandling. 

Ved gjenvinning av saltsyre og/eller gips fra skrubberens avløpsvann blir spillvannet fra de forskjellige stadiene (sure 

og basiske) av våtskrubbingen behandlet hver for seg. 

Bruk 

Kan brukes generelt ved nye anlegg. 

Kan brukes ved eksisterende anlegg innenfor de begrensningene som utformingen av vannoppsamlingssystemet 

setter. 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruk og for å forebygge eller redusere produksjonen av 

spillvann er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Spillvannsfrie FGC-

teknikker 

Bruk av FGC-teknikker som ikke 

produserer spillvann (f.eks. innsprøyting 

av tørr sorbent eller semivåt absorber, se 

avsnitt 2.2). 

Kan muligens ikke brukes på forbrenning 

av farlig avfall med høyt halogeninnhold. 

b) Innsprøyting av 

spillvann fra FGC 

Spillvann fra FGC sprøytes inn i de 

varmere delene av FGC-systemet. 

Kan bare brukes ved forbrenning av fast 

kommunalt avfall. 

c) Ombruk/resirkuleri

ng av vann 

Restvannstrømmer brukes om igjen eller 

resirkuleres. 

Graden av ombruk/resirkulering begrenses 

av kravene til vannkvalitet i den prosessen 

som vannet dirigeres til. 

Kan brukes generelt. 

d) Håndtering av tørr 

bunnaske 

Tørr, varm bunnaske faller fra risten og 

ned på et transportbånd, og kjøles ned av 

omgivelsesluften. Det brukes ikke vann i 

prosessen. 

Kan bare brukes på ristovner. 

Det kan være tekniske begrensninger som 

hindrer ettermontering på eksisterende 

forbrenningsanlegg. 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra FGC og/eller fra lagring og behandling av slagg 

og bunnaske er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor og å bruke sekundære teknikker så nær 

kilden som mulig for å unngå fortynning.  
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 Teknikk Typiske forurensende stoffer som behandles 

Primære teknikker 

a) Optimering av forbrenningsprosessen 

(se BAT 14) og/eller av FGC-systemet 

(f.eks. SNCR/SCR, se BAT 29 bokstav 

f)) 

Organiske forbindelser, inkludert PCDD/F og ammoniakk/ 

ammonium 

Sekundære teknikker(1) 

Forbehandling og primærbehandling 

b) Utjevning Alle forurensende stoffer 

c) Nøytralisering Syrer, baser 

d) Fysisk utskilling, f.eks. med sikter, 

sålder, sandavskillere eller primære 

sedimenteringstanker 

Grovkornede faste stoffer, suspenderte faste stoffer 

Fysisk-kjemisk behandling 

e) Adsorpsjon på aktivt karbon Organiske forbindelser, inkludert PCDD/F og kvikksølv 

f) Utfelling Oppløste metaller/metalloider, sulfat 

g) Oksidasjon Sulfid, sulfitt, organiske forbindelser 

h) Ionebytting Oppløste metaller/metalloider 

i) Stripping Forurensende stoffer som kan skilles ut (f.eks. ammoniakk/ 

ammonium) 

j) Omvendt osmose Ammoniakk/ammonium, metaller/metalloider, sulfat, klorid, 

organiske forbindelser 

Avsluttende fjerning av faste stoffer 

k) Koagulering og flokkulering Suspenderte faste stoffer, partikkelbundne metaller/metalloider 

l) Sedimentering 

m) Filtrering 

n) Flotasjon 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 2.3. 

Tabell 9 

BAT-AEL-verdier for direkte utslipp til en vannresipient 

Parameter Prosess Enhet BAT-AEL(1) 

Totalt suspendert fast stoff 

(TSS) 

FGC 

Behandling av bunnaske 

mg/l 

10–30 

Totalt organisk karbon 

(TOC) 

FGC 

Behandling av bunnaske 

15–40 

Metaller og 

metalloider 

As FGC 0,01–0,05 

Cd FGC 0,005–0,03 

Cr FGC 0,01–0,1 

Cu FGC 0,03–0,15 

Hg FGC 0,001–0,01 

Ni FGC 0,03–0,15 
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Parameter Prosess Enhet BAT-AEL(1) 

 Pb FGC 

Behandling av bunnaske 

 0,02–0,06 

Sb FGC 0,02–0,9 

Tl FGC 0,005–0,03 

Zn FGC 0,01–0,5 

Ammoniumnitrogen (NH4-

N) 

Behandling av bunnaske 10–30 

Sulfat (SO4
2-) Behandling av bunnaske 400–1 000 

PCDD/F FGC ng I-TEQ/l 0,01–0,05 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert under «Generelle betraktninger». 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 6. 

Tabell 10 

BAT-AEL-verdier for indirekte utslipp til en vannresipient 

Parameter Prosess Enhet BAT-AEL(1) (2) 

Metaller og 

metalloider 

As FGC 

mg/l 

0,01–0,05 

Cd FGC 0,005–0,03 

Cr FGC 0,01–0,1 

Cu FGC 0,03–0,15 

Hg FGC 0,001–0,01 

Ni FGC 0,03–0,15 

Pb FGC 

Behandling av bunnaske 

0,02–0,06 

Sb FGC 0,02–0,9 

Tl FGC 0,005–0,03 

Zn FGC 0,01–0,5 

PCDD/F FGC ng I-TEQ/l 0,01–0,05 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert under «Generelle betraktninger». 

(2) 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. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 6. 

1.7. Materialeffektivitet 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten er å håndtere og behandle bunnaske atskilt fra 

FGC-restprodukter. 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten ved behandling av slagg og bunnaske er å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene nedenfor basert på en risikovurdering på grunnlag av slaggets og bunnaskens 

farlige egenskaper.  
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Sikting og sålding Oscillerende, vibrerende og roterende 

sikter brukes til en første klassifisering av 

bunnasken etter størrelse før videre 

behandling. 

Kan brukes generelt. 

b) Knusing Mekanisk behandling for å klargjøre 

materialer til gjenvinning av metaller eller 

til etterfølgende bruk av materialene i 

f.eks. veianlegg og jordarbeider. 

Kan brukes generelt. 

c) Vindsikting Vindsikting brukes til å sortere de lette, 

uforbrente fraksjonene som er blandet i 

bunnasken, ved å blåse bort lette fragmen-

ter. 

Et vibrasjonsbord brukes til å transportere 

bunnasken til en sjakt der materialet faller 

gjennom en luftstrøm som blåser 

uforbrente lette materialer som tre, papir 

eller plast ut på et transportbånd eller over 

i en container, slik at de kan sendes 

tilbake til forbrenning. 

Kan brukes generelt. 

d) Gjenvinning av 

jernholdige og ikke-

jernholdige metaller 

Det brukes forskjellige teknikker, bl.a. 

— magnetisk utskilling for jernholdige 

metaller, 

— virvelstrømsutskilling for ikke-

jernholdige metaller, 

— induksjon til utskilling av alle 

metaller. 

Kan brukes generelt. 

e) Modning Modningsprosessen stabiliserer mineral-

fraksjonen av bunnasken gjennom opptak 

av atmosfærisk CO2 (karbonering), 

drenering av overskuddsvann og 

oksidering. 

Etter gjenvinning av metaller lagres 

bunnasken i friluft eller i overdekkede 

bygninger i flere uker, vanligvis på et 

ugjennomtrengelig gulv som gjør det 

mulig å samle opp drensvann og overvann 

for behandling. 

Haugene kan vætes for å optimere fukt-

innholdet slik at det fremmer utvaskingen 

av salter og karboneringsprosessen. 

Vætingen av bunnasken bidrar også til å 

forebygge støvutslipp. 

Kan brukes generelt. 

f) Vasking Vasking av bunnaske gjør det mulig å 

produsere et materiale til gjenvinning med 

minst mulig tendens til utlekking av 

løselige stoffer (f.eks. salter). 

Kan brukes generelt. 
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1.8. Støy 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å hindre eller, når dette ikke er praktisk mulig, å redusere støyutslipp er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a) Hensiktsmessig 

plassering av utstyr 

og bygninger 

Støynivåer kan reduseres ved å øke 

avstanden mellom støykilden og motta-

keren og ved å bruke bygninger som 

støyskjermer. 

Ved eksisterende anlegg kan muligheten til 

å flytte utstyr være begrenset av plassman-

gel eller av for høye kostnader. 

b) Driftstiltak Dette omfatter 

— bedre inspeksjon og vedlikehold av 

utstyr, 

— stenging av dører og vinduer i inne-

lukkede områder, om mulig, 

— at utstyr betjenes av erfarent perso-

nale, 

— at støyende virksomhet unngås om 

natten, om mulig, 

— støybegrensende tiltak i forbindelse 

med vedlikeholdsarbeid. 

Kan brukes generelt. 

c) Utstyr med lavt 

støynivå 

Dette omfatter kompressorer, pumper og 

vifter med lavt støynivå. 

Kan brukes generelt når eksisterende utstyr 

skiftes ut eller nytt utstyr installeres. 

d) Støydemping Støyspredning kan reduseres ved å sette 

opp hindringer mellom støykilde og 

mottaker. Egnede hindringer er bl.a. 

støyskjermer, voller og bygninger. 

Ved eksisterende anlegg kan muligheten til 

å montere hindringer være begrenset av 

plassmangel. 

e) Støydempende 

utstyr/infrastruktur 

Dette omfatter 

— støydempere, 

— isolering av utstyr, 

— innelukking av støyende utstyr, 

— lydisolering av bygninger. 

Ved eksisterende anlegg kan bruken være 

begrenset av plassmangel. 

2. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

2.1. Generelle teknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Avansert kontrollsystem Bruk av et databasert, automatisk system for å kontrollere 

forbrenningseffektiviteten og bidra til forebygging og/eller reduksjon 

av utslipp. Dette omfatter også bruk av avansert overvåking av 

driftsparametrer og utslipp. 

Optimering av forbrenningsprosessen Optimering av hastigheten på avfallsmatingen og avfallets sammen-

setning, av temperaturen samt av strømningshastigheten og tilfør-

selspunktene for den primære og sekundære forbrenningsluften, for 

effektivt å oksidere de organiske forbindelsene samtidig som 

dannelsen av NOX reduseres. 
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Teknikk Beskrivelse 

 Optimering av ovnens utforming og drift (f.eks. røykgassens tempera-

tur og turbulens, røykgassens og avfallets oppholdstid, oksygennivå, 

omrøring av avfallet). 

2.2. Teknikker for å redusere utslipp til luft 

Teknikk Beskrivelse 

Posefilter Posefiltre eller tekstilfiltre er framstilt av porøst vevd eller filtet 

tekstilmateriale som gassene ledes gjennom for å fjerne partikler. Bruk 

av posefilter krever at det velges et tekstilmateriale som passer til 

røykgassens egenskaper og den maksimale driftstemperaturen. 

Innsprøyting av sorbent i kjel Innsprøyting av magnesium- eller kalsiumbaserte absorbenter ved høy 

temperatur i kjelens etterforbrenningsområde for å oppnå delvis 

reduksjon av syregasser. Denne teknikken er svært effektiv til fjerning 

av SOX og HF og gir ytterligere fordeler i form av å flate ut 

utslippstopper. 

Katalytiske filterposer Enten impregneres filterposene med en katalysator, eller så blandes 

katalysatoren direkte med organisk materiale i produksjonen av 

fibrene som brukes i filtermediet. Slike filtre kan brukes til å redusere 

PCDD/F-utslipp og, i kombinasjon med en NH3-kilde, til å redusere 

NOX-utslipp. 

Direkte avsvovling Tilsetning av magnesium- eller kalsiumbaserte absorbenter i vir-

velsjiktet i en virvelsjiktovn. 

Innsprøyting av tørr sorbent Innsprøyting og dispergering av sorbent i form av et tørt pulver i 

røykgasstrømmen. Basiske sorbenter (f.eks. natriumhydrogenkarbonat, 

hydratkalk) innsprøytes for å reagere med syregasser (HCl, HF og 

SOX). Aktivert karbon innsprøytes eller medinnsprøytes for å adsorbe-

re særlig PCDD/F og kvikksølv. De resulterende faste stoffene fjernes, 

som oftest ved hjelp av et posefilter. Overskuddet av reaktive stoffer 

kan resirkuleres for å redusere forbruket av dem, eventuelt etter 

reaktivering ved modning eller innsprøyting av damp (se BAT 28 

bokstav b)). 

Elektrofilter I et elektrofilter (ESP) lades og skilles partiklene under påvirkning av 

et elektrisk felt. Elektrofiltre kan brukes under mange forskjellige 

forhold. Effektiviteten kan avhenge av antall felt, oppholdstid (størrel-

se) og hvilke innretninger som brukes til partikkelfjerning oppstrøms. 

De har vanligvis mellom to og fem felt. Elektrofiltre kan være av tørr 

eller våt type avhengig av hvilken teknikk som brukes for å samle opp 

støvet fra elektrodene. Våte elektrofiltre brukes vanligvis på polerings-

stadiet til å fjerne resterende støv og dråper etter våtskrubbing. 

Adsorpsjon med fast eller bevegelig sjikt Røykgassen ledes gjennom et filter med fast eller bevegelig sjikt der 

en adsorbent (f.eks. aktivt koks, aktivt brunkull, eller en 

karbonimpregnert polymer) brukes til å adsorbere forurensende 

stoffer. 
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Teknikk Beskrivelse 

Resirkulering av røykgass Resirkulering av en del av røykgassen til ovnen for å erstatte en del av 

den friske forbrenningsluften, som har den dobbelte effekten at det 

senker temperaturen og begrenser O2-innholdet for oksidasjon av 

nitrogen, slik at NOX-dannelsen begrenses. Det innebærer at røykgass 

fra ovnen sprøytes inn i flammen for å redusere oksygeninnholdet og 

dermed flammetemperaturen. 

Denne teknikken reduserer også energitapet i røykgassen. Det oppnås 

også energisparing når den resirkulerte røykgassen suges ut før FGC, 

ved at gasstrømmen gjennom FGC-systemet og størrelsen på det 

nødvendige FGC-systemet reduseres. 

Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) Selektiv reduksjon av nitrogenoksider med ammoniakk eller urea i 

nærvær av en katalysator. Teknikken bygger på å redusere NOX til 

nitrogen i et katalytisk sjikt gjennom reaksjon med ammoniakk ved 

optimal driftstemperatur, som vanligvis er rundt 200–450 °C for typen 

beregnet til høyt støvinnhold og 170–250 °C for typen beregnet til 

avsluttende behandling. Vanligvis blir ammoniakk sprøytet inn som 

vandig løsning, men ammoniakk-kilden kan også være vannfri am-

moniakk eller en urealøsning. Flere katalysatorlag kan brukes. Det 

oppnås høyere NOX-reduksjon ved bruk av en større katalysatorflate, 

installert som ett eller flere katalysatorlag. «In-duct»-SCR eller «slip»-

SCR kombinerer SNCR med nedstrøms SCR, som reduserer over-

skuddet av ureagert ammoniakk (såkalt «ammoniakk-slip») fra SNCR. 

Selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) Selektiv reduksjon av nitrogenoksider til nitrogen med ammoniakk 

eller urea ved høy temperatur og uten katalysator. Driftstemperaturen 

holdes på mellom 800 °C og 1 000 °C for optimal reaksjon. 

SNCR-systemets ytelse kan økes ved å kontrollere innsprøytingen av 

reagensen fra flere lanser med støtte fra et (hurtigreagerende) akustisk 

eller infrarødt temperaturmålingssystem for å sikre at reagensen 

sprøytes inn i den optimale temperatursonen til enhver tid. 

Semivåt absorber Kalles også semitørr absorber. En basisk vandig løsning eller suspen-

sjon (f.eks. kalkmelk) tilsettes i røykgasstrømmen for å fange opp 

syregassene. Vannet fordamper, og reaksjonsproduktene er tørre. De 

resulterende faste stoffene kan resirkuleres for å redusere reagensfor-

bruket (se BAT 28 bokstav b)). 

Denne teknikken omfatter en rekke ulike utforminger, herunder flash-

dry-prosesser, som består i å sprøyte inn vann (som gir rask gasskjø-

ling) og reagens ved filterinnløpet. 

Våtskrubber Bruk av en væske, vanligvis vann eller en vandig løsning/suspensjon, 

til å fange opp forurensende stoffer fra røykgassen ved absorpsjon, 

særlig syregasser, samt andre løselige forbindelser og faste stoffer. 

For å adsorbere kvikksølv og/eller PCDD/F kan karbonsorbent (i form 

av en slurry eller karbonimpregnerte fyllegemer av plast) tilføyes i 

våtskrubberen. 

Forskjellige skrubberkonstruksjoner brukes, f.eks. jetskrubbere, rota-

sjonsskrubbere, Venturi-skrubbere, sprayskrubbere og tårnskrubbere 

med fyllegemer. 
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2.3. Teknikker for å redusere utslipp til vann 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon på aktivt karbon Fjerning av løselige stoffer fra spillvannet ved å overføre dem til 

overflaten av faste, svært porøse partikler (adsorbenten). Aktivt 

karbon brukes vanligvis til adsorpsjon av organiske forbindelser og 

kvikksølv. 

Utfelling Omdanningen av oppløste forurensende stoffer til uløselige forbindel-

ser ved å tilsette fellingsmidler. Det faste bunnfallet som dannes, 

skilles deretter ut gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering. 

Kjemikalier som vanligvis brukes til utfelling av metaller, er kalk, 

dolomitt, natriumhydroksid, natriumkarbonat, natriumsulfid og or-

ganiske sulfider. Kalsiumsalter (bortsett fra kalk) brukes til å felle ut 

sulfat eller fluorid. 

Koagulering og flokkulering Koagulering og flokkulering brukes for å skille ut suspenderte faste 

stoffer i spillvann, og utføres ofte i flere etterfølgende trinn. Koagule-

ring utføres ved å tilsette koaguleringsmidler (f.eks. jern(III)klorid) 

med motsatt ladning av de suspenderte faste stoffene. Flokkulering 

utføres ved å tilsette polymerer, slik at kollisjoner mellom mikroflok-

ker får dem til å binde seg til hverandre og danne større flokker. 

Flokkene som dannes, skilles deretter ut gjennom sedimentering, 

flotasjon med luft eller filtrering. 

Utjevning Balansering av strømmer og forurensningsbelastninger ved bruk av 

tanker eller andre håndteringsteknikker. 

Filtrering Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved å føre det gjennom et 

porøst materiale. Dette omfatter forskjellige typer teknikker, f.eks. 

sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. 

Flotasjon Utskilling av faste eller væskeformige partikler fra spillvann ved at de 

festes til små gassbobler, vanligvis luft. De flytende partiklene 

akkumuleres på vannoverflaten og samles opp med overflateskrapere. 

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. 

Nøytralisering Justering av spillvannets pH til en nøytral verdi (ca. 7) ved tilsetting av 

kjemikalier. For å øke pH-verdien brukes vanligvis natriumhydroksid 

(NaOH) eller kalsiumhydroksid (Ca(OH)2), mens svovelsyre (H2SO4), 

saltsyre (HCl) eller karbondioksid (CO2) brukes til å senke pH-

verdien. Under nøytralisering kan det forekomme utfelling av en del 

stoffer. 

Oksidasjon Konverteringen av forurensende stoffer ved hjelp av kjemiske oksida-

sjonsmidler til lignende forbindelser som er mindre farlige og/eller 

lettere å fjerne. Når det gjelder spillvann fra bruk av våtskrubbere, kan 

luft brukes til å oksidere sulfitt (SO3
2–) til sulfat (SO4

2–). 

Omvendt osmose En membranprosess der en trykkforskjell mellom de kamrene som er 

atskilt av membranen, får vann til å flyte fra den mer konsentrerte til 

den mindre konsentrerte løsningen. 
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Teknikk Beskrivelse 

Sedimentering Utskilling av suspenderte faste stoffer ved bunnfelling. 

Stripping Fjerning av forurensende stoffer som kan utskilles (f.eks. ammoniakk), 

fra spillvann ved kontakt med en kraftig gasstrøm, slik at de 

forurensende stoffene går over til gassfase. De forurensende stoffene 

samles deretter opp (f.eks. ved kondensasjon) for videre bruk eller 

sluttbehandling. Effektiviteten av fjerningen kan forbedres ved å øke 

temperaturen eller redusere trykket. 

2.4. Håndteringsteknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Lukthåndteringsplan Lukthåndteringsplanen er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 

1) og omfatter 

a) en protokoll for overvåking av lukt i samsvar med EN-standarder 

(f.eks. dynamisk olfaktometri i samsvar med EN 13725 for å 

bestemme luktkonsentrasjonen) som kan suppleres med 

måling/estimering av lukteksponering (f.eks. i samsvar med EN 

16841-1 eller EN 16841-2) eller estimering av luktpåvirkning, 

b) en protokoll med tiltak som skal iverksettes når lukthendelser er 

påvist, f.eks. ved klager, 

c) et program for forebygging og reduksjon av lukt, som er utformet 

for å identifisere luktkildene, karakterisere de enkelte kildenes 

medvirkning og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduk-

sjon. 

Støyhåndteringsplan Støyhåndteringsplanen er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) 

og omfatter 

a) en protokoll for overvåking av støy, 

b) en protokoll med tiltak som skal iverksettes når støyhendelser er 

påvist, f.eks. ved klager, 

c) et program for støyreduksjon som er utformet for å identifisere 

støykildene, måle/estimere eksponeringen for støy, karakterisere 

de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for 

forebygging og/eller reduksjon. 

Plan for håndtering av ulykker En plan for håndtering av ulykker er en del av miljøstyringsordningen 

(se BAT 1) og identifiserer farene ved anlegget og de tilhørende 

risikoene samt definerer tiltak for å håndtere disse risikoene. Den tar 

hensyn til fortegnelsen over forurensende stoffer som forekommer 

eller kan forekomme, og som kan ha miljøkonsekvenser dersom de 

slippes ut. Den kan utarbeides av ved hjelp av f.eks. FMEA (Failure 

Mode and Effects Analysis) og/eller FMECA (Failure Mode, Effects 

and Criticality Analysis). 

Planen for håndtering av ulykker omfatter utarbeiding og gjennom-

føring av en plan for brannvern, branndeteksjon og brannbekjempelse 

som er risikobasert og inkluderer bruk av automatiske branndetek-

sjons- og brannvarslingssystemer og manuelle og/eller automatiske 

systemer for inngripen ved og bekjempelse av brann. Planen for 

brannvern, branndetektsjon og brannbekjempelse er særlig relevant for 

— områder for lagring og forbehandling av avfall, 

— områder for ovnsmating, 
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Teknikk Beskrivelse 

 — elektriske kontrollsystemer, 

— posefiltre, 

— faste adsorpsjonssjikt. 

Planen for håndtering av ulykker omfatter også, særlig på anlegg der 

det tas imot farlig avfall, programmer for personalopplæring i 

— brann- og eksplosjonsvern, 

— brannslokking, 

— kunnskap om risikoer forbundet med kjemikalier (merking, 

kreftframkallende stoffer, toksisitet, korrosjon, brann). 
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2020/1803 

av 27. november 2020 

om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk,  

kontorartikler av papir og papirbæreposer 

[meddelt under nummer C(2020) 8155](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), sær-

lig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for tildeling av EU-miljømerket for hver 

produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsbeslutning 2012/481/EU(2) er det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «papir med trykk». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene er blitt forlenget til  

31. desember 2020 ved kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1590(3). 

4) Ved kommisjonsbeslutning 2014/256/EU(4) er det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «produkter av konvertert papir». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene er blitt forlenget til 

31. desember 2020 ved kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525(5). 

5) For bedre å gjenspeile beste praksis på markedet for disse produktgruppene og ta hensyn til den innovasjonen som har 

funnet sted i mellomtiden, bør det fastsettes et sett med nye kriterier for papir med trykk, kontorartikler av papir og 

papirbæreposer. 

6) Rapporten fra egnethetsvurderingen av EU-miljømerket(6) av 30. juni 2017, der forordning (EF) nr. 66/2010 ble 

gjennomgått, konkluderte med at det er behov for en mer strategisk tilnærming til EU-miljømerket, blant annet ved at 

nært beslektede produktgrupper slås sammen når det er relevant. 

7) I tråd med disse konklusjonene og etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union bør kriteriene 

for produktgruppene «papir med trykk» og «produkter av konvertert papir» revideres, i lys av økt bruk, berørte parters 

interesser og framtidige muligheter for økt utbredelse av og etterspørsel i markedet etter bærekraftige produkter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 402 av 1.12.2020, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (EUT L 223 av 21.8.2012, s. 55). 

(3) Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/1590 av 19. oktober 2018 om endring av avgjerd 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 

2014/893/EU med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll, skal gjelde for (EUT L 264 av 23.10.2018, s. 24). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2014/256/EU av 2. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av 

konvertert papir (EUT L 135 av 8.5.2014, s. 24). 

(5) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525 av 4. september 2017 om endring av beslutning 2014/256/EU for å forlenge gyldigheten av 

miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til produkter av konvertert papir (EUT L 230 av 6.9.2017, s. 28). 

(6) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om revisjonen av gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket (COM(2017) 355). 

2022/EØS/81/149 
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8) Ettersom de to produktgruppene «papir med trykk» og «produkter av konvertert papir» er nært beslektet og de tilhøren-

de kriteriene vil overlappe hverandre, er det hensiktsmessig å vedta en felles beslutning med ett vedlegg for begge 

produktgrupper. 

9) Produktgruppens navn bør endres til «papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer», slik at produktenes 

funksjon gjenspeiles på en bedre måte og det blir tydeligere hvilke produkter som inngår i gruppen. Dette bør også gjøre 

ordningene mer synlige for markedsdeltakere og redusere den administrative byrden for nasjonale myndigheter. 

10) I tråd med revisjonen bør dessuten definisjonen av produktgruppen «papir med trykk, kontorartikler av papir og papir-

bæreposer» endres noe, slik at forskjellen mellom ulike produkttyper blir tydeligere. 

11) I henhold til den nye handlingsplanen for den sirkulære økonomien, for et renere og mer konkurransedyktig Europa(7), 

som ble vedtatt 11. mars 2020, skal krav til holdbarhet, gjenvinningsevne og gjenvunnet materiale inntas på en mer 

systematisk måte i kriteriene for tildeling av EU-miljømerket. 

12) De reviderte kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer 

bør ikke minst sikte mot bruk av papirbaserte produkter som er produsert på en mer bærekraftig måte, og som kommer 

fra bærekraftig forvaltet skog eller gjenvunne materialer. De nye kriteriene bør baseres på en livssyklusanalyse og ha 

som mål å fremme energieffektive produksjonsprosesser og redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC-

er) som bidrar til fotokjemisk oksidasjon, giftvirkning på mennesker, abiotisk nedbryting, eutrofiering, forsuring og 

klimaendring. De reviderte kriteriene bør begrense bruken av farlige stoffer, håndtere utslippene som genereres under 

trykkingen, redusere mengden papiravfall som genereres i en prosess, og øke produktenes evne til gjenvinning, noe som 

bidrar til å lette overgangen til en mer sirkulær økonomi. 

13) De nye kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll for hver produktgruppe bør gjelde til 31. desember 

2028, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for begge produktgruppene. 

14) Av hensyn til rettssikkerheten bør beslutning 2012/481/EU og beslutning 2014/256/EU oppheves. 

15) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt miljømerket for trykksaker eller produkter av 

konvertert papir på grunnlag av kriteriene i henholdsvis beslutning 2012/481/EU eller beslutning 2014/256/EU, slik at 

de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter og sikre at de er i samsvar med de nye kriteriene og kravene. I et 

begrenset tidsrom etter at denne beslutningen er truffet, bør produsentene også kunne levere inn søknader som er basert 

enten på kriteriene i de nevnte beslutningene, eller på de nye kriteriene i denne beslutningen. EU-miljømerkelisenser 

som er tildelt i samsvar med kriteriene i en av de gamle beslutningene, bør kunne brukes i 18 måneder fra den datoen 

denne beslutningen treffes. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Produktgruppen «papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer» skal omfatte følgende produkter: 

a) Trykksaker som består av minst 90 vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater, unntatt bøker, kataloger, hefter og 

skjemaer som består av minst 80 vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater. Bilag, omslag og ethvert produkt av 

papir med trykk som inngår i sluttproduktet, skal anses som en del av produktet, med unntak av løse bilag (for eksempel 

brosjyrer og avtakbare klistremerker) som selges eller leveres sammen med trykksakene. Dersom EU-miljømerket skal 

settes på løse bilag, skal disse oppfylle kravene i vedlegget til denne beslutningen. Bilag som er fastgjort til trykksaken (og 

som ikke er beregnet på å tas ut), skal oppfylle kravene i vedlegget til denne beslutningen.  

  

(7) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen: «A new Circular 

Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe» (COM(2020) 98 final). 
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b) Konvolutter som består av minst 90 vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater. 

c) Papirbæreposer, inkludert innpakningspapir, som består av 100 vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater. 

d) Kontorartikler av papir, inkludert arkiveringsprodukter, som består av minst 70 vektprosent papir, papp eller papirbaserte 

substrater, unntatt hengemapper og mapper med festeanordninger av metall, der denne terskelen ikke gjelder. 

2. For produkter nevnt i nr. 1 bokstav a) som skal bestå av minst 80 vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater, og 

for produkter nevnt i nr. 1 bokstav d), kan plastkomponenten ikke overstige 10 vektprosent, unntatt for ringpermer, øvingshef-

ter, notatbøker, dagbøker og brevordnere, der plastens vekt ikke kan overstige 13 vektprosent. 

3. Metallets vekt kan ikke overstige 30 g per produkt, unntatt for hengemapper, mapper med festeanordninger av metall, 

ringpermer og brevordnere med en arkiveringskapasitet på opptil 225 ark, der den kan være opptil 75 g, og unntatt for brevord-

nere med en arkiveringskapasitet på mer enn 225 ark, der den kan være opptil 170 g. 

4. Produktgruppen «papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer» skal ikke omfatte følgende produkter: 

a) Emballasje og elementer festet til emballasje, for eksempel etiketter (med unntak av papirbæreposer og innpakningspapir). 

b) Bølgepapp. 

c) Materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, og som omfattes av artikkel 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1935/2004(8). 

d) Produkter som tilhører produktgruppen «mykpapir og mykpapirprodukter», som definert i artikkel 2 i kommisjonsbe-

slutning 2019/70(9). 

e) Parfymerte trykksaker, parfymerte kontorartikler av papir og parfymerte bæreposer. 

f) Polyvinylklorid (PVC). 

Artikkel 2 

I denne beslutningen menes med 

1) «permer» papirbaserte produkter som brukes til lagring av dokumenter eller tidsskrifter og består av et omslag, vanligvis 

av papp, med ringer som holder sammen løse papirark, for eksempel ringpermer og brevordnere, 

2) «bøker» garnheftede eller limbundne trykksaker med harde eller myke omslag, men ikke årsrapporter, blader, brosjyrer, 

tidsskrifter og kataloger som utgis jevnlig, 

3) «arkiveringsprodukter» produkter som brukes til å organisere, lagre og beskytte papirdokumenter, inkludert hengemapper 

og brevordnere, 

4) «mappe» en arkiveringsmappe eller et omslag til lagring av løse papirark, inkludert registre og skilleark, samlemapper, 

aktomslag, hengemapper, pappesker og klaffmapper, 

5) «bilag» et ekstra blad eller en ekstra del som er trykt uavhengig av trykksaken, og som enten er stukket inn i trykksaken og 

kan tas ut (løst bilag) eller er fastgjort til trykksaken og dermed utgjør en integrerende del av den (fast bilag), inkludert 

annonser over flere sider, hefter, brosjyrer, svarkort eller annet reklamemateriell,  

  

(8) 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 direktiv 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

(9) Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70 av 11. januar 2019 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir og 

kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til mykpapir og mykpapirprodukter (EUT L 15 av 17.1.2019, s. 27). 
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6) «emballasje» alle produkter laget av alle typer materialer som brukes til å pakke inn, beskytte, håndtere, levere eller 

presentere varer, fra råstoffer til ferdigprodukter, og fra produsent til bruker eller forbruker, 

7) «papirbæreposer» papirbaserte produkter som brukes til å håndtere eller transportere varer, 

8) «trykksak» et produkt med et trykt bilde som er et resultat av bearbeiding av et trykkemateriale der trykket skjer på papir, 

inkludert etterbehandling, 

9) «kontorartikler av papir» skrive- og arkiveringsmateriell av papir, inkludert konvolutter og kontormateriell, 

10) «innpakningspapir» papir i ark eller på rull som brukes til å pakke inn gjenstander, for eksempel gaver og pakker. 

Artikkel 3 

For at et produkt skal tildeles EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for produktgruppen «papir med trykk, 

kontorartikler av papir og papirbæreposer», skal det omfattes av definisjonen av denne produktgruppen i artikkel 1 i denne 

beslutningen og oppfylle kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegget til denne 

beslutningen. 

Artikkel 4 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til produktgruppen «papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer» og 

de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde til 31. desember 2028. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer» kodenummeret 

«053». 

Artikkel 6 

Beslutning 2012/481/EU og beslutning 2014/256/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1. Uten hensyn til artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produktgruppen «papir med trykk» som 

definert i beslutning 2012/481/EU, innlevert før datoen denne beslutningen treffes, vurderes i samsvar med vilkårene i be-

slutning 2012/481/EU. 

2. Uten hensyn til artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produktgruppen «produkter av konvertert 

papir» som definert i beslutning 2014/256/EU, innlevert før datoen denne beslutningen treffes, vurderes i samsvar med vilkå-

rene i beslutning 2014/256/EU. 

3. Søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører produktgruppen «papir med trykk, kontorartikler av 

papir og papirbæreposer», innlevert innen to måneder fra datoen denne beslutningen treffes, kan enten baseres på kriteriene i 

denne beslutningen, eller på kriteriene i beslutning 2012/481/EU for produktgruppen «papir med trykk», eller i beslutning 

2014/256/EU for produktgruppen «produkter av konvertert papir», alt etter hva som er relevant. Slike søknader skal vurderes i 

samsvar med kriteriene de er basert på. 

4. EU-miljømerker tildelt etter en søknad som er vurdert ut fra kriteriene i beslutning 2012/481/EU eller beslutning 

2014/256/EU, kan brukes i 18 måneder fra datoen denne beslutningen treffes. 
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Artikkel 8 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Hensikten med kriteriene for tildeling av EU-miljømerket er å utpeke de trykksakene, kontorartiklene av papir og papir-

bæreposene på markedet som har de best miljøprestasjonene. Kriteriene er konsentrert om de viktigste miljøvirkningene knyttet 

til disse produktenes livssyklus, og om å fremme ulike sider ved den sirkulære økonomien. 

Kriteriene tar særlig sikte på å fremme produkter som har et høyt innhold av bærekraftige fibrer eller returfibrer, har evne til 

gjenvinning, er knyttet til lave utslipp, og som bare kan inneholde en begrenset mengde farlige stoffer. 

For dette formålet inneholder kriteriene 

— krav om at papirsubstratet, også papp, er sertifisert med EU-miljømerket, 

— strenge grenser for bruken av farlige stoffer, 

— krav som sikrer produktenes evne til gjenvinning og et tilfredsstillende system for avfallshåndtering, inkludert grenseverdi-

er for maksimal mengde produsert papiravfall, 

— krav til utslipp, særlig til reduserte VOC-utslipp, for å bidra til å trygge arbeidstakernes helse og redusere lokale og 

regionale luftforurensninger, 

— krav til energiforbruk på produksjonsstedet. 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket for papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer er følgende: 

1. Substrat. 

2. Stoffer som er underlagt begrensninger: 

2.1. Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-er). 

2.2. Begrensning av stoffer som er klassifisert i henhold til i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1). 

2.3. Biocidprodukter og biocidaktive stoffer. 

2.4. Rengjøringsmidler. 

2.5. Alkylfenoletoksylater, halogenerte løsemidler og ftalater. 

2.6. Ytterligere begrensninger for trykkfarger, tonere og lakker. 

2.7. Toluengjenvinning fra dyptrykk. 

3. Evne til gjenvinning: 

3.1. Mulighet for å fjerne deler som ikke er av papir. 

3.2. Gjenvinning til papirmasse. 

3.3. Mulighet for å fjerne lim. 

3.4. Mulighet for avsverting.  

  

(1) 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). 
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4. Utslipp: 

4.1. Utslipp til vann fra dyptrykk. 

4.2. Utslipp fra anlegg som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(2) eller tilsvarende anlegg. 

4.3. VOC-utslipp fra trykkeprosesser som ikke omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU. 

5. Avfall: 

5.1. System for avfallshåndtering. 

5.2. Returpapir fra trykkerier. 

5.3. Returpapir fra produksjonssteder for kontorartikler av papir og papirbæreposer. 

6. Energibruk. 

7. Opplæring. 

8. Bruksegnethet. 

9. Opplysninger på produktet. 

10. Opplysninger på EU-miljømerket. 

Miljøkriteriene gjelder for produksjon av papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer, inkludert alle delprosesser 

produksjonen består av, fra papirproduksjonen til det eller de steder og særlige produksjonslinjer der papiret med trykk, kontor-

artiklene av papir og papirbæreposene trykkes og/eller konverteres. Miljøkriteriene omfatter ikke transport og emballering. 

Alle trykke- eller konverteringsprosesser som benyttes til papiret med trykk, kontorartiklene av papir og papirbæreposene, skal 

oppfylle de respektive kravene. Deler av sluttproduktet som trykkes eller konverteres av en underleverandør, skal også oppfylle 

de tilhørende kravene. En søknad skal inneholde en liste over alle trykkerier og underleverandører som deltar i produksjonen av 

produktet, med angivelse av deres geografiske plassering. 

Det kan leveres en søknad for en produktlinje av en bestemt type, som for eksempel limte brosjyrer på 2–30 sider. I et slikt 

tilfelle må prøveproduktet som representerer produktlinjen, oppfylle kriteriene. Prøveproduktet må analyseres med hensyn til 

alle materialer og kjemiske stoffer som er benyttet, papirtyper, maksimalt antall sider, maksimalt format og alle mulige typer 

innbinding. EU-miljømerket kan brukes på alle etterfølgende produkter som oppfyller de fastlagte kriteriene for prøveproduktet. 

En eventuell endring av leverandører, produksjonssteder og produksjonsprosesser for produkter som har fått tildelt EU-miljø-

merket, skal meldes til vedkommende organer sammen med dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere at kriteriene 

fortsatt er oppfylt. For en produkttype som produseres løpende, eller en produkttype som bare vil bli produsert én gang, skal 

søknaden gjelde det bestemte produktet. 

Vurdering og kontroll: De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dens leverandør(er) og/eller deres underleverandører, osv. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i samsvar med den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

samsvar med den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene er 

godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller 

inspeksjoner på stedet for å kontrollere at disse kriteriene er oppfylt.  

  

(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). 
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En eventuell endring av leverandører og produksjonssteder for produkter som har fått tildelt EU-miljømerket, skal meldes til 

vedkommende organer sammen med dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere at kriteriene fortsatt er oppfylt. 

Det er en forutsetning at papiret med trykk, kontorartiklene av papir og papirbæreposene oppfyller alle gjeldende lovfestede 

krav i landet eller landene der produktet bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller 

dette kravet. 

I dette vedlegget menes med 

1) «klebemiddel» bearbeidet lim som brukes på sluttprodukter av papir (vanligvis i form av en film), 

2) «rengjøringsmidler» a) flytende kjemikalier til vasking av separate (off-press) og integrerte (in-press) trykkformer og 

trykkpresser til å fjerne trykkfarge, papirstøv og lignende, b) rensemidler til fjerning av lim- og lakkrester fra ferdiggjø-

ringsmaskiner og trykkemaskiner, c) rensemidler til fjerning av tørket trykkfarge, men ikke rengjøringsmidler til rengjø-

ring av andre deler av trykkemaskinen eller til rengjøring av andre maskiner enn trykkemaskiner og ferdiggjøringsmaski-

ner, 

3) «konverteringsprosess» en prosess der et materiale bearbeides til et produkt av konvertert papir, enkelte ganger også en 

trykkeprosess (førtrykk, trykking og ferdiggjøring), 

4) «produkt av konvertert papir» papir, papp eller papirbasert substrat, med eller uten trykk, som vanligvis brukes til å 

beskytte, håndtere eller lagre artikler eller notater, der konverteringsprosessen er en vesentlig del av produksjonsprosessen, 

og som omfatter tre hovedkategorier av produkter: konvolutter, papirbæreposer og kontorartikler av papir, 

5) «fleksografi» en trykketeknikk basert på bruk av en bildebærer av gummi eller elastiske polymerer med en trykkende del 

som er opphøyd i forhold til den ikke-trykkende delen, og på bruk av flytende trykkfarge som tørker ved fordamping, 

6) «diffuse utslipp» alle utslipp til luft, jord og vann av flyktige organiske forbindelser, men ikke i røykgasser, samt løsemid-

ler i produkter, med mindre det er angitt noe annet i vedlegg VII del 2 i direktiv 2010/75/EU. 

7) «halogenert organisk løsemiddel» et organisk løsemiddel som inneholder minst ett brom-, klor-, fluor- eller jodatom per 

molekyl, 

8) «heatset-rotasjonsoffset» en offsetteknikk med en bildebærer der den trykkende og den ikke-trykkende delen ligger i 

samme plan; med rotasjonstrykking menes at materialet som skal påføres trykk, føres inn i maskinen fra en bane, og ikke 

som enkeltark, 

9) «laminering» sammenklebing av to eller flere bøyelige materialer slik at det framkommer laminater, 

10) «returpapir» den papiravfallsstrømmen som framkommer under produksjonen av sluttproduktet, 

11) «trykkfølsomme limbelegg» (PSA) lim som fremdeles har mobile molekyler på overflaten som, selv etter at de er størknet, 

kan klebe tilstrekkelig når den vedheftende filmen (belegget) presses mot overflaten den skal binde seg til, 

12) «publikasjonsdyptrykk» dyptrykking av papir til tidsskrifter, brosjyrer, kataloger eller lignende produkter ved bruk av 

toluenbaserte trykkfarger, 

13) «gjenvinning til papirmasse» omdanning av papir tilbake til papirmasse, 

14) «rotasjonsserigrafi» rotasjonstrykking som består i å avsette trykkfargen på den overflaten som skal påføres trykk ved å 

presse den gjennom en porøs bildebærer der den trykkende delen er åpen og den ikke-trykkende delen er tildekket, og der 

det brukes trykkfarge som bare tørker ved fordamping, 

15) «dyptrykk» trykking ved bruk av en sylindrisk bildebærer der den trykkende delen befinner seg i fordypninger og den 

ikke-trykkende delen er opphøyd, og der det brukes flytende trykkfarge som tørker ved fordamping, 

16) «TVOC» totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft),  
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17) «rotasjonstrykking» materialet som skal påføres trykk, føres inn i maskinen fra en bane, og ikke som enkeltark, 

18) «lakkering» en aktivitet der lakk eller lim påføres et bøyelig materiale med henblikk på senere forsegling av emballasjen. 

19) «flyktig organisk forbindelse» (VOC) enhver organisk forbindelse samt den fraksjonen av kreosot som har et damptrykk 

på minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller som har en tilsvarende flyktighet under de særlige bruksforholdene. 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 – Substrat 

Papirsubstratet, inkludert papp som brukes i et sluttprodukt, skal være påført EU-miljømerket for «grafisk papir» i samsvar med 

vedlegg I til kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70(3). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en kopi av et gyldig EU-miljømerkesertifikat i samsvar med vedlegg I til 

kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70 for hvert papirsubstrat som brukes i papir med trykk, kontorartikler av papir eller papir-

bæreposer som er EU-miljømerket. 

Søkeren skal framlegge en beskrivelse av substratet/substratene med EU-miljømerket, inkludert handelsnavn og papirmengdene 

som brukes. Listen skal også inneholde navnene på leverandørene av papiret som brukes. 

Kriterium 2 – Stoffer som er underlagt begrensninger 

Grunnlaget for å dokumentere at hvert av underkriteriene til kriterium 2 er oppfylt, skal være at søkeren legger fram en liste 

over alle relevante kjemikalier som brukes, sammen med relevant dokumentasjon (sikkerhetsdatablad og/eller en erklæring fra 

kjemikalieleverandøren). Som et minimum må alle prosesskjemikalier som brukes av søkeren i de aktuelle trykke- eller 

konverteringsprosessene, kontrolleres. 

2.1 Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-er) 

Alle tilførte kjemikalier som søkeren bruker i produksjonsprosessen, og alle leverte materialer som utgjør en del av 

sluttproduktet, skal omfattes av erklæringer fra leverandørene om at de ikke inneholder, i konsentrasjoner over 0,10 

vektprosent, stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4), 

og som er blitt identifisert etter framgangsmåten i artikkel 59 i nevnte forordning og oppført på kandidatlisten over 

stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med sikte på godkjenning. Det skal ikke gis unntak fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet er produsert med leverte kjemikalier eller 

materialer som ikke inneholder noe SVHC i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. Erklæringen skal underbygges med 

sikkerhetsdatablader for prosesskjemikaliene som er brukt, eller relevante erklæringer fra leverandørene av kjemikalier 

eller materialer. 

Listen over stoffer som er identifisert som SVHC-er, og som er oppført på kandidatlisten i samsvar med artikkel 59 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på denne adressen: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Det skal vises til denne listen på den datoen det søkes om EU-miljømerket.  

  

(3) Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70 av 11. januar 2019 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir og 

kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til mykpapir og mykpapirprodukter (meddelt under nummer C(2019) 3) (EUT L 15 av 

17.1.2019, s. 27). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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2.2 Begrensning av stoffer som er klassifisert i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(5) 

Med mindre det gis unntak i tabell 1, skal verken produktet eller noen av dets komponenter inneholde stoffer eller stoff-

blandinger i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent som er tildelt en eller flere av følgende fareklasser, farekategorier og 

tilhørende faresetningskoder, i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008: 

— Farer i gruppe 1 Stoffer klassifisert som kreftframkallende, mutagene og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i 

kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df. 

— Farer i gruppe 2 CMR, kategori 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; giftighet i vann, kategori 1: 

H400, H410; akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330; fare ved innånding, kategori 1: H304; gift-

virkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372, hudsensibiliserende stoff, kategori 1: H317(6). 

— Farer i gruppe 3 Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413; akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, 

H331; STOT, kategori 2: H371, H373. 

Bruk av stoffer eller blandinger som endres kjemisk under produksjonsprosessen, slik at alle relevante farer som stoffet 

eller blandingen er klassifisert under i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, ikke lenger gjelder, skal unntas fra 

kravet ovenfor. 

Tabell 1 

Unntak fra begrensninger av stoffer klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og gjeldende vilkår 

Type stoff/ 

stoffblanding 
Bruksområde 

Unntatt kode for fareklasse, 

farekategori og faresetning 
Vilkår for unntak 

Mineralske 

oljer og 

destillater 

Heatset, coldset 

eller digitalt 

trykte 

papirprodukter 

Fare ved innånding, 

kategori 1, H304 

Søkeren skal dokumentere overfor vedkommende organ 

at alle relevante instrukser i sikkerhetsdatabladet 

vedrørende sikker håndtering og lagring samt passende 

eksponeringskontroll og personlig vern er på plass, og 

erklære at disse følges. 

Nikkel Metallkompo-

nenter 

Hudsensibilisering, kategori 

1, H317, kreftframkallende 

egenskaper, kategori 2, 

H351, giftvirkning på 

bestemte organer, gjentatt 

eksponering, kategori 1, 

H372 

Søkeren må informere forbrukeren om bruk av nikkel 

til galvanisering, overflatebehandling eller legering av 

metaller. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle relevante kjemikalier som brukes i produksjonsproses-

sen, sammen med det relevante sikkerhetsdatabladet, eller en erklæring fra kjemikalieleverandøren, og alle relevante 

erklæringer fra leverandører av komponenter. 

Alle kjemikalier som inneholder stoffer eller stoffblandinger med begrenset klassifisering i henhold til forordning (EF) 

nr. 1272/2008, skal framheves. Den omtrentlige doseringen av kjemikaliet samt konsentrasjonen av det begrensede 

stoffet eller den begrensede stoffblandingen i det aktuelle kjemikaliet (som angitt i sikkerhetsdatabladet eller erklærin-

gen fra leverandøren) og en antatt retensjonsfaktor på 100 % skal benyttes til å anslå mengden av det begrensede 

stoffet eller den begrensede stoffblandingen som blir værende igjen i sluttproduktet.  

  

(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) Gjelder bare de fargestoffpreparatene, fargestoffene, midlene til etterbehandling av overflaten og beleggmaterialene som brukes. 
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Ettersom en lisens kan omfatte flere produkter eller potensielle produkter der de samme kjemikaliene brukes i produk-

sjonen, behøver det bare legges fram en beregning for det verst tenkelige tilfellet som omfattes av EU-miljømerket (det 

vil si det produktet som har mest trykk). 

Begrunnelser for eventuelle avvik fra en retensjonsfaktor på 100 % (for eksempel fordamping av løsemiddel), eller for 

kjemisk endring av et farlig stoff eller en farlig stoffblanding som er underlagt begrensninger, må legges skriftlig fram 

for vedkommende organ. 

For alle begrensede stoffer eller stoffblandinger som overstiger 0,10 vektprosent av det endelige papiret med trykk, 

kontorartikkelen av papir eller papirbæreposen, eller av komponenter av dem, må det foreligge et unntak, og det må 

dokumenteres at de relevante vilkårene for unntaket er oppfylt. 

2.3 Biocidprodukter og biocidaktive stoffer. 

Papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer skal ikke behandles med biocidprodukter, heller ikke med 

produkter av type 7 (konserveringsmidler til film) og av type 9 (konserveringsmidler til fibrer, lær, gummi og polymeri-

serte materialer). 

Kun konserveringsmidler til bruk i beholdere (biocidprodukt type 6: konserveringsmidler til produkter under lagring) 

som forekommer i trykkfarger, fernisser, lakker og andre sammensetninger brukt i produksjonsprosessene, og konserve-

ringsmidler til væsker i kjøle- og prosessystemer (biocidprodukt type 11) skal være tillatt, med forbehold om 

— at de er godkjent etter europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(7) til bruk som produkttype 6 eller 

produkttype 11, alt etter hva som er relevant, eller 

— at de er under utredning i påvente av en beslutning om godkjenning etter forordning (EU) nr. 528/2012 til bruk som 

produkttype 6 eller produkttype 11, alt etter hva som er relevant. 

Dersom et bioaktivt stoff som fyller vilkårene ovenfor, klassifiseres med faresetningskoden H410 eller H411 (farlig for 

vannmiljøet, kroniske farer, kategori 1 eller 2), skal bruken bare være tillatt dersom potensialet for bioakkumulering 

(log Pow-fordelingskoeffisienten oktanol/vann) er < 3,0 eller dersom faktoren for biokonsentrasjon (BCF) er ≤ 100. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal oppgi hvilke biocidprodukter som er brukt i produksjonsprosessen samt type bruk 

av biocidproduktet (produkttype 6 eller 11), og framlegge kopier av sikkerhetsdatablader og alle relevante erklæringer 

eller prøvingsrapporter fra produsenten av biocidproduktene. 

2.4 Rengjøringsmidler 

Rengjøringsmidler som brukes til rutinemessig rengjøring i forbindelse med trykkeprosesser og/eller delprosesser, skal 

— ikke inneholde løsemidler med et flammepunkt < 60 °C i konsentrasjoner > 0,10 vektprosent, 

— ikke inneholde benzen i konsentrasjoner > 0,10 vektprosent, 

— ikke inneholde toluen eller xylen i konsentrasjoner > 1,0 vektprosent, 

— ikke inneholde aromatiske hydrokarboner (≥ C9) i konsentrasjoner > 0,10 vektprosent, 

— ikke inneholde ingredienser basert på halogenerte hydrokarboner, terpener, n-heksan, nonylfenoler, N-metyl-2-

pyrrolidon eller 2-butoksetanol i konsentrasjoner > 0,10 vektprosent. 

Disse begrensningene gjelder ikke for rengjøringsmidler brukt i spesielle sammensetninger som bare brukes av og til, 

for eksempel midler til fjerning av tørket trykkfarge og rengjøring av trykkduker. 

Begrensningen av toluen gjelder ikke for rengjøringsmidler som brukes i dyptrykk. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal oppgi de ulike rengjøringsmidlene som er brukt, og om de er brukt til rutinemessig 

rengjøring eller til spesielle prosedyrer, som for eksempel fjerning av tørket trykkfarge eller rengjøring av trykkduker. 

Det skal legges fram et sikkerhetsdatablad for hvert rengjøringsmiddel som brukes. For rengjøringsmidler som brukes 

rutinemessig, skal det med sikkerhetsdatabladene følge en erklæring fra leverandøren av rengjøringsmiddelet om at de 

relevante begrensningene oppført ovenfor er overholdt.  

  

(7) 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). 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1597 

 

 

2.5 Alkylfenoletoksylater, halogenerte løsemidler og ftalater 

Følgende stoffer eller preparater skal ikke finnes i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent i trykkfarger, fargestoffer, 

tonere, lim eller rengjøringsmidler som brukes i forbindelse med trykking (eller tilhørende delprosesser) av papir med 

trykk, kontorartikler av papir eller papirbæreposer: 

— Alkylfenoletoksylater og derivater av dem som kan produsere alkylfenoler ved nedbryting. 

— Halogenerte løsemidler som på søknadstidspunktet er klassifisert i en av fareklassene som er oppført i punkt 2.2. 

— Ftalater som på søknadstidspunktet er klassifisert i noen av fareklassene for reproduksjonstoksisitet (kategori 1A, 

1B eller 2) og en eller flere av følgende tilhørende faresetningskoder: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, 

H361, H361f, H361d, H361fd eller H362 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge datasikkerhetsblad(er) og erklæring(er) fra kjemikalieleverandøren(e) 

som viser at APEO-er eller andre alkylfenolderivater, halogenerte løsemidler eller relevante ftalater ikke forekommer i 

disse kjemikaliene i mengder over 0,10 vektprosent. 

2.6 Ytterligere begrensninger for trykkfarger, tonere og lakker 

Merk: I dette kriterium svarer begrensningene, med mindre det er oppgitt noe annet, til at det farlige stoffet eller 

stoffblandingen ikke forekommer i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent i trykkfarge-, toner- eller lakk-

sammensetningen. 

Følgende begrensninger skal gjelde for alle stoffer eller stoffblandinger som brukes i trykkfarger, tonere og lakker til 

bruk i trykkeprosessen eller dens delprosesser i forbindelse med produksjon av papir med trykk, kontorartikler av papir 

eller papirbæreposer som er EU-miljømerket: 

— Ingen stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert i fareklassene kreftframkallende, mutagene og/eller reproduk-

sjonstoksiske (kategori 1A, 1B eller 2), og med en eller flere av følgende tilhørende faresetningskoder: H340, 

H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, skal brukes. 

— Ingen stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert i fareklassene akutt giftighet (oralt, dermalt, ved innånding) 

(kategori 1eller 2) og en eller flere av følgende tilhørende faresetningskoder: H300, H310, H330, skal brukes. 

— Ingen stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert i fareklassene akutt giftighet (oralt, dermalt) (kategori 3) og 

en eller flere av følgende tilhørende faresetningskoder: H301, H311, skal brukes. 

— Ingen stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert i fareklassene giftvirkning på bestemte organer (enkeltekspo-

nering eller gjentatt eksponering) (kategori 1) og en eller flere av følgende tilhørende faresetningskoder: H370, 

H372, skal brukes. 

— Ingen pigmenter eller tilsetningsstoffer basert på antimon, arsen, kadmium, krom (VI), bly, kvikksølv, selen, kobolt 

eller forbindelser av dette skal brukes, og bare spor av disse metallene, opptil 0,010 vektprosent som urenheter, 

skal være tillatt. 

— Ingen azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere azogrupper kan avgi ett eller flere av de 

aromatiske aminene som er oppført i tillegg 8 til punkt 43 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, skal 

brukes (se den veiledende listen i tillegg I til nevnte vedlegg). 

— Følgende løsemidler: 2-metoksyetanol, 2-etoksyetanol, 2-metoksyetylacetat, 2-etoksyetylacetat, 2-nitropropan og 

metanol skal ikke brukes. 

— Følgende myknere: klorerte naftalener, klorerte parafiner, monokresylfosfat, trikresylfosfat og monokresyldifenyl-

fosfat skal ikke brukes. 

— Diaminostilben og dets derivater, 2,4-dimetyl-6-tert-butylfenol, 4,4'-bis(dimetylamino)benzofenon (Michlers 

keton) og heksaklorsykloheksan skal ikke brukes.  
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle trykkfarger og tilhørende produkter som brukes i 

produksjonen av papir med trykk, kontorartikler av papir eller papirbæreposer som er EU-miljømerket, sammen med et 

sikkerhetsdatablad og en erklæring fra leverandøren/produsenten av hvert enkelt produkt om at dette kriteriet er opp-

fylt for hver trykkfarge, toner og lakk. 

2.7 Toluengjenvinning fra dyptrykk 

Alle dyptrykksprosesser brukt til å produsere papir med trykk, kontorartikler av papir eller papirbæreposer som er EU-

miljømerket, må ha et system for gjenvinning av løsemidler og kunne dokumentere en gjenvinningsgrad for toluen på 

minst 97 %. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd med en be-

skrivelse av systemet for gjenvinning av løsemidler og en massebalanse for toluen som dokumenterer en gjenvinning på 

minst 97 % siste avsluttede kalenderår. Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal 

beregningene ta utgangspunkt i minst tre måneder med representativ drift av anlegget. 

Kriterium 3 – Evne til gjenvinning 

3.1 Mulighet for å fjerne deler som ikke er av papir 

De deler av kontorartikler av papir som består av annet materiale enn papir, for eksempel metallpinner eller plast-

omslag, skal være lette å fjerne, slik at disse komponentene ikke er til hinder for gjenvinningsprosessen. Små deler av 

annet materiale enn papir, for eksempel stifter og konvoluttvinduer, er unntatt fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd med minst ett av 

følgende dokumenter: en erklæring fra en produsent eller konstruktør av produktet, et papirinnsamlingsforetak, et gjen-

vinningsforetak eller en tilsvarende organisasjon. Erklæringen skal underbygges med en liste over de materialene i 

produktet som ikke er papir. 

3.2 Gjenvinning til papirmasse 

Produktet skal være egnet til å gjenvinnes til papirmasse. 

Fuktbestandighetsmidler skal ikke brukes, unntatt til papirbæreposer og innpakningspapir, der de bare kan brukes der-

som det kan dokumenteres at produktet kan gjenvinnes til papirmasse. 

Laminering, inkludert polyetylen og/eller polypropylen, skal bare brukes til å øke holdbarheten av produkter med en 

levetid på minst ett år, for eksempel bøker, permer, mapper, øvingshefter, kalendre, notatbøker og dagbøker. Lamine-

ring skal ikke brukes i tidsskrifter, papirbæreposer eller innpakningspapir. Dobbelt laminering skal ikke brukes i noe 

produkt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd med følgende do-

kumentasjon: 

For trykksaker og kontorartikler av papir skal søkeren erklære at det ikke er brukt fuktbestandighetsmidler. 

For papirbæreposer og innpakningspapir skal søkeren erklære at det ikke er brukt fuktbestandighetsmidler. Ellers skal 

søkeren dokumentere at produktet kan gjenvinnes til papirmasse, underbygd med ett eller flere resultater fra prøvings-

rapport(er) etter PTS-metoden PTS-RH 021, evalueringssystemet ATICELCA 501 eller tilsvarende standardmetoder 

som vedkommende organ mener kan frambringe data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om at det ikke er brukt laminering til aviser, tidsskrifter, papirbæreposer, inn-

pakningspapir eller kontorartikler av papir. Ellers skal søkeren framlegge ett eller flere resultater fra prøvings-

rapport(er) som viser at produktet kan gjenvinnes til papirmasse etter PTS-metoden PTS-RH 021, evalueringssystemet 

ATICELCA 501 eller tilsvarende standardmetoder som godtas av vedkommende organ. 

For laminerte produkter skal søkeren framlegge en erklæring om at dobbelt laminering ikke er brukt. 

Dersom en del av et papirprodukt er lett å fjerne (for eksempel en metallpinne i en hengemappe, et innstikk i et tids-

skrift eller et plastomslag eller et ombrukbart omslag til et øvingshefte), kan prøvingen av gjenvinning til papirmasse 

gjennomføres uten denne komponenten.  
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3.3 Mulighet for å fjerne lim 

Dette kriteriet gjelder for papir med trykk, kontorartikler av papir og papirbæreposer. 

For selvklebende etiketter som utgjør 0,50 vektprosent eller mer av sluttproduktet, skal det dokumenteres at dette kravet 

er oppfylt. Etiketter som ikke er selvklebende, er unntatt fra dette kriteriet. 

Med mindre det er oppgitt noe annet, kan lim bare brukes dersom det kan dokumenteres at det lar seg fjerne med en 

score på minst 71 på «EPRC Adhesive Removal Scorecard». 

Trykkfølsomme limbelegg skal bare brukes dersom det kan dokumenteres at de lar seg fjerne med minst en positivt 

score på «EPRC Adhesive Removal Scorecard». 

Vannbasert lim er unntatt fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med «EPRC Adhesive Removal Scorecard» 

etter retningslinjene fra EPRC (European Paper Recycling Council). Erklæringen skal underbygges med resultater fra 

prøvingen av limfjerning som er foretatt i samsvar med INGEDE-metode 12, eller tilsvarende standardmetoder som 

vedkommende organ mener kan frambringe data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

For vannbasert lim skal produsenten framlegge en erklæring om at limet er vannbasert. Sikkerhetsdatabladet for lim 

skal bare godtas som dokumentasjon på samsvar dersom det viser at limet som er brukt i produktet, er vannbasert. 

Klebemidler som er oppført i vedlegget til «Assessment of Printed Product Recyclability, Scorecard for the Removabili-

ty of Adhesive Applications», anses å oppfylle kravet. 

3.4 Mulighet for avsverting 

Dette kriteriet gjelder for trykksaker og konvolutter som er produsert av hvitt papir. 

Muligheten for avsverting skal dokumenteres. 

Det trykte produktet anses å oppfylle kravet dersom hvert enkelt analyserte parameter har en positiv score, og endelig 

score er minst 51 på «EPRC Deinkability Scorecard» eller tilsvarende. Konvolutter skal være unntatt fra kravet om 

prøving av muligheten for avsverting. 

For konvolutter skal innsidetrykking bare brukes av hensyn til privatlivets fred, og i konvolutter som består av papir 

med en gramvekt under 135 g/m2, eller med et opasitetsnivå under 98 %. Den innvendige trykte overflaten skal utgjøre 

under 80 % av den totale indre overflaten minus det limte området, og skal trykkes i lyse fargenyanser. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller blekkprodusenten skal framlegge en erklæring om at kravet om score for 

avsverting etter retningslinjene fra EPRC er oppfylt. Erklæringen skal underbygges med resultater fra prøvingen av 

avsverting etter INGEDE-metode 11, eller tilsvarende standardmetoder som vedkommende organ mener kan fram-

bringe data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

For konvolutter skal søkeren framlegge en erklæring om at kravet er oppfylt, underbygd med opplysninger om vekt/m2 

for papiret som brukes i samsvar med UNE-EN ISO 536, eller opasitet i samsvar med ISO 2471, trykkfargens farge og 

prosentvis dekning av et innvendig trykkmønster. 

Trykketeknikker og materialkombinasjoner som er oppført i vedlegget til «Assessment of Printed Product Recyclability, 

Deinkability Score», skal anses å oppfylle kravene. 

Prøving av trykketeknikker eller trykkfarger må utføres på den eller de papirtyper som brukes i et produkt. Prøvings-

sertifikatet kan brukes for trykk med samme trykkfarge på samme type substrat dersom fargedekningen er den samme 

eller mindre enn på det prøvde produktet.  
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Kriterium 4 – Utslipp 

4.1 Utslipp til vann fra dyptrykk 

Den spesifikke mengden av Cr og Cu på utslippspunktet skal være henholdsvis høyst 20 mg per m2 og høyst 200 mg 

per m2 trykksylinderoverflate som brukes i pressen. 

Vurdering og kontroll: Utslippene av Cr og Cu skal kontrolleres i trykkerier som utfører dyptrykk, etter behandling og 

umiddelbart før utslipp. Det skal samles inn en representativ sammensatt prøve av Cr- og Cu-utslippene minst hver 

tredje måned. Minst en gang i året skal et akkreditert laboratorium gjennomføre en analysekontroll for å bestemme 

innholdet av Cr og Cu i den sammensatte prøven i samsvar med EN ISO 11885 eller tilsvarende standardmetoder som 

vedkommende organ mener kan frambringe data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Samsvaret med dette kriteriet skal vurderes ved å dividere innholdet av Cr og Cu som er bestemt ved den årlige 

analysekontrollen, med sylinderoverflaten som er brukt i pressen under trykking. Sylinderoverflaten som er brukt i 

pressen under trykking, beregnes ved å multiplisere sylinderoverflaten (= 2πrL, der r er radien og L er sylinderens 

lengde) med antall trykkeproduksjoner i løpet av et år (= antall forskjellige trykkeoppdrag). 

4.2 Utslipp fra anlegg som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(8) eller tilsvarende anlegg 

Følgende krav skal gjelde for trykkeprosesser som omfattes av vedlegg I og VII til direktiv 2010/75/EU, eller for 

tilsvarende trykkeprosesser utenfor EU som oppfyller kravene i vedlegg I og VII til direktiv 2010/75/EU: 

4.2(a) Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC-er) og krom (VI) fra dyptrykk av publikasjoner 

Diffuse VOC-utslipp, beregnet ut fra massebalansen for løsemidler, bør være høyst 2,0 % av tilførte løsemidler, 

TVOC(9) i røykgasser skal være høyst 16,0 mg C/Nm3. 

Utslipp av Cr(VI) til luft skal ikke overstige 15,0 mg/tonn papir. Utstyr til reduksjon av utslipp til luft skal være 

installert. 

4.2(b) Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC-er) fra heatset-rotasjonsoffset 

Totale VOC-utslipp, beregnet ut fra massebalansen for løsemidler, bør være høyst 0,03 kg VOC-er per kg tilført 

trykkfarge. Alternativt bør diffuse VOC-utslipp, beregnet ut fra massebalansen for løsemidler, være høyst 8 % av til-

førte løsemidler, og TVOC-utslippene i røykgasser bør være høyst 12,0 mg C/Nm3. 

4.2(c) Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC-er) fra fleksografi og dyptrykk av annet enn publikasjoner 

Totale VOC-utslipp, beregnet ut fra massebalansen for løsemidler, bør være høyst 0,24 kg VOC-er per kg tilført 

trykkfarge. Alternativt bør diffuse VOC-utslipp, beregnet ut fra massebalansen for løsemidler, være høyst 9,6 % av 

tilførte løsemidler, og TVOC-utslippene i røykgasser bør være høyst 16,0 mg C/Nm3. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger og prøvingsdata som viser at dette kriteriet er 

oppfylt, sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

For totale eller diffuse VOC-utslipp, alt etter hva som er relevant, skal beregningen av massebalanse for løsemidler ta 

utgangspunkt i tolv måneders produksjon. Massebalansen for løsemidler skal være i tråd med definisjonen i del 7 nr. 2 i 

vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal 

beregningene ta utgangspunkt i minst tre måneder med representativ drift av anlegget. 

Søkeren eller en kjemikalieleverandør skal framlegge en erklæring om VOC-innholdet i trykkfarger, vaskemidler, 

fuktevannstilsetninger eller andre aktuelle kjemikalier.  

  

(8) 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). 

(9) Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 
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Massebalansen for løsemidler skal beregnes på årlig basis. En ansvarlig medarbeider skal foreta en skriftlig evalue-

ring. Evalueringen skal på anmodning legges fram for vedkommende organ. 

Med hensyn til overvåking av totale TVOC-utslipp til luft i røykgasser, bør skorsteiner med en TVOC-belastning under 

10 kg C/h kontrolleres minst en gang i året i samsvar med EN 12619 eller tilsvarende. Ved en TVOC-belastning under 

0,1 kg C/h (som et årlig gjennomsnitt), eller ved en urenset og stabil TVOC-belastning under 0,3 kg C/h, kan 

kontrollene reduseres til en gang hvert tredje år, eller kontrollen kan erstattes med en beregning, forutsatt at 

beregningen sikrer at det frambringes data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

For skorsteiner med en TVOC-belastning på minst 10 kg C/h skal overvåkingen være kontinuerlig i samsvar med EN 

15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. Ved kontinuerlig måling skal dataene representere det daglige 

gjennomsnittet over en periode på et døgn, basert på gyldige gjennomsnitt per time eller halvtime. 

VOC-destrueringen i reduksjonssystemet (for eksempel termisk oksidasjon, adsorpsjon på aktivt karbon) skal bestem-

mes minst hvert tredje år ved hjelp av kombinerte målinger av VOC-konsentrasjonen i rågass og renset gass. 

Målingsdataene for røykgass skal registreres og på anmodning være tilgjengelige for vedkommende organ. 

Søkeren skal framlegge en beskrivelse av systemet som brukes, sammen med dokumentasjon på begrensning og overvå-

king av utslipp av Cr(VI). Dokumentasjonen skal inneholde prøvingsresultatene for reduksjon av utslipp av Cr(VI) til 

luft. 

4.3 VOC-utslipp fra trykkeprosesser som ikke omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

Følgende krav skal gjelde for trykkeprosesser som ikke omfattes av vedlegg I eller del 2 i vedlegg VII til direktiv 

2010/75/EU, eller for tilsvarende trykkeprosesser utenfor EU som ikke oppfyller kravene i vedlegg I og VII til direktiv 

2010/75/EU. 

De totale VOC-utslippene, beregnet ut fra massebalansen for løsemidler, skal være høyst 

— 4,5 kg VOC/tonn papir for offset-trykking med arkmating, 

— 1,0 kg VOC/tonn papir for digitaltrykk, 

— 2,0 kg VOC/tonn papir for heatset-rotasjonsoffset, 

— 2,5 kg VOC/tonn papir for heatset-rotasjonsoffset, 

— 3,0 kg VOC/tonn papir for andre former for dyptrykk, fleksografi, rotasjonsserigrafi og laminerings- eller 

lakkeringsenheter. 

Alternativt bør, når det foretas avgassbehandling, diffuse VOC-utslipp, beregnet ut fra massebalansen for løsemidler, 

være høyst 10 % av tilførte løsemidler, og TVOC-utslippene i røykgasser skal være høyst 20 mg C/Nm3. 

Flyktige løsemidler fra tørkeprosessen i heatset-offset-trykking, dyptrykk og fleksografi skal håndteres ved hjelp av et 

system for gjenvinning eller varmebehandling eller et tilsvarende system, det vil si erstatning med bruk av vannbaserte 

trykkfarger. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av systemet som brukes, sammen med dokumentasjon og 

prøvingsresultater vedrørende begrensning og overvåking av utslipp til luft. 

For totale eller diffuse VOC-utslipp, alt etter hva som er relevant, skal beregningen av massebalanse for løsemidler 

baseres på tolv måneders produksjon. Massebalansen for løsemidler skal være i tråd med definisjonen i del 7 nr. 2 i 

vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. Ved beregning av VOC-utslipp per mengde papir skal alle trykte overflater tas 

med. Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst tre 

måneder med representativ drift av anlegget. 

Med hensyn til overvåking av totale TVOC-utslipp til luft i røykgasser bør skorsteiner med en TVOC-belastning under 

10 kg C/h kontrolleres minst en gang i året i samsvar med EN 12619 eller tilsvarende. Ved en TVOC-belastning under 

0,1 kg C/h (som et årlig gjennomsnitt), eller ved en urenset og stabil TVOC-belastning under 0,3 kg C/h, kan kontrol-

lene reduseres til en gang hvert tredje år, eller kontrollen kan erstattes med en beregning, forutsatt at beregningen 

sikrer at det frambringes data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 
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Søkeren eller en kjemikalieleverandør skal framlegge en erklæring om VOC-innholdet i trykkfarger, vaskemidler, 

fuktevannstilsetninger eller andre aktuelle kjemikalier. 

Kriterium 5 – Avfall 

5.1 System for avfallshåndtering 

Anlegget der produktet produseres, skal ha et system for avfallshåndtering som gjennomfører og dokumenterer 

tiltakene som treffes for å redusere mengden fast og flytende avfall, inkludert papiravfall og avfall fra trykkfarger, 

rengjøringsmidler og fuktevannstilsetninger, slik lokale eller nasjonale myndigheter har bestemt. 

Søkeren skal dokumentere eller beskrive systemet for avfallshåndtering, og dokumentasjonen skal minst inneholde 

opplysninger om følgende prosedyrer: 

— Håndtering, innsamling, utskilling og bruk av gjenvinnbare materialer fra avfallsstrømmen. 

— Gjenvinning av materialer til andre formål, for eksempel forbrenning for å generere damp eller varme, eller til 

landbruksformål. 

— Håndtering, innsamling, utskilling og sluttbehandling av farlig avfall, slik vedkommende lokale og nasjonale 

reguleringsmyndigheter har bestemt. 

— Mål og delmål for kontinuerlig forbedring med hensyn til redusert avfallsproduksjon og økt ombruks- og 

gjenvinningsgrad. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en beskrivel-

se av gjeldende prosedyrer for avfallshåndtering. Søkeren skal framlegge en avfallshåndteringsplan for hvert av de 

aktuelle produksjonsstedene. Dersom avfallshåndteringen utkontrakteres, skal også underleverandøren framlegge en 

erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

Søkere som er registrert i fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og/eller er sertifisert i sam-

svar med ISO 14001, skal anses å ha oppfylt dette kriteriet dersom 

1) det er dokumentert i foretakets EMAS-miljøredegjørelse at avfallshåndtering på produksjonsstedet/-stedene er in-

kludert, eller 

2) det er tilstrekkelig redegjort for at avfallshåndtering er inkludert i ISO 14001-sertifiseringen for produksjons-

stedet/-stedene. 

5.2 Returpapir fra trykkerier 

Dette kriteriet gjelder for trykksaker. Mengden papiravfall «X» som produseres skal ikke overstige verdiene i tabellen 

som følger. 

Trykkemetode 
Maksimal mengde 

papiravfall (%) 

Ark-offset 23 

Coldset, aviser 10 

Coldset, blankettrykk 18 

Coldset, rotasjon (unntatt aviser) 19 

Heatset, rotasjon 21 

Dyptrykk 15 

Fleksografi 17 

Digitaltrykk 10 

Serigrafi 23 

der 

X = tonn papiravfall som genereres hvert år i forbindelse med trykking (medregnet ferdiggjøringsprosesser) av 

miljømerkede trykksaker, dividert med den mengde papir i tonn som hvert år kjøpes inn og brukes til produksjon av 

miljømerkede trykksaker. 

Dersom trykkeriet utfører ferdiggjøringsprosesser på oppdrag fra et annet trykkeri, skal den mengden papiravfall som 

produseres i disse prosessene, ikke tas med i beregningen av «X». 
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Dersom ferdiggjøringsprosessene utkontrakteres til et annet foretak, skal mengden av papiravfall fra det utkontrakterte 

arbeidet bestemmes og tas med i beregningen av «X». 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av metoden som brukes til å beregne mengde papir-

avfall, sammen med en erklæring fra entreprenøren som samler inn papiravfall fra trykkeriet. Vilkårene for 

utkontrakteringen og beregningene som er brukt til å bestemme mengden papiravfall fra ferdiggjøringsprosessene, skal 

legges fram. 

Beregningsperioden skal ta utgangspunkt i tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd 

produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av anlegget. 

Dersom det rent teknisk ikke lar seg gjøre å beregne antall tonn papiravfall som genereres hvert år i forbindelse med 

trykking av den miljømerkede trykksaken, kan søkeren framlegge beregninger av den totale mengden returpapir som 

produseres hvert år i trykkeriet. 

5.3 Returpapir fra produksjonssteder for kontorartikler av papir og papirbæreposer 

Kriteriet gjelder for kontorartikler av papir og papirbæreposer. Mengden papiravfall «X» skal ikke overstige 

— 19 % for konvolutter, 

— 15 % for skrivemateriell, unntatt dagbøker, 

— 20 % for dagbøker og arkiveringsmateriell med trykk på en side, 

— 30 % for arkiveringsmateriell med trykk på begge sider, 

— 11 % for papirbæreposer og innpakningspapir, 

der 

X = tonn papiravfall som genereres hvert år i forbindelse med produksjon av miljømerkede kontorartikler av papir og 

papirbæreposer (medregnet ferdiggjøringsprosesser), dividert med den mengde papir i tonn som hvert år kjøpes inn og 

brukes til produksjon av miljømerkede kontorartikler av papir og papirbæreposer. 

Dersom trykkeriet utfører ferdiggjøringsprosesser på oppdrag fra et annet trykkeri, skal den mengden papiravfall som 

produseres i disse prosessene, ikke tas med i beregningen av «X». 

Dersom ferdiggjøringsprosessene utkontrakteres til et annet foretak, skal mengden av papiravfall fra disse prosessene 

bestemmes og tas med i beregningen av «X». 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av metoden som brukes til å beregne mengde papir-

avfall, sammen med en erklæring fra entreprenøren som samler inn papiravfall fra trykkeriet. Vilkårene for 

utkontrakteringen og beregningene som er brukt til å bestemme mengden papiravfall fra ferdiggjøringsprosessene, skal 

legges fram. 

Beregningsperioden skal baseres på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produk-

sjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av anlegget. 

Dersom det rent teknisk ikke lar seg gjøre å beregne antall tonn papiravfall som genereres hvert år i forbindelse med 

produksjon av miljømerkede kontorartikler av papir og papirbæreposer, kan søkeren framlegge beregninger av den 

totale mengden returpapir som produseres hvert år i trykkeriet. 

Kriterium 6 – Energibruk 

Stedet der EU-miljømerket produseres skal ha innført et energistyringssystem som håndterer alle innretninger som forbruker 

energi (maskiner belysning, klimaanlegg, kjøleanlegg). Energistyringssystemet skal inneholde tiltak for økt energieffektivitet, 

og skal minst inneholde opplysninger om følgende prosedyrer: 

— Utarbeiding og gjennomføring av en plan for innsamling av energidata med sikte på å finne nøkkeltall på energiområdet. 

— Analyse av energiforbruk, med en liste over energiforbrukende systemer, prosesser og anlegg. 

— Identifisering av tiltak for mer effektiv energibruk. 

— Mål og delmål for kontinuerlig forbedring med hensyn til redusert energiforbruk.  



Nr. 81/1604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at produksjonsstedet oppfyller kravet, underbygd med en be-

skrivelse av energistyringssystemet. 

En søker som er sertifisert i samsvar med ISO 50001, EN 16247 eller en tilsvarende standard/ordning, skal anses å ha oppfylt 

dette kravet. 

En søker som er registrert i EMAS, skal anses å ha oppfylt dette kravet dersom det er dokumentert i EMAS-miljøredegjørelsen 

for produksjonsstedet/-stedene at energistyring er inkludert innenfor rammen av EMAS. 

En søker som er sertifisert i samsvar med ISO 14001, skal anses å ha oppfylt dette kriteriet dersom energistyringsplanen er 

tilstrekkelig inkludert ved ISO 14001-sertifiseringen av produksjonsstedet. 

Målene og delmålene for kontinuerlig forbedring med hensyn til redusert energiforbruk skal styrkes hvert år. En ansvarlig 

medarbeider skal foreta en skriftlig evaluering. Evalueringen skal på anmodning legges fram for vedkommende organ. 

Kriterium 7 – Opplæring 

Alle relevante medarbeidere som deltar i den daglige driften av produksjonsstedet, skal gis den kunnskap som er nødvendig for 

å sikre at kravene knyttet til miljømerket oppfylles, og at det skjer en kontinuerlig forbedring. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med nærmere opplysnin-

ger om opplæringsprogrammet og dets innhold, og om hvilke medarbeidere som har fått hvilken type opplæring, og på hvilket 

tidspunkt. Søkeren skal også framlegge et eksempel på opplæringsmaterialet som er brukt, fram for vedkommende organ. 

Kriterium 8 – Bruksegnethet 

Produktet skal være egnet til sitt formål. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd med minst ett av 

følgende dokumenter: 

— Et brev, et dokument eller en erklæring fra kunder om et bestemt produkt, der det bekreftes at produktet oppfyller deres 

spesifikasjoner og fungerer etter hensikten. 

— En detaljert beskrivelse av framgangsmåten for håndtering av kundeklager. 

— Dokumentasjon på kvalitetssertifisering, i samsvar med standarden ISO 9001 eller tilsvarende. 

— Dokumentasjon på papirkvaliteten, i samsvar med standarden EN ISO/IEC17050-1, som inneholder generelle kriterier for 

leverandørers erklæring om samsvar med standarder. 

Kriterium 9 – Opplysninger på produktet 

Følgende opplysninger skal være påført papirbæreposen: 

«Vennligst bruk denne posen om igjen». 

Følgende opplysninger skal være påført trykksaken: 

«Brukt papir bør leveres til gjenvinning». 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd med et bilde av produk-

tet der de nødvendige opplysningene er påført. 

Kriterium 10 – Opplysninger på EU-miljømerket 

Dersom det valgfrie merket med tekstboks brukes, skal det inneholde følgende tre erklæringer: 

— Produsert med lave utslipp til luft og vann. 

— Produktet kan gjenvinnes. 

— Papiret som brukes har liten miljøvirkning. 
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Søkeren skal følge veiledningen om riktig bruk av logoen for EU-miljømerket som er angitt i retningslinjene for logoen for EU-

miljømerket: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd med et høyoppløselig 

bilde av produktemballasjen som tydelig viser merket, registrerings-/lisensnummeret og, dersom det er relevant, erklæringene 

som kan vises sammen med merket. 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2020/1804 

av 27. november 2020 

om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til elektroniske skjermer 

[meddelt under nummer C(2020) 8156](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for tildeling av EU-miljømerket for hver 

produktgruppe. 

3) I kommisjonsvedtak 2009/300/EF(2) er det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for produktgrup-

pen «fjernsyn». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene er blitt forlenget til 31. desember 2020 ved 

kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134(3). 

4) For bedre å gjenspeile beste praksis på markedet for denne produktgruppen og ta hensyn til den innovasjonen som har 

funnet sted i mellomtiden, bør det fastsettes et sett med nye kriterier for «fjernsyn». 

5) Rapporten fra egnethetsvurderingen av EU-miljømerket(4) av 30. juni 2017, der gjennomføringen av forordning (EF) 

nr. 66/2010 ble gjennomgått, konkluderte med at det er behov for en mer strategisk tilnærming til EU-miljømerket, også 

ved at nært beslektede produktgrupper slås sammen når det er relevant. 

6) I tråd med disse konklusjonene og etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union bør kriteriene 

for produktgruppen «fjernsyn» revideres, blant annet ved at den utvides til å omfatte eksterne dataskjermer og 

informasjonsskjermer som hører under kommisjonsforordning (EU) 2019/2021(5) og delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2019/2013(6). For å gjenspeile denne utvidelsen er det også hensiktsmessig å endre produktgruppens navn til 

«elektroniske skjermer».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 402 av 1.12.2020, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket (EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1). 

(2) Kommisjonsvedtak av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fjernsyn 

(2009/300/EF) (EUT L 82 av 28.3.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om endring av vedtak 2009/300/EF og avgjerd (EU) 2015/2099 med omsyn til det 

tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll, skal 

gjelde for (EUT L 179 av 3.7.2019, s. 25). 

(4) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om revisjonen av gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket (COM(2017) 355). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2019/2021 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektroniske skjermer i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008, og om oppheving 

av kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009 (EUT L 315 av 5.12.2019, s. 241). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 

med omsyn til energimerking av elektroniske skjermar og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 (EUT 

L 315 av 5.12.2019, s. 1). 
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7) I henhold til den nye handlingsplanen for den sirkulære økonomien, for et renere og mer konkurransedyktig Europa(7), 

som ble vedtatt 11. mars 2020, vil krav til holdbarhet, gjenvinningsevne og gjenvunnet materiale bli innarbeidet på en 

mer systematisk måte i kriteriene for tildeling av EU-miljømerket. 

8) De reviderte kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til elektroniske skjermer har særlig som formål å fremme 

produkter som er energieffektive, som kan repareres, som er enkle å demontere (for å gjøre det lettere å gjenvinne 

ressurser ved endt levetid), som har et minsteinnhold av gjenvunnet materiale, og som bare kan inneholde en begrenset 

mengde farlige stoffer. 

9) De nye kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll for produktgruppen bør gjelde til 31. desember 2028, 

idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for produktgruppen. 

10) Av rettssikkerhetshensyn bør vedtak 2009/300/EF oppheves. 

11) Produsenter hvis produkter er tildelt miljømerket for fjernsyn på grunnlag av kriteriene i vedtak 2009/300/EF, bør gis en 

overgangsperiode slik at de får tilstrekkelig med tid til å tilpasse sine produkter til de endrede kriteriene og kravene. I et 

begrenset tidsrom etter at denne beslutningen er vedtatt, bør produsenter også kunne sende inn søknader som er basert 

enten på kriteriene i vedtak 2009/300/EF, eller på de reviderte kriteriene i denne beslutningen. EU-miljømerkelisenser 

som er tildelt i samsvar med kriteriene i den gamle beslutningen, bør kunne brukes i 12 måneder fra datoen denne 

beslutningen treffes. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Produktgruppen «elektroniske skjermer» skal omfatte fjernsyn, monitorer og digitale informasjonsskjermer. 

Artikkel 2 

I denne beslutningen menes med 

1) «elektronisk skjerm» en skjerm med tilhørende elektronikk som har som hovedfunksjon å vise visuell informasjon fra 

kablede eller trådløse kilder, 

2) «digital informasjonsskjerm» en elektronisk skjerm som hovedsakelig er konstruert for å ses av flere personer i andre 

miljøer enn kontorer, Spesifikasjonene skal omfatte alle følgende funksjoner: 

a) En entydig identifikator for å gjøre det mulig å sende signaler til en bestemt skjerm. 

b) En funksjon som hindrer uautorisert tilgang til skjerminnstillingene og bildet som vises. 

c) Nettverkstilkopling (som omfatter et fastkoplet eller trådløst grensesnitt) for å kontrollere, overvåke eller motta 

informasjon til skjermen fra eksterne unikast- eller multikastkilder, men ikke kringkastingskilder. 

d) Beregnet på å henges opp, monteres eller festes til en fysisk struktur for å kunne ses av flere personer. 

e) Har ingen integrert kanalvelger som viser kringkastingssignaler. 

3) «monitor» eller «dataskjerm» en elektronisk skjerm beregnet på å brukes av én person på nært hold, for eksempel i et 

kontormiljø, 

4) «fjernsyn» en elektronisk skjerm som hovedsakelig er konstruert for visning og mottak av audiovisuelle signaler, og som 

består av en elektronisk skjerm og én eller flere kanalvelgere/mottakere, 

5) «kanalvelger/mottaker» en elektronisk krets som registrerer fjernsynssignaler, for eksempel digitale bakkebaserte signaler 

eller satellittsignaler, men ikke signaler som går fra én sender til én mottaker (unikasting) via internett, og som gjør det 

lettere å velge en fjernsynskanal fra en gruppe nettverkskanaler. 

  

(7) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen: «A new Circular 

Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe» (COM(2020) 98 final). 
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Artikkel 3 

For at et produkt skal kunne tildeles EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for produktgruppen 

«elektroniske skjermer», skal det omfattes av definisjonen av nevnte produktgruppe slik det er angitt i artikkel 1 i denne 

beslutningen, og oppfylle kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er oppført i vedlegget til denne 

beslutningen. 

Artikkel 4 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket for produktgruppen «elektroniske skjermer» og de tilhørende kravene til vurdering 

og kontroll skal gjelde til 31. desember 2028. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «elektroniske skjermer» kodenummeret «022». 

Artikkel 6 

Vedtak 2009/300/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1. Uten hensyn til artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produktgruppen «fjernsyn» som definert i 

vedtak 2009/300/EF, innlevert før datoen denne beslutningen treffes, vurderes i samsvar med vilkårene i vedtak 2009/300/EF. 

2. Søknader om EU-miljømerket for produkter i produktgruppen «fjernsyn» som leveres innen to måneder fra datoen denne 

beslutningen treffes, kan baseres enten på kriteriene i denne beslutningen, eller på kriteriene i vedtak 2009/300/EF. Disse 

søknadene skal vurderes i samsvar med kriteriene de er basert på. 

3. EU-miljømerkelisenser tildelt etter en søknad som er vurdert ut fra kriteriene i vedtak 2009/300/EF, kan brukes i  

12 måneder fra datoen denne beslutningen treffes. 

Artikkel 8 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til elektroniske skjermer 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Hensikten med kriteriene for tildeling av EU-miljømerket er å utpeke de elektroniske skjermene på markedet som har de beste 

miljøprestasjonene. Kriteriene er konsentrert om de viktigste miljøvirkningene knyttet til disse produktenes livssyklus, og om å 

fremme ulike sider ved den sirkulære økonomien. 

Kriteriene har særlig som formål å fremme produkter som er energieffektive, som kan repareres, som er enkle å demontere (for 

å gjøre det lettere å gjenvinne ressurser ved endt levetid), som har et minsteinnhold av gjenvunnet materiale, og som bare kan 

inneholde en begrenset mengde farlige stoffer. 

For å oppnå dette inneholder kriteriene 

— krav til energiforbruk som tilsvarer de beste tilgjengelige energieffektivtetsklassene, og grenser for energiforbruk i påslått 

tilstand, 

— krav til strømstyring, 

— anerkjennelse og påskjønnelse for produkter med begrenset bruk av farlige stoffer, 

— krav som sikrer et minsteinnhold av plast som er gjenvunnet etter forbrukerleddet, 

— krav som sikrer reparasjonsmuligheter ved at produktet har en hensiktsmessig konstruksjon, samt tilgang til reparasjons-

håndbok, informasjon om reparasjon og reservedeler, 

— krav som sikrer hensiktsmessig håndtering ved endt levetid, ved å kreve at det gis informasjon som gjør det lettere å gjen-

vinne produktet, begrense materialvalget og fremme en konstruksjon som er lett å demontere. 

— krav med hensyn til foretakenes samfunnsansvar, ved at det tas hensyn til arbeidsvilkårene i forbindelse med produksjon og 

anskaffelse av tinn, tantal, wolfram og gull fra konflikt- og høyrisikoområder. 

Betydningen av korrekt bruk og sluttbehandling av elektroniske skjermer for miljøvirkningen i hele livssyklusen er også tatt 

med, ved at det fastsettes krav med hensyn til bruksanvisninger og forbrukerinformasjon. 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til «elektroniske skjermer» er følgende: 

1. Energiforbruk. 

1.1 Energisparing. 

1.2 Strømstyring. 

2. Stoffer som er underlagt begrensninger. 

2.1 Stoffer som er forbudt eller underlagt begrensninger. 

2.2 Aktiviteter for å redusere utslipp av fluorholdig klimagass (GHG) i forsyningskjeden. 

3. Reparasjonsmuligheter og kommersiell garanti. 

4. Håndtering ved endt levetid. 

4.1 Materialvalg og informasjon som gjør det lettere å gjenvinne produktet. 

4.2 Konstruksjon med tanke på demontering og gjenvinning. 

5. Foretakenes samfunnsansvar. 

5.1 Arbeidsvilkår i forbindelse med produksjonen. 

5.2 Anskaffelse av «konfliktfrie mineraler». 

6. Informasjonskriterier. 

6.1 Brukerinformasjon. 

6.2 Informasjon på miljømerket.  
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Vurdering og kontroll: De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra søkerens leverandør(er) og/eller underleverandør(er), osv. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i samsvar med den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

samsvar med den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriteriet, dersom metodene er godtatt 

som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller inspek-

sjoner på stedet for å kontrollere at disse kriteriene er oppfylt. 

En eventuell endring av leverandører og produksjonssteder for produkter som har fått tildelt EU-miljømerket, skal meldes til 

vedkommende organer, med dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere at kriteriene fortsatt er oppfylt. 

Det er en forutsetning at den elektroniske skjermen oppfyller alle gjeldende lovfestede krav i landet eller landene der produktet 

bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller dette kravet. 

I denne beslutningen menes med 

1) «automatisk lysstyrkeregulering» (ABC – Automatic Brightness Control) den automatiske mekanismen som, når den er 

aktivert, regulerer lysstyrken på en elektronisk skjerm etter styrken på omgivelseslyset som belyser skjermens front, 

2) «standard», når det vises til en bestemt funksjon eller innstilling, verdien av en bestemt funksjon slik den er innstilt fra 

fabrikken, og som er tilgjengelig når kunden bruker produktet for første gang og etter å ha tilbakestilt til fabrikkinnstillin-

gene, dersom produktet tillater det, 

3) «demonteringstrinn» en handling som avsluttes med at en del tas ut, og/eller med bytting av verktøy, 

4) «hurtigstart» en forbedret reaktiveringsfunksjon som kan fullføre overgangen til «påslått tilstand» på kortere tid enn den 

normale reaktiveringsfunksjonen, 

5) «høyt dynamikkområde (HDR)» en metode som øker kontrasten i et bilde på en elektronisk skjerm ved hjelp av metadata 

som genereres når videomaterialet blir til, og som skjermen behandler slik at den skaper et kontrastforhold og en 

fargegjengivelse som oppfattes av det menneskelige øyet som mer realistisk enn et bilde som vises på skjermer som ikke 

er HDR-kompatible, 

6) «LCD» en flytende krystall-skjerm, 

7) «luminans» det fotometriske målet for lysstyrke per arealenhet av lys som beveger seg i en gitt retning, uttrykt i enheter av 

candela per kvadratmeter (cd/m2), Uttrykket lysstyrke brukes ofte til subjektiv klassifisering av skjermens luminans, 

8) «normalkonfigurasjon» eller «hjemmekonfigurasjon», «standardtilstand» eller, for fjernsyn, «hjemmetilstand», en 

skjerminnstilling som produsenten anbefaler for sluttbrukeren fra den første installasjonsmenyen, eller den elektroniske 

skjermens fabrikkinnstilling for den tiltenkte bruken av produktet, Den skal gi sluttbrukeren best mulig kvalitet i et typisk 

hjemme- eller kontormiljø. Normalkonfigurasjonen er den tilstanden der de oppgitte verdiene for avslått tilstand, 

hviletilstand, nettverkstilkoplet hviletilstand og påslått tilstand måles, 

9) «påslått tilstand» eller «aktiv tilstand» en tilstand der den elektroniske skjermen er koplet til en strømkilde, er blitt aktivert 

og utfører én eller flere av sine visningsfunksjoner, 

10) «navnebeskyttet verktøy» verktøy som ikke kan kjøpes av allmennheten, eller der relevante patenter ikke er tilgjengelige 

på rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, 

11) «gjenvinningsevne» produktets evne til å gjenvinnes ved endt levetid, basert på dagens praksis, 

12) «reservedeler» alle komponenter eller enheter som vil kunne svikte og/eller som vil måtte skiftes ut i løpet av produktets 

driftslevetid. Andre deler med en holdbarhet som normalt overstiger produktets typiske driftslevetid, er ikke reservedeler, 

13) «UHD» en elektronisk skjerm som kan motta et UHD-signal slik dette er definert i Den internasjonale teleunionens 

anbefaling (ITU-R) BT.2020, og vise det på skjermen med oppløsningene 3840 × 2160 (UHD-4K) og 7680 × 4320 (UHD-

8K).  
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KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 – Energibruk 

1.1 Energisparing 

a) Elektroniske skjermer skal oppfylle spesifikasjonene i energieffektivitetsindeksen som er oppført i vedlegg II til 

delegert forordning (EU) 2019/2013 for de energieffektivitetsklasser som er oppført nedenfor, eller alternativt for 

en mer energieffektiv klasse. 

Til og med 31. mars 2021: 

i) Energieffektivitetsklasse E (F for UHD-oppløsninger og høyere) for fjernsyn. 

ii) Energieffektivitetsklasse D (F for UHD-oppløsninger og høyere) for monitorer. 

iii) Energieffektivitetsklasse F for digitale informasjonsskjermer. 

Etter 31. mars 2021: 

En av de to høyeste energiklassene som har registrerte modeller(1) i produktdatabasen(2) etter artikkel 12 i forord-

ning (EU) 2017/1369(3) for en bestemt oppløsning og skjermtype (fjernsyn, monitor eller informasjonsskjerm) på 

datoen søknaden om EU-miljømerket leveres inn. 

Merk: Etter tildelingen skal søkeren, minst hvert annet år i hele lisensens gyldighetsperiode, dokumentere 

samsvar med en av de to høyeste energiklassene som har registrerte modeller(1). 

b) Det maksimale effektforbruket i påslått tilstand i normal konfigurasjon skal være ≤ 64 W (125 W for digitale 

informasjonsskjermer, med UHD-oppløsninger og høyere). 

Vurdering og kontroll: For krav a) skal søkeren framlegge en prøvingsrapport for den elektroniske skjermen, utført 

etter målemetodene oppført i vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2019/2013. Dessuten skal søkeren, minst hvert 

annet år i hele lisensens gyldighetsperiode, framlegge dokumentasjon for de to høyeste klassene i EPREL-databasen 

(med tilgjengelige modeller med den oppløsning og skjermtype som er gjenstand for tildelingen) på søknadsdatoen. For 

krav b) skal søkeren framlegge en prøvingsrapport for den elektroniske skjermen, utført etter målemetodene og 

vilkårene oppført i nr. 1 og 2 i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2019/2021. 

Merk: For skjermer med HDR-funksjon skal måling av effektforbruket i påslått tilstand i samsvar med kravene i 

bokstav a) og b) foretas i normal konfigurasjon, i standard dynamikkområde (SDR). 

1.2 Strømstyring 

a) Manuell lysstyrkeregulering: den elektroniske skjermen skal gjøre det mulig for brukeren å justere bakgrunnsbelys-

ningens intensitet manuelt. 

b) Automatisk lysstyrkeregulering (ABC): elektroniske skjermer med automatisk lysstyrkeregulering (ABC) skal 

oppfylle kravene for en 10 % reduksjon av Pmeasured som beskrives i vedlegg II til forordning (EU) 2019/2021 

(avsnitt B nr. 1). 

c) Hurtigstartfunksjon: etter at hurtigstartfunksjonen er slått på (dersom apparatet har denne funksjonen), skal 

apparatet automatisk gå tilbake til hviletilstand eller avslått tilstand senest to timer etter at det sist ble brukt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring som bekrefter at apparatet er levert med innstillingene for 

strømstyring som er oppført ovenfor.  

  

(1) De to høyeste energiklassene må omfatte minst 25 registrerte modeller for å gjelde for en bestemt oppløsning og skjermtype (fjernsyn, 

monitor eller informasjonsskjerm). Dersom minsteantallet på 25 registrerte modeller ikke oppnås for en bestemt oppløsning og skjermtype, 

skal de to høyeste energiklassene som har registrerte modeller (uavhengig av antallet registrerte modeller) gjelde for den bestemte 

oppløsningen og skjermtypen. 

(2) https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-

label-and-ecodesign/product-database_en 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetjing av ei ramme for energimerking og om oppheving av 

direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 av 28.7.2017, s. 1). 
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For krav b) skal søkeren framlegge en prøvingsrapport for den elektroniske skjermen som viser at de oppførte vilkårene 

er oppfylt. De relevante målingene skal foretas i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) 2019/2021. 

For krav c) skal søkeren framlegge de aktuelle sidene i produktdokumentasjonen. 

Kriterium 2 – Stoffer som er underlagt begrensninger 

2.1 Stoffer som er forbudt eller underlagt begrensninger 

Forekomsten i produktet, eller i definerte delenheter og komponenter, av stoffer som er identifisert i samsvar med 

artikkel 59 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4), eller stoffer og stoffblandinger som oppfyller 

kriteriene for klassifisering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(5) med hensyn til de 

fareklasser, farekategorier og tilhørende faresetningskoder som er oppført i tabell 1, skal begrenses i samsvar med 

delkriterium 2.1 a) c). Med henblikk på dette kriteriet er kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring (SVHC-er), samt fareklasser, farekategorier og tilhørende faresetningskoder, gruppert i tabell 1. Delkriteri-

um 2.1 bokstav b) begrenser forekomsten av bestemte stoffer. 

Tabell 1 

Gruppering av kandidatlisten over SVHC-er og fareklasser, farekategorier og tilhørende faresetningskoder 

Farer i gruppe 1 

— Stoffer oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-er) 

— Stoffer klassifisert som kreftframkallende, mutagene og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

Farer i gruppe 2 

— Kategori 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd , H362 

— Kategori 1, giftighet i vann: H400, H410 

— Kategori 1 og 2, akutt giftighet: H300, H310, H330 

— Kategori 1, giftighet ved innånding: H304 

— Kategori 1, giftvirkning på bestemte organer (STOT): H370, H372 

Farer i gruppe 3 

— Kategori 2,3 og 4, giftighet i vann: H411, H412, H413 

— Kategori 3, akutt giftighet: H301, H311, H331, EUH070 

— Kategori 2, STOT: H371, H373 

2.1(a) Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-er) 

Stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som er identifisert etter framgangsmå-

ten i artikkel 59 i nevnte forordning og oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

med hensyn til godkjenning, skal ikke bevisst tilsettes produktet i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. Den samme 

begrensningen skal gjelde for delenheter og komponenter som er oppført i tabell 2, og som utgjør en del av produktet. 

Det skal ikke gis unntak fra dette kravet.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt be-

grensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(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). 
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Tabell 2 

Delenheter og komponenter der kriterium 2 a) skal gjelde 

Kretskort (printplater, utfylte hovedkort, kretskort til strømforsyning (strømforsyningsenheter) og modulkretskort) 

>10 cm2 

Elektriske ledninger/kabler (aggregert) 

Eksterne kabler (strømforsyningskabel (veksel- og likestrømskabler), modemkabel og LAN-kabel dersom det er 

relevant, HDMI-kabel og RCA-kabel) 

Utvendig kasse (bakre deksel, frontdeksel (ramme) og stativer) 

Fjernkontrollens utvendige kasse 

LED-bakgrunnsbelysning (LED-system) 

Når dette kravet formidles til leverandører av delenheter/komponenter som er oppført på listen, kan søkerne på forhånd 

gjennomgå REACH-kandidatlisten ved hjelp av IEC 62474-listen over stoffer som skal oppgis(6). Målet med gjennom-

gåelsen skal være å fastslå en mulig forekomst av stoffer i produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal samle erklæringer om at produktet og delenhetene i tabell 2 ikke inneholder 

SVHC-er i konsentrasjoner som tilsvarer eller overstiger den angitte konsentrasjonsgrensen. Erklæringene skal vise til 

den nyeste versjonen av kandidatlisten offentliggjort av ECHA(7) på datoen der det søkes om EU-miljømerket. Når 

erklæringene utarbeides på grunnlag av en forhåndsgjennomgåelse av kandidatlisten ved hjelp av IEC 62474, skal den 

gjennomgåtte listen som gis til leverandører av delenheter, også stilles til rådighet av søkeren. Den anvendte versjonen 

av IEC 62474-listen over stoffer som skal oppgis, skal avspeile den siste versjonen av kandidatlisten. 

Enhver leverandør i søkerens forsyningskjede kan også legge erklæringene direkte fram for vedkommende organer. 

2.1(b) Begrensning av forekomsten av bestemte farlige stoffer 

De farlige stoffene som er oppført i tabell 3, skal ikke bevisst tilsettes eller dannes i de spesifiserte delenhetene og 

komponentene i konsentrasjoner som tilsvarer eller overstiger de fastsatte konsentrasjonsgrensene. 

Tabell 3 

Stoffbegrensninger som skal gjelde for delenheter og komponenter 

Stoffgruppe Begrensningens omfang (stoffer og delenheter/komponenter) 
Konsentrasjonsgrenser (dersom 

dette er relevant) 

i) Loddemetall og 

kontakter 

Unntak 8b i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU(1) med hensyn til bruk av kadmium i elektriske 

kontakter er ikke tillatt. 

0,01 vektprosent 

Prøvingsmetode: IEC 62321-5 

ii) Polymer-

stabilisatorer, 

fargestoffer og 

forurensende 

stoffer 

Følgende organiske stabilisatorforbindelser med tinn klassifisert 

som farer i gruppe 1 og 2 skal ikke forekomme i eksterne 

kabler: 

Dibutyltinnoksid 

Dibutyltinndiacetat 

Dibutyltinndilaurat 

Dibutyltinnmaleat 

Dioktyltinnoksid 

Dioktyltinndilaurat 

Ikke relevant 

  

(6) Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474, 

(7) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, http://www.echa.europa.eu/ 

candidate-list-table. 
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 Skjermens utvendige kasse skal ikke inneholde følgende farge-

stoffer: 

Azofargestoffer som kan spaltes til kreftframkallende aromatis-

ke aminer oppført i tillegg 8 til forordning (EF) nr. 1907/2006, 

og/eller fargestofforbindelser som er oppført på listen IEC 

62474 over stoffer som skal oppgis. 

Ikke relevant 

 Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er) som er 

klassifisert som farer i gruppe 1 og 2, skal ikke forekomme i 

konsentrasjoner som er høyere enn eller lik enkeltstående eller 

samlede konsentrasjonsgrenser i eksterne overflater av plast 

eller syntetisk gummi i 

Eksterne kabler 

Fjernkontrollens utvendige kasse 

Fjernkontrollens gummideler 

Forekomst og konsentrasjon av følgende PAH-er skal kontrolle-

res: 

PAH-er som er underlagt begrensninger i henhold til forord-

ning (EF) nr. 1907/2006: 

Benzo[a]pyren 

Benzo[e]pyren 

Benzo[a]antracen 

Krysen 

Benzo(b)fluoranten 

Benzo[j]fluoranten 

Benzo[k]fluoranten 

Dibenzo[a,h]antracen 

Andre PAH-er som er underlagt begrensninger: 

Acenaften 

Acenaftylen 

Antracen 

Benzo[ghi]perylen 

Fluoranten 

Fluoren 

Indeno[1,2,3-cd]pyren 

Naftalen 

Fenantren 

Pyren 

De enkelte konsentrasjons-

grensene for PAH-er som er 

underlagt begrensninger i 

henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, skal være 

1 mg/kg. 

Den samlede konsentrasjonen 

av de 18 oppførte PAH-ene 

skal ikke overstige 10 mg/kg. 

Prøvingsmetode: AfPS GS 

2014:01 PAK. 

iii) Biocid-

produkter 

Fjernkontrollens utvendige kasse og gummideler skal ikke 

inneholde biocidprodukter som er ment å ha antibakteriell 

virkning. 

Ikke relevant 

iv) Kvikksølv i 

bakgrunns-

belysning 

Unntak 3 i samsvar med direktiv 2011/65/EU om bruk av 

kvikksølv i kaldkatodelysrør og lysrør med eksterne elektroder 

(CCFL og EEFL) er ikke tillatt. 

Ikke relevant 

v) Midler til lutring 

av glass 

Arsen og arsenforbindelser skal ikke brukes i produksjonen av 

glass til LCD-skjermer og dekkglass til skjermer. 

0,0050 vektprosent 
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vi) Klorbasert plast Plastdeler >25 g skal ikke inneholde klorerte polymerer. 

Merk: For dette spesifikke delkravet betraktes ikke plastdekket 

på kabler som en «plastdel». 

Ikke relevant 

vii) Ftalater Diisononylftalat (DINP) og diisodecylftalat (DIDP) skal ikke 

brukes i eksterne strømkabler. 

Ikke relevant 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og 

elektronisk utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge samsvarserklæringer og prøvingsrapporter i samsvar med kravene i 

tabell 3. Dersom det kreves prøvingsrapporter, skal de gjelde på søknadstidspunktet for den berørte produksjons-

modellen, og for alle tilknyttede leverandører. Dersom delenheter eller komponenter med de samme tekniske spesifika-

sjonene stammer fra forskjellige leverandører, skal eventuelle prøvinger utføres på delene fra hver enkelt leverandør. 

Enhver leverandør i søkerens forsyningskjede kan også legge erklæringene/prøvingsrapportene direkte fram for 

vedkommende organer. 

2.1(c) Begrensninger på aktive stoffer som er klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

Flammehemmere og myknere som er klassifisert i en av fareklassene, farekategoriene og tilhørende faresetningskoder 

oppført i tabell 1, i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, skal ikke bevisst tilsettes delenheter og komponenter 

oppført i tabell 4 i konsentrasjoner som tilsvarer eller overstiger en konsentrasjonsgrense på 0,10 vektprosent. 

Tabell 4 

Delenheter og komponenter der kriterium 2.1 bokstav c) skal gjelde 

Deler som inneholder flammehemmere 

— Kretskort 

— Eksterne kabler 

— Skjermens utvendige kasse 

Deler som inneholder myknere 

— Eksterne kabler 

— Internt elektrisk ledningsnett 

— Skjermens utvendige kasse 

Unntak for bruk av farlige flammehemmere og myknere 

Bruk av flammehemmere og myknere som oppfyller kriteriene for klassifisering med hensyn til en av fareklassene, 

farekategoriene og tilhørende faresetningskoder oppført i tabell 1, er unntatt fra kravene i kriterium 2.1 bokstav c), 

forutsatt at de oppfyller vilkårene i tabell 5. 

Tabell 5 

Unntak fra begrensninger av stoffer klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og gjeldende vilkår 

Type stoff/stoffblanding Bruksområde Unntatt kode for fareklasse, farekategori og faresetning, samt vilkår for unntak 

Flammehemmere Kretskort Flammehemmere klassifisert i faregruppe 3, og TBBPA (klassifisert i grup-

pe 2) er unntatt og kan brukes. 

Eksterne kabler Flammehemmere og deres synergister klassifisert i faregruppe 3, og antim-

ontrioksid (Sb2O3) klassifisert i faregruppe 2 er unntatt og kan brukes. 
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 Skjermens 

utvendige kasse 

Flammehemmere og deres synergister klassifisert i faregruppe 2 og 3 er 

unntatt og kan brukes. 

Myknere Eksterne kabler, 

internt elektrisk 

ledningsnett og 

skjermens 

utvendige kasse 

Myknere klassifisert i faregruppe 3 er unntatt og kan brukes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriterium 2.1 bokstav c) er overholdt. Erklæringen 

skal underbygges med listen over flammehemmere, myknere, metalltilsetningsstoffer og metallbelegg som brukes i del-

enheter og komponenter oppført i tabell 4, sammen med sikkerhetsdatablad (SDS) som bekrefter deres fareklassifise-

ring eller mangel på klassifisering. 

For de unntatte stoffene og stoffblandingene oppført i tabell 5 skal søkeren framlegge dokumentasjon på at alle vilkå-

rene for unntaket er oppfylt. Når det kreves prøvingsrapporter, skal de gjelde for produktmodellen på søknadstids-

punktet. 

Enhver leverandør i søkerens forsyningskjede kan også legge erklæringene/prøvingsrapportene direkte fram for ved-

kommende organer. 

2.2 Aktiviteter for å redusere utslipp av fluorholdig klimagass (GHG) i forsyningskjeden. 

Søkeren skal samle inn følgende informasjon fra sine leverandører av LCD-skjermer, der de skal dokumentere sin 

innsats for å redusere GHG-utslipp fra produksjonsprosessen, samt nyttevirkningen av rensesystemene disse leverandø-

rene har installert: 

a) Spesifisering av hvilke F-GHG-er som er brukt, og hvilke som reduseres. 

b) Årlig intensitet i utslippene av F-GHG (i kg CO2ekv per m2 av produserte flatskjermer (substratglass) på 

produksjonsstedene siste år. 

c) Opplysninger om effektiviteten av destruering eller fjerning (DRE-er) i installerte rensesystemer for hvert F-GHG 

som er brukt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge dokumentasjon med informasjon fra sine skjermleverandører som nevnt 

ovenfor, for vedkommende organ. Enhver leverandør i søkerens forsyningskjede kan også legge dokumentasjonen 

direkte fram for vedkommende organer. 

Kriterium 3 – Reparasjonsmuligheter og kommersiell garanti 

a) Reparasjonsvennlig konstruksjon: 

i) Følgende reservedeler til elektroniske skjermer skal være tilgjengelige og kunne skiftes ut ved hjelp av verktøy som 

finnes i handelen (det vil si alt verktøy unntatt navnebeskyttet verktøy, for eksempel skrutrekker, spatel, tang eller 

pinsett): 

— Skjerm og LED-bakgrunnsbelysning. 

— Stativ. 

— Kretskort for strømforsyning og styringskrets. 

ii) Lim som må fjernes med varme eller kjemikalier, skal ikke brukes til å feste den elektroniske skjermens bakplate. 

iii) Kapslingene skal ikke inneholde sammensatte elektroniske komponenter som ikke kan fjernes ved hjelp av verktøy 

som finnes i handelen. 

b) Reparasjonshåndbok: Søkeren skal sørge for tydelige demonterings- og reparasjonsanvisninger (for eksempel i trykt eller 

elektronisk form), og gjøre dem offentlig tilgjengelige uten ekstra kostnader, slik at produktene kan demonteres uten å 

ødelegges når viktige komponenter eller deler skal skiftes ut i forbindelse med oppgradering eller reparasjon.  
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c) Reparasjonsservice/informasjon: Bruksanvisningene eller produsentens nettsted bør inneholde opplysninger om hvor 

brukeren kan henvende seg for å få fagfolk til å utføre reparasjoner og vedlikehold av den elektroniske skjermen, med 

kontaktopplysninger når det er aktuelt, samt produsentens veiledende reservedelspriser. I garantitiden nevnt i bokstav e) kan 

dette være begrenset til søkerens autoriserte tjenesteytere. 

d) Tilgang til reservedeler: Søkeren skal sikre at originale eller bakoverkompatible reservedeler (de deler som er nevnt i 

bokstav a) i), og de som omfattes av vedlegg II (D. Krav til materialeffektivitet, nr 5 A) Tilgang til reservedeler) i 

forordning (EU) 2019/2021, som et minimum) er offentlig tilgjengelige i minst åtte år etter at modellen ikke lenger 

produseres. 

e) Kommersiell garanti: Med forbehold for selgeres rettslige forpliktelser etter nasjonal rett om rettslige og kommersielle 

garantier skal søkeren gi minst tre års kommersiell garanti uten ekstra kostnader, og skal i dette tidsrommet sikre at varen er 

i samsvar med kjøpsavtalen. Denne garantien skal omfatte en serviceavtale med mulighet for henting og tilbakelevering når 

reparasjonen ikke skjer på stedet. 

f) Informasjon om reparasjon, reservedeler og kommersiell garanti skal på anmodning gis i formater som er tilgjengelige for 

personer med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med kravene om tilgjengelighet i direktiv (EU) 2019/882. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring for vedkommende organ om at produktet oppfyller disse kravene. 

Søkeren skal også framlegge følgende: 

a) Et diagram i uttrekksperspektiv som viser hvordan kapslinger, chassis og sammensatte elektriske/elektroniske komponenter 

er montert i produktet. 

b) En kopi av den kommersielle garantien. 

c) En kopi av reparasjonshåndboken. 

d) En kopi av bruksanvisningen. 

e) En allment tilgjengelig liste over autoriserte forhandlere av reservedeler. 

Kriterium 4 – Håndtering ved endt levetid 

4.1 Materialvalg og informasjon som gjør det lettere å gjenvinne produktet 

a) Gjenvinning av plast: 

i) Deler med en vekt over 25 gram skal bestå av en enkelt polymer eller en polymerblanding eller -legering som 

kan gjenvinnes. 

ii) Forekomst av maling og belegg skal ikke i vesentlig grad påvirke styrken i gjenvunnet plastmateriale som 

produseres fra slike komponenter, ved gjenvinning og når de prøves i samsvar med ISO 180 [1] eller 

tilsvarende. 

iii) Plastkabinetter skal ikke inneholde innstøpt eller pålimt metall, med mindre metallinnsatsene kan fjernes med 

verktøy som finnes i handelen. 

iv) Kapslinger, kabinetter og rammer som inneholder flammehemmere, skal kunne gjenvinnes. 

Merknad 1: I dette kriteriet menes med vesentlig grad en > 25 % reduksjon i izod-slagfastheten hos et 

gjenvunnet harpiks, målt ved hjelp av ISO 180. 

b) Informasjon med sikte på å lette gjenvinningen: 

1. Plastdeler med en masse over 25 g skal merkes i samsvar med ISO 11469 og ISO 1043 del 1–4. For plastdeler 

> 100 gram bør merkingen være tilstrekkelig stor og lett synlig, slik at den lett kan identifiseres. 

Unntak som er oppført i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) 2019/2021 (avsnitt D nr. 2) skal gjelde for 

dette kravet. 

2. Søkeren skal, på et nettsted og uten kostnader, gjøre informasjon som er relevant for demontering og 

gjenvinning tilgjengelig for profesjonelle aktører i avfallssektoren. Denne informasjonen bør minst inneholde a) 

et diagram over produktet som viser plasseringen av plastkomponenter som inneholder flammehemmere; b) 

plasseringen av komponenter som inneholder toksiske eller økotoksiske stoffer.  
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c) Innhold av gjenvunnet materiale: 

Produktet skal i gjennomsnitt inneholde minst 10 % plast som er gjenvunnet etter forbrukerleddet, målt som en 

prosent av det samlede innholdet av plast (etter vekt) i produktet, unntatt printplater. Dersom innholdet av 

gjenvunnet materiale er over 25 %, kan dette angis i tekstboksen som følger med miljømerket (se kriterium 6.2). 

Produkter med en kapsling av metall er unntatt fra dette delkriteriet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et diagram i uttrekksperspektiv over den elektroniske skjermen i skrift-

lig eller audiovisuelt format. Diagrammet skal identifisere plastdeler over 25 gram etter vekt, deres polymersammen-

setning og deres merking i henhold til ISO 11469 og ISO 1043. Merkingens dimensjoner og plasseringer skal illustre-

res, og dersom unntak gjelder, skal de tekniske begrunnelsene angis. 

Søkeren skal gjøre informasjon som er relevant for demontering og gjenvinning tilgjengelig for profesjonelle aktører, 

og angi nettstedet der informasjonen er å finne. 

Søkeren skal vise at produktet kan gjenvinnes ved å framlegge dokumentasjon på at plasten, verken i seg selv eller i 

sammensetninger, påvirker den gjenvunne plastens tekniske egenskaper på en slik måte at den ikke kan gjenbrukes i 

elektroniske produkter. Dette kan omfatte: 

— En erklæring fra et erfarent plastgjenvinningsforetak eller et godkjent behandlingsforetak i samsvar med artikkel 

23 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(8). 

— Prøvingsresultater fra et uavhengig laboratorium eller et erfarent plastgjenvinningsforetak. 

— Teknisk litteratur som er vurdert av fagfeller og av bransjen, og som er relevant for EU. 

Søkeren skal framlegge en tredjemannskontroll og sørge for at innhold som er gjenvunnet etter forbrukerleddet, kan 

spores. Sertifikater for gjenvinningsforetak etter EuCertPlast-sertifiseringsordningen eller tilsvarende kan brukes til 

støtte for kontrollen. 

4.2 Konstruksjon med tanke på demontering og gjenvinning 

a) For følgende deler, alt etter hva som er relevant for produktet, skal en manuell demontering kunne utføres av én 

person (det vil si at det ikke er behov for å løsne mer enn én klikkeforbindelse på samme tid ved hjelp av vanlig 

verktøy som finnes i handelen (det vil si tenger, skrutrekkere, kuttere og hammere som definert ved ISO 5742, ISO 

1174 og ISO 15601): 

i) Printplater > 10 cm2 

ii) Tynnfilmtransistor (TFT) > 100 cm2 og filmledere. 

iii) Lysleder av polymetylmetakrylat (PMMA). 

b) Minst én av følgende valgfrie komponenter (hvis det er relevant) skal også kunne demonteres manuelt ved hjelp av 

vanlig verktøy som finnes i handelen: 

i) LED-bakgrunnsbelysning. 

ii) Magneter i høyttalerenheter (for skjermstørrelser på minst 25 tommer). 

iii) HDD-enheter (hvis det er relevant for smarte apparater). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge følgende: 

En prøvingsrapport med opplysninger om rekkefølgen i demonteringen, med en utførlig beskrivelse av de konkrete 

demonteringstrinnene, verktøy og prosedyrer for komponentene som er oppført i bokstav a), og den eller de valgfrie 

komponentene som er valgt ut fra bokstav b). 

Kriterium 5 – Foretakenes samfunnsansvar 

5.1 Arbeidsvilkår i forbindelse med produksjonen 

I lys av trepartserklæringen fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) om prinsipper for flernasjonale selskaper 

og sosialpolitikk, FNs Global Compact-initiativ (søyle 2), FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskeret-

tigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak, skal søkeren sørge for tredjemannskontroll underbygd av 

revisjoner på stedet som bekrefter at gjeldende prinsipper i ILOs kjernekonvensjoner og tilleggsbestemmelsene angitt 

nedenfor er overholdt på anlegget der sluttmonteringen av produktet finner sted.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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ILOs kjernekonvensjoner: 

a) Barnearbeid: 

i) Konvensjonen om minstealder for adgang til sysselsetting, 1973 (nr. 138). 

ii) Konvensjonen om de verste former for barnearbeid, 1999 (nr. 182). 

b) Tvangsarbeid: 

i) Konvensjonen om tvangsarbeid, 1930 (nr. 29), og protokollen til konvensjonen om tvangsarbeid fra 2014. 

ii) Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid, 1957 (nr. 105). 

c) Organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger: 

i) Konvensjonen om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, 1948 (nr. 87). 

ii) Konvensjonen om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98). 

d) Forskjellsbehandling: 

i) Konvensjonen om lik lønn, 1951 (nr. 100). 

ii) Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og yrke, 1958 (nr. 111). 

Tilleggsbestemmelser: 

a) Arbeidstid: 

i) ILOs konvensjon om arbeidstid, 1919 (nr. 1). 

b) Lønn: 

i) ILOs konvensjon om fastsetting av minstelønn, 1970 (nr. 131) 

ii) Levelønn: Søkeren skal sikre at lønn (før skatt, bonus, godtgjøring eller overtidsbetaling) som betales for en 

normal arbeidsuke (høyst 48 timer) er tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov (bolig, energi, ernæring, 

klær, helsetjenester, utdanning, drikkevann, omsorg for barn og transport) for en arbeidstaker og en familie på 

fire personer, og med en viss ekstra margin. Gjennomføringen bør revideres i samsvar med retningslinjene i 

standarden SA8000(9) om lønn («Remuneration»). 

c) Helse og sikkerhet: 

i) ILOs konvensjon om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet, 1990 (nr. 170). 

ii) ILOs konvensjon om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, 1981 (nr. 155). 

På steder der loven begrenser retten til foreningsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger, vil foretaket ikke 

hindre arbeidstakerne i å utvikle alternative ordninger som gjør at de kan gi uttrykk for sin misnøye og verne om sine 

rettigheter knyttet til arbeidsforhold og ansettelsesvilkår, og skal anerkjenne legitime arbeidstakersammenslutninger 

som det kan gå i dialog med om forhold på arbeidsplassen. 

Revisjonsprosessen skal omfatte samråd med eksterne organisasjoner som er uavhengige av industrien, i lokalmiljøet 

rundt produksjonsstedene, blant annet fagforeninger, organisasjoner i lokalsamfunnet, ikke-statlige organisasjoner og 

eksperter på arbeidsforhold. Det skal holdes meningsfylte konsultasjoner med minst to berørte parter fra to ulike 

undergrupper. 

I EU-miljømerkets gyldighetsperiode skal søkeren offentliggjøre aggregerte resultater og hovedfunn fra revisjonene 

(med nærmere opplysninger om a) antallet overtredelser og deres alvorlighetsgrad for hver arbeidstakerrettighet og 

arbeidsmiljøstandard; b) strategi for å rette opp forholdene – når slike tiltak omfatter forebygging etter FNs veiledende 

prinsipper; c) vurdering, etter samråd med berørte parter, av de underliggende årsakene til vedvarende overtredelser – 

hvem ble konsultert, hvilke spørsmål ble tatt opp, hvordan påvirket dette den korrigerende tiltaksplanen), på Internett 

for å kunne dokumenteres sine resultater overfor interesserte forbrukere. 

Vurdering og kontroll: Søkeren viser at disse kravene er oppfylt ved å framlegge kopier av den siste versjonen av sine 

atferdsnormer, som må være forenlig med bestemmelsene angitt ovenfor, og ved å framlegge underbyggende revisjons-

rapporter for hvert anlegg for sluttmontering av modellen(e) som skal miljømerkes, med en lenke til et nettsted der 

resultater og funn er å finne.  

  

(9) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org 
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Tredjemannsrevisjonene av stedet skal utføres av revisorer som er kvalifisert til å vurdere om bransjens produksjons-

steder oppfyller sosiale standarder eller atferdsnormer, eller – i land som har ratifisert ILOs konvensjon om 

arbeidstilsyn fra 1947 (nr. 81), og der ILOs tilsyn viser at det nasjonale arbeidstilsynet er effektivt og tilsynsordningen 

omfatter områdene som er angitt ovenfor(10) – av en eller flere arbeidsinspektører utpekt av en nasjonal myndighet. 

Gyldige sertifikater skal godtas dersom de er utstedt innenfor rammen av uavhengige ordninger eller inspeksjons-

prosesser som, sammen eller delvis, kontrollerer at det er samsvar med gjeldende prinsipper i de angitte ILO-kjerne-

konvensjonene og tilleggsbestemmelsene om arbeidstid, lønn, sikkerhet og helse, og samråd med eksterne berørte 

parter. Sertifikatene skal ikke være mer enn tolv måneder gamle. 

5.2 Anskaffelse av «konfliktfrie mineraler» 

Søkeren skal støtte en ansvarlig anskaffelse av tinn, tantal, wolfram og mineraler av disse, samt gull, fra konflikt- og 

høyrisikoområder ved å 

i) utvise tilbørlig aktsomhet i tråd med OECDs retningslinjer om tilbørlig aktsomhet for ansvarlige forsyningskjeder 

for mineraler fra konflikt- og høyrisikoområder, og 

ii) fremme ansvarlig produksjon av og handel med mineraler i konflikt- og høyrisikoområder for de identifiserte 

mineralene som brukes i produktets komponenter, i samsvar med OECDs retningslinjer. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal erklære at disse kravene er oppfylt, og framlegge følgende dokumentasjon: 

— En rapport som viser at det er utvist tilbørlig aktsomhet i forsyningskjeden for de fire mineralene som er nevnt. 

Underbyggende dokumentasjon, for eksempel samsvarssertifikater utstedt innenfor rammen av EU-ordningen, skal 

også godtas. 

— Identifikasjon av komponenten(e) som inneholder de nevnte materialene, og deres leverandør(er), samt forsynings-

kjeden eller prosjektet som er brukt til å sikre en ansvarlig anskaffelse. 

Kriterium 6 – Informasjonskriterier 

6.1 Brukerinformasjon 

Produktet skal selges med relevant brukerinformasjon som inneholder råd om miljøvennlig bruk og sluttbehandling av 

produktet. 

Produktemballasjen og/eller dokumentasjonen som følger med produktet, skal inneholde kontaktopplysninger (telefon 

og/eller e-post) og en henvisning til informasjon på Internett for forbrukere som har spørsmål eller trenger bestemte råd 

om hvordan de skal bruke eller kvitte seg med den elektroniske skjermen. Informasjonen skal som et minimum 

inneholde følgende opplysninger (når det er relevant): 

a) Energiforbruk: Energieffektivitetsklasse i samsvar med delegert forordning (EU) 2019/2013. Maksimalt energifor-

bruk i hver driftstilstand. I tillegg skal det gis instruksjoner om bruken av produktets energisparetilstand og opplys-

ninger om at energieffektivitet reduserer strømforbruket og derved gir lavere strømregninger. 

b) Følgende opplysninger om hvordan energiforbruket kan reduseres: 

i) Dersom produktet skrus av ved stikkontakten eller med en av-knapp (når en slik finnes), reduseres energifor-

bruket til (nesten) null. 

ii) Dersom produktet settes i hviletilstand, reduseres energiforbruket, men en viss mengde strøm vil fremdeles bli 

brukt. 

iii) Merk at skjermsparere (dataskjermer) kan hindre at skjermen går over i energisparetilstand når den ikke er i 

bruk. Energiforbruket kan derfor reduseres ved å sikre at skjermspareren ikke er aktivert. 

iv) Merk at en hurtigstartfunksjon kan gi økt energiforbruk. 

v) Merk at integrerte funksjoner, slik som en mottaker for digitale signaler (for eksempel DVB-T) eller harddisk-

spillere kan bidra til å redusere energiforbruket dersom dette fører til at et eksternt apparat blir overflødig. 

c) Nettverksforbindelse: Informasjon om hvordan nettverksfunksjoner kan deaktiveres. 

d) Av/på-knappens plassering. 

e) Informasjon om at en forlengelse av produktets levetid reduserer de samlede miljøvirkningene. 

  

(10) Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og den tilhørende veiledningen i brukerhåndboken. 
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f) Følgende opplysninger om hvordan produktets levetid kan forlenges: 

i) Tydelige demonterings- og reparasjonsanvisninger, slik at produktene kan demonteres uten å ødelegges når 

viktige komponenter eller deler skal skiftes ut. 

ii) Opplysninger om hvor brukeren kan henvende seg for å få fagfolk til å utføre reparasjoner og vedlikehold av 

produktet, eventuelt med kontaktopplysninger. 

g) Instruksjoner om riktig sluttbehandling av kasserte produkter, ved avfallsanlegg eller gjennom ordninger for 

tilbakelevering til detaljisten, alt etter hva som er relevant, som skal være i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2012/19/EU. 

h) Opplysninger om at produktet er tildelt EU-miljømerket, med en kort forklaring av hva dette innebærer, og om at 

flere opplysninger om miljømerket er tilgjengelige på nettstedet http://www.ecolabel.eu. 

i) Alle trykte utgaver av bruks-/reparasjonsanvisninger bør inneholde gjenvunne materialer, og ikke klorbleket papir. 

For å spare ressurser bør elektroniske versjoner foretrekkes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring for vedkommende organ om at produktet oppfyller disse 

kravene, samt en lenke til nettstedet som inneholder en elektronisk versjon eller en kopi av bruks-/reparasjonsanvisnin-

gen. 

6.2 Informasjon på EU-miljømerket 

Dersom det valgfrie merket med tekstboks brukes, skal det inneholde tre av følgende utsagn: 

a) Høy energieffektivitet. 

b) Begrenset bruk av farlige stoffer. 

c) Konstruert med tanke på enkel reparasjon og gjenvinning. 

d) Inneholder xy % plast som er gjenvunnet etter forbrukerleddet (bare når innholdet utgjør mer enn 25 % av den 

totale plastmengden). 

Søkeren skal følge veiledningen om riktig bruk av EU-miljømerkets logo, som er angitt i retningslinjene for EU-miljø-

merkets logo: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd med et bilde 

med høy oppløsning/en illustrasjon av produktemballasjen som tydelig viser merket, registrerings-/lisensnummeret og, 

dersom det er relevant, erklæringene som kan vises sammen med merket. 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2020/1805 

av 27. november 2020 

om endring av beslutning 2014/350/EU og beslutning (EU) 2016/1349 for å forlenge gyldighetsperioden for 

miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter og fottøy samt de tilhørende kravene 

til vurdering og kontroll 

[meddelt under nummer C(2020) 8152](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter og for de tilhørende kravene 

til vurdering og kontroll, fastsatt i kommisjonsbeslutning 2014/350/EU(2), utløper 5. desember 2020. 

2) Gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til fottøy og for de tilhørende kravene til 

vurdering og kontroll, fastsatt i kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349(3), utløper 5. august 2022. 

3) I tråd med konklusjonene fra egnethetsvurderingen av EU-miljømerket av 30. juni 2017(4) vurderte Kommisjonen, 

sammen med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union, relevansen av hver produktgruppe, og om gruppenes 

nåværende miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll fortsatt er relevante og formålstjenlige, før 

framlegget om forlengelse ble gjort. Vurderingen bekreftet at når det gjelder beslutning 2014/350/EU og beslutning 

(EU) 2016/1349 er produktgruppene, samt deres nåværende miljøkriterier og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll, relevante og formålstjenlige. 

4) I tråd med konklusjonene fra egnethetsvurderingen av EU-miljømerket av 30. juni 2017 foreslår dessuten Kommisjonen, 

sammen med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union, løsninger som kan bedre synergiene mellom produkt-

gruppene og øke bruken av EU-miljømerket, blant annet ved å slå sammen produktgrupper som er tett forbundet, 

dersom det er relevant, og ved å påse at det tas tilbørlig hensyn til sammenhengen mellom relevant EU-politikk, 

regelverk og vitenskapelige data under revisjonsprosessen. 

5) For ytterligere å fremme overgang til en mer sirkulær økonomi skal kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til 

tekstilprodukter og fottøy revideres i samsvar med kommisjonsmeldingen «New Circular Economy Action Plan for a 

cleaner and more competitive Europe»(5). Gyldighetsperioden for kriteriene for tildeling av EU-miljømerket fastsatt i 

beslutning 2014/350/EU og beslutning (EU) 2016/1349 bør derfor forlenges til samme sluttdato, slik at Kommisjonen 

kan revidere begge disse produktgruppene samlet og om mulig slå dem sammen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 402 av 1.12.2020, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

(EUT L 174 av 13.6.2014, s. 45). 

(3) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til fottøy (EUT 

L 214 av 9.8.2016, s. 16). 

(4) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om revisjonen av gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket (COM(2017) 355 final). 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen: «A new Circular 

Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe» (COM(2020) 98 final). 
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6) For å sørge for tilstrekkelig tid til fullføring av revisjonsprosessen og gi et pålitelig perspektiv som muliggjør kontinuitet 

i markedet for eksisterende og framtidige lisensinnehavere, som i mellomtiden fortsatt kan nyte godt av fordelene ved å 

ha EU-miljømerket på produkter som er tildelt merket, bør gyldighetsperioden for de nåværende kriteriene for tekstil-

produkter og fottøy og for de tilhørende kravene til vurdering og kontroll, forlenges til 31. desember 2025. 

7) Beslutning 2014/350/EU og beslutning (EU) 2016/1349 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Artikkel 6 i beslutning 2014/350/EU skal lyde: 

«Artikkel 6 

Miljøkriteriene for produktgruppen «tekstilprodukter» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde til 

31. desember 2025.» 

Artikkel 2 

Artikkel 4 i beslutning (EU) 2016/1349 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «fottøy» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde til  

31. desember 2025.» 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/759 

av 8. juni 2020 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å inkludere bruk av 12 volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslipps-

standarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU)  

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsentene ŠKODA AUTO, a.s, FORD-Werke GmbH, Groupe RENAULT, FCA Italy S.p.A., SEAT S.A., Volkswa-

gen AG, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA og OPEL Automobile GmbH framla 

17. oktober 2019 en felles anmodning i samsvar med artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011(2) om å endre Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588(3) for å utvide godkjenningen av 

den innovative teknologien til også å omfatte bruk av teknologien i personbiler som kan kjøres på visse alternative 

drivstoffer. 

2) Særlig har anmoderne, på grunn av den økende andelen av personbiler som kan kjøres på flytende petroleumsgass 

(LPG) eller komprimert naturgass (CNG), bedt om at gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 også skal omfatte bruk 

av de 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorene i slike biler, og at enkelte faktorer i prøvingsmetoden tilpasses i sam-

svar med dette. 

3) Kommisjonen har vurdert anmodningen i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative 

teknologier i henhold til europaparlaments. og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(4) (versjonen fra juli 2018)(5). Den fant 

anmodningen berettiget med hensyn til LPG- og CNG-drevne kjøretøyer, og minstekravet til virkningsgrad for den  

12-volts effektive vekselstrømsgeneratoren for bruk i slike biler bør derfor tilpasses for å ta hensyn til bruk av denne 

innovative teknologien i kjøretøyer som kan kjøres på disse drivstoffene. 

4) Det er dessuten hensiktsmessig og forenlig med andre godkjenningsbeslutninger å også ta for seg situasjonen for 

kjøretøyer som kan kjøres på E85. Det bør særlig presiseres at for slike kjøretøyer er det på grunn av den begrensede 

tilgangen på E85 i unionsmarkedet som helhet, ikke hensiktsmessig å skille dette drivstoffet fra bensin ved bestemmelse 

av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en effektiv 12-volts vekselstrømsgenerator. 

5) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 9.6.2020, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som benyttes i 12 volts 

effektive vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 25). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(5) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 1 skal bokstav c) lyde: 

«c) Den har en virkningsgrad på minst 

i) 73,8 % for bensin- eller E85-drevne kjøretøyer uten turbolader, 

ii) 73,4 % for bensin- eller E85-drevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer, 

iv) 74,6 % for kjøretøyer drevet av flytende petroleumsgass (LPG) uten turbolader, 

v) 74,1 % for LPG-drevne kjøretøyer med turbolader, 

vi) 76,3 % for kjøretøyer drevet av komprimert petroleumsgass (CNG) uten turbolader, 

vii) 75,7 % for CNG-drevne kjøretøyer med turbolader.» 

2) I artikkel 3 tilføyes følgende numre: 

«3. Dersom den innovative teknologien er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, 

skal godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For todrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonsverdien for LPG eller 

CNG. 

b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonsverdien for bensin. 

4. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til miljøinnovasjonskode 17, kan bare tas i 

betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp til og med kalenderåret 2020.» 

3) I vedlegget skal tabell 2 og 3 lyde: 

«Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor Faktisk effektforbruk (VPe) [l/kWh] 

Bensin/E85 0,264 

Bensin/E85 turbo 0,280 

Diesel 0,220 

LPG 0,342 

LPG turbo 0,363 

 Faktisk effektforbruk (VPe) [m3/kWh] 

CNG (G20) 0,259 

CNG (G20) turbo 0,275 
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Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor (CF) 

Drivstofftype Omregningsfaktor 

 [100 g CO2/l] [g CO2 / l] 

Bensin/E85 23,3 2 330 

Diesel 26,4 2 640 

LPG 16,3 1 629 

 [100 g CO2/m3] [g CO2/m3] 

CNG (G20) 18,0 1 795» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 8. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1603 

av 18. juli 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak  

vedtatt av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart for overvåking, rapportering og 

verifisering av luftfartsutslipp med henblikk på å gjennomføre et globalt markedsbasert tiltak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 28c, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 28c i direktiv 2003/87/EF gis Kommisjonen myndighet til å vedta bestemmelser om hensiktsmessig over-

våking, rapportering og verifisering av utslipp med det formål å gjennomføre Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfarts («ICAO») globale markedsbaserte tiltak på alle ruter som omfattes av tiltaket. Av rettssikkerhets- og klar-

hetshensyn er det nødvendig å spesifisere, med henvisning til de relevante rutene og luftfartøyoperatørene, hvilke 

flyginger som omfattes av disse bestemmelsene. 

2) I forbindelse med EUs ordning for handel med utslippskvoter får regler for overvåking og rapportering av utslipp samt 

verifisering av utslippsrapporter anvendelse i samsvar med Kommisjonens forordning (EU) nr. 601/2012(2) og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067(3). Reglene for overvåking og rapportering av utslipp ble 

ajourført og videreutviklet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066(4), som får anvendelse fra  

1. januar 2021. I gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 og (EU) 2018/2067 er det tatt hensyn til første utgave av de 

internasjonale standardene og anbefalte praksisene som ble vedtatt av ICAO 27. juni 2018. For å sikre administrativ 

effektivitet og for å minimere operatørenes kostnader ved å overholde bestemmelsene, bør bestemmelsene om 

gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak og bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 samt 

bestemmelsene i nevnte gjennomføringsforordninger tilpasses til hverandre. 

3) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 kan medlemsstatene pålegge bruk av elektroniske maler og 

bestemte filformater ved rapportering av utslipp fra luftfartsvirksomhet i henhold til direktiv 2003/87/EF. For å sikre at 

luftfartøyoperatører kan overholde slike krav også ved rapportering av utslipp i forbindelse med ICAOs globale 

markedsbaserte tiltak, bør Kommisjonen offentliggjøre et spesifikt elektronisk datautvekslingsformat. 

4) Anvendelse av overvåkings-, rapporterings- og verifiseringskrav for visse flyginger utelukkende for luftfartøyoperatører 

som er etablert i EØS, anses ikke å forårsake noen konkurransevridning. Slike krav kan derfor vedtas på grunnlag av 

artikkel 28c i direktiv 2003/87/EF. 

5) På grunnlag av en samarbeidsavtale inngått mellom Eurocontrol og Kommisjonen har Kommisjonen rett til å anmode 

om bistand fra Eurocontrol for å sikre kvaliteten på utslippsdata. For å sikre at utslippsdataene som skal oversendes av 

medlemsstatene, er fullstendige og nøyaktige og i det formatet som forventes av ICAO, bør medlemsstatene kunne 

anmode Kommisjonen om å søke slik bistand fra Eurocontrol.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 30.9.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av 

miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 334 av 31.12.2018, s. 94). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser 

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 334 av 

31.12.2018, s. 1). 
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6) Medlemsstatene bør oversende relevante verifiserte utslippsdata til ICAOs sekretariat og sikre fullstendig og rettidig 

rapportering av utslippsdata for alle relevante flyginger. 

7) I samsvar med artikkel 28b nr. 2 i direktiv 2003/87/EF bør det i rapporten omhandlet i nevnte artikkel overveies om 

denne forordningen bør revideres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Rapporteringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 2 får anvendelse bare på luftfartøyoperatører som oppfyller samtlige av 

følgende vilkår: 

a) De er innehavere av et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap utstedt av en medlemsstat, eller de er registrert i en med-

lemsstat, herunder i medlemsstatens mest fjerntliggende regioner eller dens tilhørende områder og territorier. 

b) Fra 1. januar 2019 genererer de årlig over 10 000 tonn CO2-utslipp fra fly med en største sertifiserte startmasse på over  

5 700 kg ved flyginger mellom flyplasser i forskjellige stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) eller 

flyginger nevnt i artikkel 2 nr. 1. 

2. Med henblikk på nr. 1 bokstav b) skal utslipp fra følgende typer flyginger ikke medregnes: 

a) Statlige flyginger. 

b) Flyginger for humanitære formål. 

c) Ambulanseflyginger. 

d) Militærflyginger. 

e) Flyginger i forbindelse med brannslokking. 

Artikkel 2 

1. Luftfartøyoperatører skal rapportere utslipp fra følgende flyginger: 

a) Flyginger mellom flyplasser i medlemsstatene og flyplasser i tredjeland. 

b) Flyginger mellom flyplasser i medlemsstatene og flyplasser i andre medlemsstaters mest fjerntliggende regioner eller deres 

tilhørende områder eller territorier. 

c) Flyginger mellom flyplasser i medlemsstatenes mest fjerntliggende regioner eller deres tilhørende områder eller territorier 

og flyplasser i tredjeland eller i andre medlemsstaters tilhørende områder eller territorier. 

2. Nr. 1 får også anvendelse på kommersielle lufttransportoperatører som gjennomfører færre en 243 flyginger per periode i 

tre firemånedersperioder som følger etter hverandre, med avgang fra eller ankomst til en flyplass på en medlemsstats territori-

um. 

3. Luftfartøyoperatører anbefales også å verifisere og rapportere sine utslipp fra flyginger mellom flyplasser i to forskjellige 

tredjeland. 

4. Nr. 1 og 3 får anvendelse på utslipp fra alle typer flyginger, bortsett fra de typer flyginger som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, 

herunder: 

a) Opplæringsflyginger eller flyginger ved lete- og redningsaksjoner. 

b) Flyginger som gjennomføres i samsvar med visuellflygeregler. 

c) Flyginger knyttet til vitenskapelig forskning og testing. 

d) Flyginger som gjennomføres i henhold til forpliktelser til å yte offentlig tjeneste.  
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Artikkel 3 

1. Med hensyn til rapportering av utslipp i henhold til artikkel 2 i denne forordningen er luftfartøyoperatørene underlagt de 

samme kravene som dem som er fastsatt i artikkel 14 i direktiv 2003/87/EF og forordning (EU) nr. 601/2012. Fra 1. januar 2021 

underlegges de samme krav som dem som er fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

2. Kommisjonen skal offentliggjøre et elektronisk datautvekslingsformat for rapportering av utslipp fra flygingene omhand-

let i artikkel 2. Luftfartøyoperatørene skal benytte dette datautvekslingsformatet. 

Artikkel 4 

Verifiseringen av utslippsdataene som skal rapporteres i henhold til artikkel 2 i denne forordningen, og akkrediteringen av 

miljøkontrollører som utfører verifiseringen, er underlagt de samme kravene som dem som er fastsatt i artikkel 15 i direktiv 

2003/87/EF og del B i vedlegg V til nevnte direktiv, samt i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. 

Artikkel 5 

En luftfartøyoperatør som er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(5), skal rapportere sine utslipp til 

sin forvaltningsmedlemsstat i henhold til nevnte vedlegg. 

En luftfartøyoperatør som ikke er oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009, skal rapportere sine utslipp til medlems-

staten som har utstedt dens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, eller dersom det ikke er utstedt noe godkjennings-

sertifikat for luftfartsselskap av en medlemsstat, til medlemsstaten der vedkommende luftfartøyoperatør er registrert juridisk. 

Artikkel 6 

På anmodning fra en medlemsstat kan Kommisjonen anmode Eurocontrol om bistand til å forbedre utslippsdataenes nøy-

aktighet med henblikk på oversendelsen av dem i samsvar med artikkel 7. 

Artikkel 7 

Uten at det berører Europaparlamentets og Rådets revisjon av direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstatene oversende de relevante 

utslippsdataene som er rapportert i henhold til artikkel 14 i direktiv 2003/87/EF og i henhold til denne forordningen, til 

sekretariatet for Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. Før oversendingen skal vedkommende myndigheter foreta en 

kontroll av størrelsesordenen på dataene som skal oversendes. Medlemsstatene skal samtidig også oversende disse utslippsda-

taene til Kommisjonen. 

I konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, som ble undertegnet 7. desember 1944 (Chicago-konvensjonen), skal utslippsfak-

toren angitt i bind IV av vedlegg 16 for drivstoffet jetparafin (jet A1 eller jet A) benyttes ved oversendingen av utslippsdata i 

henhold til første ledd i denne artikkelen. 

Artikkel 8 

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

  

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/535 

av 8. april 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og  

med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF,  

med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 18a nr. 3 

bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/87/EF, endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2), tas luftfartsvirksomhet med i 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen («EU ETS»). 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) ble det opprettet en liste over luftfartøyoperatører som fra og med 

1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

3) Målet med listen er å redusere den administrative byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om hvilken medlemsstat 

som forvalter en bestemt luftfartøyoperatør. 

4) Inkludering i EU ETS forutsetter at luftfartøyoperatøren utfører en luftfartsvirksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, og forutsetter ikke oppføring på listen over luftfartøyoperatører fastsatt av Kommisjonen på grunnlag av 

artikkel 18a nr. 3 i nevnte direktiv. 

5) I henhold til avtalen mellom Den europeiske union og Det sveitsiske edsforbund om sammenkopling av deres systemer 

for handel med klimagassutslipp(4) skal luftfartsvirksomhet tas med i partenes respektive utslippshandelssystemer. 

Sveits skal forvalte en rekke luftfartøyoperatører som for øyeblikket forvaltes av en medlemsstat. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 21.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2021 av 5. februar 

2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort.  

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 

(4) EUT L 322 av 7.12. 2017, s. 3. 
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6) En luftfartøyoperatør skal forvaltes av en medlemsstat eller av Sveits, ikke begge deler. For virksomhet knyttet til 

beregningen av overholdelsen av 2019-utslippene vil luftfartøyoperatører som er blitt omfordelt til Sveits, bli midler-

tidig forvaltet av en medlemsstat. 

7) Endringer av listen over luftfartøyoperatører bygger på de nyeste opplysningene fra Eurocontrol. 

8) Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres. 

9) Denne forordning bør tre i kraft med henblikk på den årlige ajourføringen av listen over luftfartøyoperatører nevnt i 

artikkel 18a nr. 3 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 124 av 21.4.2020, s. 3-156]  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1590 

av 19. august 2020 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631  

for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye lette nyttekjøretøyer  

som ble registrert i 2016, 2017 og 2018(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslipps-

standarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU)  

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 14 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den gjennomsnittlige massen i driftsferdig stand av hele EU-parken, som brukes til å beregne målene for spesifikke 

CO2-utslipp for hver produsent av nye lette nyttekjøretøyer, det vil si M0-verdien, skal justeres regelmessig for å ta 

hensyn til endringer i den gjennomsnittlige massen av nye lette nyttekjøretøyer som registreres i Unionen. 

2) På grunnlag av dataene i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/143(2), (EU) 2019/582(3) og (EU) 

2020/1035(4) var den gjennomsnittlige massen i driftsferdig stand av nye lette nyttekjøretøyer i kalenderårene 2016, 

2017 og 2018, vektet etter antallet nye registreringer i hvert av disse årene, 1 825,23 kg. M0-verdien for kalenderårene 

2021, 2022 og 2023, omhandlet i del B punkt 4 i vedlegg I til forordning (EU) 2019/631, bør derfor gjenspeile denne 

massen. 

3) Forordning (EU) 2019/631 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I del B punkt 4 i vedlegg I til forordning (EU) 2019/631 skal posten M0 lyde: 

«M0 er 1 766,4 i 2020, 1 825,23 for årene 2021, 2022 og 2023, og for 2024 verdien vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 1 

bokstav b)» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 30.10.2020, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/143 av 19. januar 2018 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen 

av gjennomsnittlige spesifikke CO₂ -utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av nye lette nyttekjøretøyer for kalenderåret 2016 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 25 av 30.1.2018, s. 49). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av nye lette nyttekjøretøyer for kalenderåret 2017 og 

for Volkswagen-sammenslutningen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 100 av 11.4.2019, s. 47). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 av 3. juni 2020 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av 

gjennomsnittlige spesifikke CO₂ -utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøyer for 

kalenderåret 2018 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 (EUT L 227 av 16.7.2020, s. 37). 
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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 19. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1102 

av 24. juli 2020 

om godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V 

DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse hybridelektriske 

personbiler og lette nyttekjøretøyer, som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/631 og med henvisning til NEDC (New European Drive Cycle)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslipps-

standarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU)  

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 24. oktober 2019 innga produsentene Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, 

Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover 

LTD, Renault, Volkswagen AG og Volkswagen Nutzfahrzeuge samt leverandørene Valeo Electrical systems og Mitsub-

ishi Electric Corporation en felles søknad («den første søknaden») om godkjenning som innovativ teknologi av 

teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i 

personbiler og lette nyttekjøretøyer med bensin- eller dieseldrevet forbrenningsmotor (konvensjonell forbrennings-

motor) og i visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) i disse gruppene. 

2) Den 8. november 2019 innga leverandøren Valeo Electrical Systems en søknad («den andre søknaden») om godkjenning 

av den samme teknologien, det vil si teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48 

V/12 V DC/DC-omformer til bruk i kjøretøyer i de samme gruppene og med de samme framdriftssystemene. 

3) Begge søknadene er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) og (EU) nr. 427/2014(3) og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader 

om godkjenning av innovative teknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(4) og 

(EU) nr. 510/2011(5) (versjonen fra juli 2018(6)). I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2019/631 inneholdt 

søknadene en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent organ. 

4) I begge søknadene vises det til CO2-utslippsreduksjoner som ikke kan påvises med målinger utført i samsvar med New 

European Driving Cycle (NEDC) som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 27.7.2020, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette kjøretøyer som 

del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 

(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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5) Tatt i betraktning at begge søknadene viser til den samme innovative teknologien, og at samme vilkår bør gjelde for 

bruk av teknologien i de aktuelle kjøretøyene, bør begge søknadene behandles i én og samme beslutning. 

6) 48 V motorgeneratoren kan fungere enten som en elektrisk motor som omsetter elektrisk energi til mekanisk energi, 

eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, det vil si som en standard vekselstrømsgenera-

tor. 48 V/12 V DC/DC-omformeren gjør at 48 V motorgeneratoren kan levere elektrisk energi ved den spenningen som 

kreves for å drive kjøretøyets 12 V elektriske anlegg og/eller lade 12 V batteriet. 

7) Kommisjonen har ved sine gjennomføringsbeslutninger (EU) 2019/313(8) og (EU) 2019/314(9) allerede godkjent den 

høyeffektive 48 V motorgeneratoren kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer som leveres av SEG Automotive 

Germany GmbH, som en innovativ teknologi til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell 

forbrenningsmotor samt visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading i disse gruppene. 

8) På grunnlag av erfaringene fra vurderingen av søknaden fra SEG Automotive Germany GmbH og opplysningene som 

gis i de foreliggende søknadene, er det på tilfredsstillende og overbevisende måte påvist at en 48 V effektiv motor-

generator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 11 nr. 2 i forordning 

(EU) 2019/631 og kriteriene for godkjenning angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014. 

9) Den innovative teknologien bør brukes i personbiler eller lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor 

eller bare i slike hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading i disse gruppene for hvilke det kan brukes ukorrigerte 

måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp, i samsvar med vedlegg 8 til reglement nr. 101 fra De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europa(10). 

10) I begge søknadene foreslås det en prøvingsmetode som bygger på «den separate metoden» angitt i nr. 3 i vedlegget til de 

respektive gjennomføringsbeslutningene (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314. 

11) Metoden som foreslås i den første søknaden, skiller seg fra «den separate metoden» angitt i nevnte beslutninger når det 

gjelder spenningsnivået som skal brukes ved måling av virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren, som foreslås satt til 

48 V i stedet for 52 V. I tillegg foreslås det i begge søknadene å endre utgangsstrømmen ved måling av virkningsgraden 

til 48 V/12 V DC/DC-omformeren slik at utgangsstrømmen defineres som halvparten av DC/DC-omformerens no-

minelle effekt dividert med 14,3 V, i stedet for DC/DC-omformerens nominelle effekt dividert med 14,3 V. Dessuten 

foreslås det i begge søknadene å innføre en innkjøringsprosedyre for 48 V motorgeneratoren. 

12) Når det gjelder de foreslåtte endringene av «den separate metoden» angitt i beslutning (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314 

med hensyn til spenningsnivået ved måling av virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og utgangsstrømmen ved 

måling av virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren, anses det at disse endringene kan føre til mindre 

konservative resultater for CO2-utslippsreduksjon. Søkerne har hevdet at endringene er berettiget fordi de vil være mer 

representative for virkelige kjøreforhold. Dokumentasjonen som er framlagt til støtte for den påstanden, kan imidlertid 

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien som brukes i SEG 

Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i lette nyttekjøretøyer 

med konvensjonell forbrenningsmotor og visse lette nyttekjøretøyer med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 51 av 22.2.2019, s. 31). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien som brukes i SEG 

Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i personbiler med 

konvensjonell forbrenningsmotor og visse personbiler med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 51 av 22.2.2019, s. 42). 

(10) Reglement nr. 101 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) – Enhetlige bestemmelser om godkjenning av 

personbiler som drives bare av en forbrenningsmotor eller av et hybridelektrisk framdriftssystem, med hensyn til måling av utslipp av 

karbondioksid og drivstofforbruk og/eller av forbruk av elektrisk energi samt elektrisk rekkevidde, og av kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som 

drives bare av et elektrisk hybridframdriftssystem, med hensyn til måling av forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde (EUT 

L 138 av 26.5.2012, s. 1). 



Nr. 81/1638 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

ikke anses å være tilstrekkelig, særlig fordi det er gjort få undersøkelser til støtte for søknaden, og fordi det mangler 

dokumentasjon som støtter endringen av utgangsstrømmen ved måling av virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-

omformeren. På denne bakgrunnen anses det at disse aspektene ved «den separate metoden» angitt i nr. 3 i vedlegget til 

de respektive gjennomføringsbeslutningene (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314 ikke bør endres basert på opplysningene 

som gis i søknadene. 

13) Når det gjelder den foreslåtte tilføyingen til prøvingsmetoden av en innkjøringsprosedyre for vekselstrømsgeneratoren, 

angis det imidlertid ikke tilstrekkelig nøyaktig i noen av de to søknadene hvordan slik innkjøring skal foretas, eller 

hvordan det skal tas hensyn til virkningen av innkjøringen. Ettersom virkningsgraden til den 48 V effektive motor-

generatoren kombinert med en 48 V/12 V omformer bestemmes på grunnlag av gjennomsnittet av måleresultatene, kan 

derfor eventuelle innkjøringsvirkninger, enten de er positive eller negative, tas tilstrekkelig hensyn til ved den endelige 

bestemmelsen av virkningsgrad, om nødvendig ved å øke antallet målinger. På bakgrunn av dette er det ikke hensikts-

messig å supplere prøvingsmetoden med en ytterligere spesifikk innkjøringsprosedyre som dem som foreslås i søkna-

dene. 

14) På denne bakgrunnen anses det at «den separate metoden» angitt i nr. 3 i vedlegget til de respektive gjennomføringsbe-

slutningene (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314 også bør gjelde ved anvendelsen av denne beslutningen. 

15) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, dersom vilkårene fastsatt i denne beslutningen er oppfylt. For det 

formålet bør produsentene sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent 

organ der det bekreftes at den innovative teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutningen, og at utslipps-

reduksjonen er bestemt i samsvar med prøvingsmetoden det vises til i denne beslutningen. 

16) For å fremme en større utbredelse av den innovative teknologien i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til 

å inngi én søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen for flere 48 V effektive motorgeneratorer kombinert med 

48 V/12 V DC/DC-omformer. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning 

som oppmuntrer til at bare de miljøinnovasjonene som gir de høyeste CO2-utslippsreduksjonene, blir tatt i bruk. 

17) Det er typegodkjenningsmyndighetens ansvar å grundig verifisere at vilkårene fastsatt i denne beslutningen for sertifise-

ring av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en innovativ teknologi, er oppfylt. Dersom sertifisering utste-

des, bør den ansvarlige typegodkjenningsmyndigheten sikre at alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiserin-

gen, registreres i en prøvingsrapport og oppbevares sammen med verifiseringsrapporten, og at denne informasjonen 

stilles til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

18) Med henblikk på bestemmelse av den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegod-

kjenningsdokumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(11), må 

den innovative teknologien tildeles en individuell kode. 

19) Fra 2021 skal produsentenes overholdelse av sine mål for spesifikke CO2-utslipp i henhold til forordning (EU) 2019/631 

fastslås på grunnlag av de CO2-utslippene som bestemmes i samsvar med den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren 

for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP) angitt i kommisjonsforordning 

(EU) 2017/1151(12). Den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien som sertifiseres med 

henvisning til denne beslutningen, kan derfor tas i betraktning ved beregning av produsentenes gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp bare for kalenderåret 2020.  

  

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

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

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

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

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

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Innovativ teknologi 

Teknologien som benyttes i 48 V effektive motorgeneratorer kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformere, godkjennes som 

innovativ teknologi som definert i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, samtidig som det tas hensyn til at CO2-utslipps-

reduksjonen den gir, bare delvis omfattes av standardprøvingsmetoden angitt i forordning (EU) 692/2 008, og forutsatt at 

teknologien oppfyller følgende vilkår: 

a) Den er montert i personbiler (M1) eller lette nyttekjøretøyer (N1) med bensin- eller dieseldrevet forbrenningsmotor (M1- og 

N1-kjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor) eller i hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading i gruppe M1 

eller N1 for hvilke det kan brukes ukorrigerte måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp, i samsvar med vedlegg 8 til 

reglement nr. 101 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa. 

b) Dens virkningsgrad, som er produktet av virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og virkningsgraden til 48 V/12 V 

DC/DC-omformeren bestemt i samsvar med nr. 3.3 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 eller nr. 3.3 i 

vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314, er minst 

i) 73,8 % for bensindrevne kjøretøyer uten turbolader, 

ii) 73,4 % for bensindrevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan med henvisning til denne beslutningen søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke teknologien som er godkjent i samsvar med artikkel 1 («den innovative teknolo-

gien»). 

2. Produsenten skal sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent organ der 

det bekreftes at teknologien oppfyller vilkårene i artikkel 1 bokstav a) og b). 

3. Dersom utslippsreduksjonen er sertifisert i samsvar med artikkel 3, skal produsenten sikre at den sertifiserte CO2-

utslippsreduksjonen og miljøinnovasjonskoden nevnt i artikkel 4 nr. 1 registreres i samsvarssertifikatet til de aktuelle kjøretøy-

ene. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke den innovative teknolo-

gien, er bestemt ved hjelp av metoden angitt i nr. 3, 5 og 6 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 når det 

gjelder lette nyttekjøretøyer, eller nr. 3, 5 og 6 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 når det gjelder person-

biler. 

2. Dersom en produsent søker om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen for flere typer 48 V motorgenerator kombinert 

med en 48 V/12 V DC/DC-omformer med hensyn til én kjøretøyversjon, skal typegodkjenningsmyndigheten fastslå hvilken av 

de prøvde 48 V motorgeneratorene kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformer som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen. 

Denne verdien skal brukes ved anvendelsen av nr. 4. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er bestemt i samsvar med 

nr. 1 og 2, og miljøinnovasjonskoden som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. 

4. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiseringen, i en prøvings-

rapport og oppbevare den sammen med verifiseringsrapporten som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og skal stille denne informasjonen 

til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 
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5. Typegodkjenningsmyndigheten skal bare sertifisere CO2-utslippsreduksjoner fra bruk av den innovative teknologien 

dersom den finner at teknologien oppfyller vilkårene i artikkel 1 bokstav a) og b), og dersom CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås, er 1 g CO2/km eller mer, som spesifisert i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 når 

det gjelder personbiler, eller i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 når det gjelder lette 

nyttekjøretøyer. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

1. Den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutningen, tildeles miljøinnovasjonskode 31. 

2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til denne miljøinnovasjonskoden, kan bare tas i 

betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp for kalenderåret 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 24. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1339 

av 23. september 2020 

om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive  

utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp  

fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide Harmonised Light Vehicle  

Test Procedure (WLTP)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslipps-

standarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU)  

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 19. desember 2019 innga produsentene Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy 

S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford-Werke GmbH, Jaguar Land 

Rover Ltd., Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor 

Europe Ltd, Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge en felles søknad («søknaden») i samsvar med artikkel 

11 i forordning (EU) 2019/631 om godkjenning av effektivt utvendig lys med lysemitterende dioder («effektivt utvendig 

LED-lys») som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som 

kan drives med bensin, diesel eller visse alternative drivstoffer. 

2) Den 20. februar 2020 innga Renault SA, på vegne av søkerne, en tilleggssøknad om bruk av teknologien i visse 

hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) i gruppe N1. Tatt i betraktning at tilleggssøknaden viser 

til den samme innovative teknologien, og at samme vilkår gjelder for bruk av teknologien i de aktuelle kjøretøygrup-

pene, bør både den opprinnelige søknaden og tilleggssøknaden behandles i samme beslutning. 

3) I søknaden vises det til CO2-utslippsreduksjoner som ikke kan påvises med målinger utført i samsvar med den globalt 

harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP) 

som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151(2). 

4) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) nr. 2019/631, Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 427/2014(3) og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative 

teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 (revidert versjon fra juli 2018 

(V2))(4). I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2019/631 inneholdt søknaden verifikasjonsrapporter fra et 

uavhengig, godkjent organ.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.9.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

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

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

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

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

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

(4) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

2022/EØS/81/157 
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5) Visse effektive utvendige LED-lys er allerede blitt godkjent for bruk i personbiler ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2014/128/EU(5), (EU) 2015/206(6), (EU) 2016/160(7) og (EU) 2016/587(8) med henvisning til den nye 

europeiske kjøresyklusen (New European Driving Cycle, NEDC) og ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2019/1119(9) med henvisning til WLTP («de tidligere godkjenningsbeslutningene») som en innovativ teknologi 

som kan redusere CO2-utslipp på en måte som ikke omfattes av de målingene som foretas som en del av henholdsvis 

NEDC og WLTP. 

6) På bakgrunn av erfaringene som er gjort i forbindelse med de tidligere godkjenningssøknadene, samt rapportene og 

opplysningene som er gitt med søknaden, er det på tilfredsstillende og overbevisende måte påvist at effektivt utvendig 

LED-lys eller egnede kombinasjoner av slikt lys oppfyller kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) 

2019/631 og i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 og gir en CO2-utslippsreduksjon på minst 0,5 g CO2/km 

sammenlignet med et tilsvarende sett utvendige lys brukt som referanse. 

7) I tillegg til de utvendige kjøretøylysene for hvilke bruk av effektivt LED-lys allerede er godkjent som innovativ 

teknologi i de tidligere gjennomføringsbeslutningene, gjelder søknaden også toppmarkeringslys og sidemarkeringslys. 

Ettersom disse lysene ikke er slått på under målingene som utføres som del av WLTP-prøvingen, bør bruk av effektive 

utvendige LED-lys i slike lys også godkjennes. 

8) I søknaden er det angitt en metode for å fastsette CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av effektive utvendige LED-lys i en 

rekke kjøretøylys til bruk i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor samt i visse NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe 

N1 som kan drives med bensin, diesel, flytende petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85. 

9) Ettersom E85 bare er tilgjengelig i begrenset omfang på unionsmarkedet som helhet, anses det ikke som berettiget å 

skille dette drivstoffet fra bensin med henblikk på prøvingsmetoden. 

10) Søkerne har framlagt studier til støtte for at bruksmønstrene for utvendige kjøretøylys for lette nyttekjøretøyer og for 

personbiler er tilstrekkelig like til at metoden beskrevet i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 kan brukes også for 

lette nyttekjøretøyer. 

11) Når det gjelder kurvelys og statiske kurvelys, har søkerne imidlertid foreslått å ta med spesifikke bruksfaktorer som er 

forskjellige fra de som er angitt i metoden beskrevet i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119. Bruksfaktorene som 

søkerne har foreslått for slike lys, kan anses som mer konservative enn de som er angitt i gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2019/1119, og disse nye bruksfaktorene bør derfor tas med i prøvingsmetoden i denne beslutningen. Videre var 

toppmarkeringslys og sidemarkeringslys ikke omfattet av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119, og bruksfaktorer 

og verdier for effektforbruk for slike lys bør derfor legges til. 

12) Med disse tilleggene bør prøvingsmetoden beskrevet i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 anses som 

hensiktsmessig for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien i lette 

nyttekjøretøyer.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med 

lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 av 11.3.2014, s. 30). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om godkjenning av Daimler AGs effektive utvendige lys med 

bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 33 av 10.2.2015, s. 52) 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2013/160 av 5. februar 2016 om godkjenning av Toyota Motor Europes effektive 

utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 31 av 6.2.2016, s. 70). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers 

effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 17). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende 

dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 176 av 

1.7.2019, s. 67). 
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13) De effektive utvendige LED-lysene bør brukes i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor, samt i hybridelektriske 

kjøretøyer uten ekstern lading i gruppe N1 for hvilke det kan brukes ukorrigerte måleverdier for drivstofforbruk og CO2-

utslipp, i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

14) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av de effektive utvendige LED-lysene, dersom vilkårene fastsatt i denne beslutningen er oppfylt. For 

dette formålet bør produsentene sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, 

godkjent organ som bekrefter at den innovative teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutningen, og at 

utslippsreduksjonen er bestemt i samsvar med prøvingsmetoden som er beskrevet i vedlegget til denne beslutningen. 

15) For å fremme en større utbredelse av den innovative teknologien i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til 

å inngi én søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen fra flere effektive utvendige LED-lys. Dersom denne 

muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning som oppmuntrer til utbredelse av bare de 

effektive utvendige LED-lysene som har den høyeste virkningsgraden. 

16) Det er typegodkjenningsmyndighetens ansvar å grundig verifisere at vilkårene fastsatt i denne beslutningen for sertifise-

ring av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en innovativ teknologi, er oppfylt. Dersom sertifisering gis, 

bør den ansvarlige typegodkjenningsmyndigheten sikre at alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiseringen, 

registreres i en prøvingsrapport og oppbevares sammen med verifiseringsrapporten, og at denne informasjonen stilles til 

rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

17) Med henblikk på å bestemme den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdo-

kumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(10), må den 

innovative teknologien tildeles en individuell kode. 

18) Fra 2021 skal verifiseringen av at produsentene overholder sine spesifikke CO2-utslippsmål, skje på grunnlag av CO2-

utslipp som er bestemt i samsvar med WLTP. Den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative 

teknologien som sertifiseres med henvisning til denne beslutningen, kan derfor tas i betraktning ved beregning av 

produsentenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra og med det året. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Innovativ teknologi 

Bruken av effektive lysemitterende dioder i kjøretøyers utvendige lys («effektivt utvendig LED-lys») godkjennes som innovativ 

teknologi som definert i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, til bruk i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan 

drives med bensin, diesel, flytende petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85, eller en kombinasjon av 

slike drivstoff, samt i visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) i gruppe N1 for hvilke det kan brukes 

ukorrigerte måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, og som kan drives med de nevnte drivstoffene eller en kombinasjon av dem, og der den innovative 

teknologien brukes i ett eller flere av følgende utvendige kjøretøylys: 

a) Nærlys (inkludert adaptivt frontlyssystem, AFS). 

b) Fjernlys. 

c) Markeringslys foran. 

d) Tåkelys foran. 

e) Tåkelys bak. 

f) Retningslys foran. 

g) Retningslys bak.  

  

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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h) Kjennemerkebelysning. 

i) Ryggelys. 

j) Dynamisk kurvelys. 

k) Statisk kurvelys. 

l) Toppmarkeringslys. 

m) Sidemarkeringslys. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan med henvisning til denne beslutningen søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke ett eller flere effektive utvendige LED-lys. 

2. Produsenten skal sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent organ der 

det bekreftes at vilkårene fastsatt i artikkel 1 er oppfylt. 

3. Dersom utslippsreduksjonen er sertifisert i samsvar med artikkel 3, skal produsenten sikre at den sertifiserte CO2-

utslippsreduksjonen og miljøinnovasjonskoden nevnt i artikkel 4 nr. 1 registreres i samsvarssertifikatet til de aktuelle kjøretøy-

ene. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-utslippsreduksjonene som oppnås ved å bruke den innovative teknolo-

gien, er bestemt ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én og samme kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås med mer enn ett effektivt utvendig LED-lys som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal typegodkjenningsmyndigheten 

fastsette hvilket av de prøvde effektive utvendige LED-lysene som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og registrere den 

laveste verdien i de relevante typegodkjenningsdokumentene. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er bestemt i samsvar med 

nr. 1 og 2 i denne artikkelen, og miljøinnovasjonskoden som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, i den relevante typegodkjenningsdo-

kumentasjonen. 

4. Dersom den innovative teknologien er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, skal 

godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For todrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonen for LPG eller CNG. 

b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonen for bensin. 

5. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiseringen, i en prøvings-

rapport og oppbevare den sammen med verifiseringsrapporten som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og skal stille denne informasjonen 

til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

6. Typegodkjenningsmyndigheten skal bare sertifisere CO2-utslippsreduksjoner dersom den finner at den innovative teknolo-

gien er i samsvar med vilkårene i denne beslutningens artikkel 1, og dersom CO2-utslippsreduksjonen som oppnås, er 0,5 g 

CO2/km eller mer, som spesifisert i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

1. Den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutningen, tildeles miljøinnovasjonskode 35. 
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2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til miljøinnovasjonskoden nevnt i nr. 1, kan tas 

i betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp fra og med kalenderåret 2021. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 23. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med effektivt utvendig LED-lys til bruk i visse lette 

nyttekjøretøyer 

1. INNLEDNING 

I dette vedlegget beskrives metoden for å bestemme reduksjonen i utslipp av karbondioksid (CO2) ved bruk av 

effektive utvendige LED-lys i ett eller flere av de utvendige kjøretøylysene som er oppført i artikkel 1, til bruk i lette 

nyttekjøretøyer som angitt i den nevnte artikkelen. 

2. PRØVINGSFORHOLD 

For NOVC-HEV skal det maksimale spenningsnivået om bord ikke overstige 60 volt. 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene i UN/ECE-reglement nr. 4(1), 6(2), 7(3), 19(4), 23(5), 38(6), 48(7), 91(8), 

100(9), 112(10), 119(11) og 123(12). Effektforbruket skal bestemmes i samsvar med punkt 6.1.4 i UN/ECE-reglement 

nr. 112 og punkt 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til nevnte reglement. 

For AFS-nærlys som faller inn under minst to av klassene C, E, V eller W, som definert i tabell 1 i UN/ECE-reglement 

nr. 123, skal effektmålingene utføres ved LED-intensiteten for hver klasse (Pk), der k tilsvarer hver klasse angitt i tabell 

1 som definert i UN/ECE-reglement nr. 123. 

Dersom det avtales med den tekniske instansen at klasse C er den representative/gjennomsnittlige LED-intensiteten for 

kjøretøyanvendelsen, skal effektmålingen utføres på samme måte som for ethvert annet utvendig LED-lys som inngår i 

kombinasjonen. 

Tabell 1 

Klasser av AFS-nærlys 

Klasse 
Se punkt 1.3 og fotnote 2 i UN/ECE-

reglement nr. 123 
% LED-intensitet Aktiveringsmodus(*) 

C Basisnærlys (landevei) 100 50 km/t < hastighet < 100 km/t 

eller når ingen modus er aktivert for en annen 

nærlysklasse (V, W, E) 

V Bykjøring 85 Hastighet < 50 km/t 

E Motorveikjøring 110 Hastighet > 100 km/t 

W Ugunstige kjøreforhold 90 Vindusvisker aktiv > 2 minutter 

(*) Aktiveringshastigheter skal kontrolleres for hver kjøretøyanvendelse i samsvar med UN/ECE-regelverk nr. 48 seksjon 6 kapittel 

6.22 punkt 6.22.7.4.1 (klasse C), 6.22.7.4.2 (klasse V), 6.22.7.4.3 (klasse E) og 6.22.7.4.4 (klasse W). 

2.1. Prøvingsutstyr 

Følgende prøvingsutstyr skal brukes: 

a) En strømforsyningsenhet (dvs. variabel spenningsforsyning). 

b) To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning.  

  

(1) EUT L 4 av 7.1.2012, s. 17. 

(2) EUT L 213 av 18.7.2014, s. 1. 

(3) EUT L 285 av 30.9.2014, s. 1. 

(4) EUT L 250 av 22.8.2014, s. 1. 

(5) EUT L 237 av 8.8.2014, s. 1. 

(6) EUT L 148 av 12.6.2010, s. 55. 

(7) EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46. 

(8) EUT L 164 av 30.6.2010, s. 69. 

(9) EUT L 302 av 28.11.2018, s. 114. 

(10) EUT L 250 av 22.8.2014, s. 67. 

(11) EUT L 89 av 25.3.2014, s. 101. 

(12) EUT L 222 av 24.8.2010, s. 1. 
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Figur 1 viser en mulig prøvingsoppstilling der likespenningsmåleren er integrert i strømforsyningsenheten. 

Figur 1: 

Illustrasjon av prøvingsoppstilling 

 

2.2. Bestemmelse av reduksjon i effektforbruk 

2.2.1. Måling av effektforbruk 

For hvert effektivt utvendig LED-lys i kombinasjonen skal strømmen måles ved en spenning på 13,2 V. LED-moduler 

som styres av elektronisk forkoplingsutstyr for lyskilder, skal måles som angitt av søkeren. 

Produsenten kan be om at det foretas ytterligere målinger av strømmen ved andre spenninger, når det på grunnlag av 

kontrollert dokumentasjon kan påvises at dette er nødvendig. 

I alle tilfeller skal målingene (n) foretas minst fem ganger etter hverandre for hver spenning. Verdiene for anvendt 

spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler. 

Effektforbruket skal bestemmes ved å multiplisere spenningen med den målte strømmen. Gjennomsnittet av 

effektforbruket for hvert effektivt utvendig LED-lys  [W] skal beregnes som beskrevet i formel 1 med fire 

desimaler som tas med i beregningene. Når en trinnmotor eller elektronisk styreenhet brukes til forsyning av elektrisitet 

til LED-lampene, skal denne komponentens elektriske belastning ikke tas med i målingen. 

Formel 1 

 

der 

 er testet spenning for hvert LED-kjøretøylys i [V] 

 er målt strøm for hvert LED-kjøretøylys i [A] 

n er antall målinger av prøven 

j viser til en individuell måling av effektforbruket 

For AFS-nærlys skal effektforbruket  [W] beregnes som gjennomsnittet av LED-effektforbruket for hver klasse 

k, vektet etter WLTP-tidsandelen per hastighetsområde, i henhold til formel 2.  

Strømovervå-

kingsenhet 

Variabel spenningsforsyning 

LED-

lampe 
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Formel 2 

 

der 

 er effektforbruket ved LED-intensiteten for hver klasse k beregnet som gjennomsnittet av n etterfølgende målinger 

[W] 

K er antall klasser forbundet med AFS-nærlys. 

WLTP_share er WLTP-tidsandelen per hastighetsområde i hver klasse, som angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

WLTP-tidsandel per hastighetsområde 

Hastighetsområde WLTP_share 

< 50 km/t 0,588 

50–100 km/t 0,311 

> 100 km/t 0,101 

Når AFS-nærlyset ikke faller innenfor alle fire klasser angitt i tabell 1, skal WLTP_share for klassene som mangler, 

regnes inn i klasse C. 

2.2.2. Beregning av reduksjon i effektforbruk 

Reduksjonen i effektforbruk for hvert effektivt utvendig LED-lys (ΔPi) [W] skal beregnes i samsvar med formel 3. 

Formel 3 

 

der 

 er effektforbruket for kjøretøylyset som brukes som referanse i [W] 

 er gjennomsnittlig effektforbruk for det miljøinnovative kjøretøylyset i [W]. 

Effektforbruket for de forskjellige kjøretøylysene som benyttes som referanse, er definert i tabell 3. 

Tabell 3 

Effektforbruk for forskjellige referansekjøretøylys 

Kjøretøylys Effektforbruk PB [W] 

Nærlys 137 

Fjernlys 150 

Markeringslys 12 

Kjennemerkebelysning 12 

Tåkelys foran 124 

Tåkelys bak 26 
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Kjøretøylys Effektforbruk PB [W] 

Retningslys foran 13 

Retningslys bak 13 

Ryggelys 52 

Dynamisk kurvelys 44 

Statisk kurvelys 44 

Toppmarkeringslys (kjøretøy med bredde > 2,1 m) 12 

Sidemarkeringslys (kjøretøy med lengde > 6 m) 24 

3. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen skal beregnes i samsvar med formel 4. 

Formel 4 

 

der 

v er gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTP, som er 46,6 km/t 

ηA er vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, som er 0,67 

UFi er utnyttelsesgrad for kjøretøylyset i, som definert i tabell 4 

VPe er faktisk effektforbruk for hvert godkjent drivstoff, som definert i tabell 5 

CF er drivstoffomregningsfaktoren som definert i tabell 6. 

Tabell 4 

Utnyttelsesgrad for forskjellige kjøretøylys 

Kjøretøylys Utnyttelsesgrad (UF) 

Nærlys 0,33 

Fjernlys 0,03 

Markeringslys 0,36 

Kjennemerkebelysning 0,36 

Tåkelys foran 0,01 

Tåkelys bak 0,01 

Retningslys foran 0,15 

Retningslys bak 0,15 

Ryggelys 0,01 

Dynamisk kurvelys 0,019 

Statisk kurvelys 0,039 

Toppmarkeringslys (kjøretøy med bredde > 2,1 m) 0,36 

Sidemarkeringslys (kjøretøy med lengde > 6 m) 0,36 
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Tabell 5 

Faktisk effektforbruk 

Type motor Faktisk effektforbruk VPe [l/kWh] 

Bensin/E85 0,264 

Bensin/E85 turbo 0,280 

Diesel 0,220 

LPG 0,342 

LPG turbo 0,363 

 Faktisk effektforbruk VPe [m3/kWh] 

CNG (G20) 0,259 

CNG (G20) turbo 0,275 

Tabell 6 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l] 

Bensin/E85 2 330 

Diesel 2 640 

LPG 1 629 

 Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3] 

CNG (G20) 1 795 

4. BEREGNING AV USIKKERHETEN VED CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN 

4.1. Generell metode 

Usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen  [W] beregnes i samsvar med formel 5 og skal ikke overstige 30 % 

av CO2-reduksjonen. 

Formel 4 

 

der 

m er antallet utvendige LED-lys i kombinasjonen som testes. 

 er den statistiske marginen for effektforbruket for hvert i-ende LED-lys montert på det miljøinnovative 

kjøretøyet, som beregnes i henhold til formel 6. 
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Formel 6 

 

For AFS-nærlys skal den statistiske marginen for effektforbruket  [W] i stedet beregnes i samsvar med formel 

7 og 8. 

Formel 7 

 

Formel 8 

 

der 

n er antallet målinger av effektforbruket, som skal være minst 5, som angitt i avsnitt 2.2.1 

i svarer til hvert kjøretøylys 

j viser til en individuell måling av effektforbruket 

 er gjennomsnittet av de n verdiene av Pk 

K er antall klasser forbundet med AFS-nærlys. 

5. AVRUNDING 

CO2-utslippsreduksjonen  og usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen  skal avrundes til to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, skal enten brukes uten avrunding eller avrundes til 

det minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (det vil si den samlede virkningen av alle 

avrundede verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 

6. KONTROLL MOT MINIMUMSTERSKELEN FOR CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

Typegodkjenningsmyndigheten skal for hver kjøretøyversjon utstyrt med de effektive utvendige LED-lysene sikre at 

minimumsterskelen angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 er overholdt. 

Når typegodkjenningsmyndigheten kontrollerer om minimumsterskelen er overholdt, skal den i samsvar med formel 9 

ta hensyn til CO2-utslippsreduksjonen bestemt i nr. 3 og usikkerheten bestemt i nr. 4. 

Formel 9 
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der 

MT er minimumsterskelen på 1 g CO2/km 

 er CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] som definert i nr. 3 

 er usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen beregnet i samsvar med nr. 4 [g CO2/km]. 

7. SERTIFISERING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN 

CO2-utslippsreduksjonen som skal sertifiseres av typegodkjenningsmyndigheten i samsvar med artikkel 11 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014  [g CO2/km], er den som er beregnet i samsvar med formel 10. 

CO2-utslippsreduksjonen skal registreres i typegodkjenningssertifikatet for hver kjøretøyversjon utstyrt med effektive 

utvendige LED-lys. 

Formel 10 

 

der 

 er CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i nr. 3 [g CO2/km] 

 er usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen beregnet i samsvar med nr. 4 [g CO2/km]. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1167 

av 6. august 2020 

om godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 

48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og  

visse hybridelektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer, som en innovativ teknologi i  

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-

utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) 

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 10. oktober 2019 innga leverandøren SEG Automotive Germany GmbH en anmodning («anmodningen») i samsvar 

med artikkel 12a i henholdsvis Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) og (EU) nr. 427/2014(3) 

om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314(4) og (EU) 2019/313(5) for å ta hensyn til den 

globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – 

WLTP) angitt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(6). 

2) Den 31. oktober 2019 innga produsentene Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, 

Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover 

LTD, Renault, Toyota Motor Europe NV/SA, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge og leverandørene SEG 

Automotive Germany GmbH, Valeo Electrical Systems og Mitsubishi Electric Corporation en felles søknad 

(«søknaden») om godkjenning som innovativ teknologi av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator 

kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell 

forbrenningsmotor og i visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV). I søknaden vises det til 

CO2-utslippsreduksjoner som ikke kan påvises med målinger utført i samsvar med WLTP som angitt i kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 2017/1151.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 7.8.2020, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforord-

ning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien som brukes i SEG 

Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i personbiler med 

konvensjonell forbrenningsmotor og visse personbiler med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 51 av 22.2.2019, s. 42). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien som brukes i SEG 

Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i lette nyttekjøretøyer 

med konvensjonell forbrenningsmotor og visse lette nyttekjøretøyer med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 51 av 22.2.2019, s. 31). 

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

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

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

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

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

2022/EØS/81/158 
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3) Anmodningen og søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om 

godkjenning av innovative teknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(7) og (EU) 

nr. 510/2011(8) (versjonen fra juli 2018(9)). I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2019/631 inneholdt 

anmodningen og søknaden verifiseringsrapporter fra et uavhengig, godkjent organ. 

4) Tatt i betraktning at anmodningen og søknaden viser til den samme innovative teknologien, og at samme vilkår bør 

gjelde for bruk av teknologien i de aktuelle kjøretøygruppene, bør både anmodningen og søknaden behandles i én og 

samme beslutning. 

5) 48 V motorgeneratoren kan fungere enten som en elektrisk motor som omsetter elektrisk energi til mekanisk energi, 

eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, det vil si som en standard vekselstrøms-

generator. 48 V/12 V DC/DC-omformeren gjør at 48 V motorgeneratoren kan levere elektrisk energi ved den 

spenningen som kreves for å drive kjøretøyets 12 V elektriske anlegg og/eller lade 12 V batteriet. 

6) Teknologien som brukes i den 48 V effektive motorgeneratoren kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer levert 

av SEG Automotive Germany GmbH, er allerede godkjent for bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor 

og visse hybridelektriske personbiler uten ekstern lading ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 og for bruk i 

lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor og visse hybridelektriske lette nyttekjøretøyer uten ekstern 

lading ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313, som en innovativ teknologi som kan redusere CO2-utslipp på en 

måte som bare delvis er dekket av de målingene som utføres som et ledd i utslippsprøvingen i henhold til den nye 

europeiske kjøresyklusen (New European Driving Cycle – NEDC) som angitt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 (10). Teknologien er også godkjent som generisk innovativ teknologi med henvisning til NEDC-vilkår ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1102(11). 

7) I anmodningen og søknaden vises det imidlertid til WLTP som angitt i forordning (EU) 2017/1151. Det er påvist at de 

målingene som utføres som et ledd i utslippsprøvingen i henhold til WLTP, bare delvis dekker CO2-utslippsreduksjo-

nene som oppnås med teknologien som benyttes i 48 V effektive motorgeneratorer kombinert med en 48 V/12 V 

DC/DC-omformer. 

8) På grunnlag av erfaringene fra vurderingen av søknadene som er godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/313, (EU) 2019/314 og (EU) 2020/1102, og tatt i betraktning opplysningene som gis i den foreliggende anmodnin-

gen og søknaden, er det på tilfredsstillende og overbevisende måte påvist at teknologien som benyttes i en 48 V effektiv 

motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer, oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 11 nr. 2 i 

forordning (EU) 2019/631 og kriteriene for godkjenning angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014. 

9) Den innovative teknologien bør brukes i personbiler eller lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor, 

samt i hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading i disse gruppene for hvilke det kan brukes ukorrigerte måleverdier 

for drivstofforbruk og CO2-utslipp, i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette kjøretøyer som 

del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 

(9) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

(10) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(11) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1102 av 24. juli 2020 om godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv 

motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse 

hybridelektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer, som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/631 og med henvisning til NEDC (New European Drive Cycle) (EUT L 241 av 27.7.2020, s. 38). 
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10) I både anmodningen og søknaden vises det til metoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonene ved bruk av den 48 V 

effektive motorgeneratoren kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer i personbiler og lette nyttekjøretøyer som 

er angitt i nr. 3 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314, det vil si «den separate 

metoden». 

11) Metoden som foreslås i søknaden, skiller seg imidlertid fra «den separate metoden» når det gjelder spenningsnivået som 

skal brukes ved måling av virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren, som foreslås satt til 48 V i stedet for 52 V.  

I tillegg foreslås det at utgangsstrømmen ved måling av virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren settes til 

halvparten av DC/DC-omformerens nominelle effekt dividert med 14,3 V, i stedet for DC/DC-omformerens nominelle 

effekt dividert med 14,3 V. Dessuten foreslås det i søknaden å innføre en innkjøringsprosedyre for 48 V motorgenera-

toren. 

12) Når det gjelder de foreslåtte endringene av «den separate metoden» angitt i beslutning (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314 

med hensyn til spenningsnivået ved måling av virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og utgangsstrømmen ved 

måling av virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren, anses det at disse endringene kan føre til mindre 

konservative resultater for CO2-utslippsreduksjon. Søkerne har hevdet at endringene er berettiget fordi de vil være mer 

representative for virkelige kjøreforhold. Dokumentasjonen som er framlagt til støtte for denne påstanden, kan 

imidlertid ikke anses å være tilstrekkelig, særlig fordi det er gjort få undersøkelser til støtte for søknaden, og fordi det 

mangler dokumentasjon som støtter endringen av utgangsstrømmen ved måling av virkningsgraden til 48 V/12 V 

DC/DC-omformeren. På denne bakgrunnen anses det at disse aspektene ved «den separate metoden» angitt i nr. 3 i 

vedlegget til de respektive gjennomføringsbeslutningene (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314 ikke bør endres basert på 

opplysningene som gis i søknadene. 

13) Når det gjelder den foreslåtte tilføyingen til prøvingsmetoden av en innkjøringsprosedyre for 48 V motorgeneratoren, 

angis det imidlertid ikke tilstrekkelig nøyaktig i søknaden hvordan slik innkjøring skal foretas, eller hvordan det skal tas 

hensyn til virkningen av innkjøringen. Ettersom virkningsgraden til den 48 V effektive motorgeneratoren kombinert 

med en 48 V/12 V omformer bestemmes på grunnlag av gjennomsnittet av måleresultatene, kan derfor eventuelle 

innkjøringsvirkninger, enten de er positive eller negative, tas tilstrekkelig hensyn til ved den endelige bestemmelsen av 

virkningsgrad, om nødvendig ved å øke antallet målinger. På bakgrunn av dette er det ikke hensiktsmessig å supplere 

prøvingsmetoden med en slik spesifikk innkjøringsprosedyre som foreslås i søknaden. 

14) Det foreslås i anmodningen å endre gjennomsnittshastigheten fra den som brukes i NEDC (33,58 km/t), til den som 

brukes i WLTP (46,6 km/t). Ettersom det bør tas hensyn til vilkårene i WLTP, bør gjennomsnittshastigheten fastsettes i 

samsvar med disse. 

15) Det følger implisitt av «den separate metoden» at inngangsspenningen ved prøving av virkningsgraden til 48 V/12 V 

DC/DC-omformeren bør være den samme som utgangsspenningen for 48 V motorgeneratoren, det vil si 52 V. For å 

sikre at prøvingene av virkningsgrad utføres på en harmonisert måte, bør det presiseres i prøvingsmetoden at verdien for 

inngangsspenningen bør settes til 52 V. 

16) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, dersom vilkårene fastsatt i denne beslutningen er oppfylt. For dette 

formålet bør produsentene sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent 

organ der det bekreftes at den innovative teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutningen, og at utslipps-

reduksjonen er bestemt i samsvar med prøvingsmetoden det vises til i denne beslutningen. 

17) For å fremme en større utbredelse av den innovative teknologien i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til 

å inngi én søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen for flere 48 V effektive motorgeneratorer kombinert med 

48 V/12 V DC/DC-omformer. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning 

som oppmuntrer til at bare de innovative teknologiene som gir de høyeste CO2-utslippsreduksjonene, blir tatt i bruk. 

18) Det er typegodkjenningsmyndighetens ansvar å grundig verifisere at vilkårene fastsatt i denne beslutningen for 

sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en innovativ teknologi, er oppfylt. Dersom sertifise-

ring utstedes, bør den ansvarlige typegodkjenningsmyndigheten sikre at alle opplysninger som er tatt i betraktning for 

sertifiseringen, registreres i en prøvingsrapport og oppbevares sammen med verifiseringsrapporten, og at denne 

informasjonen stilles til rådighet for Kommisjonen på anmodning.  
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19) Med henblikk på å bestemme den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdo-

kumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(12), må den innovati-

ve teknologien tildeles en individuell kode. 

20) Fra 2021 skal produsentenes overholdelse av sine spesifikke CO2-utslippsmål verifiseres på grunnlag av CO2-utslipp 

bestemt i samsvar med WLTP. Den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien som 

sertifiseres med henvisning til denne beslutningen, kan derfor tas i betraktning ved beregning av produsentenes 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra og med kalenderåret 2021. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Innovativ teknologi 

Teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer, godkjennes som 

innovativ teknologi som definert i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, samtidig som det tas hensyn til at CO2-utslipps-

reduksjonen den gir, bare delvis omfattes av standardprøvingsmetoden angitt i forordning (EU) 2017/1151, og forutsatt at 

teknologien oppfyller følgende vilkår: 

a) Den er montert i personbiler (M1) eller lette nyttekjøretøyer (N1) med bensin- eller dieseldrevet forbrenningsmotor (M1- og 

N1-kjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor) eller i hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading i gruppe M1 

eller N1 for hvilke det kan brukes ukorrigerte måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp, i samsvar med nr. 1.1.4 i 

tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning EU) 2017/1151. 

b) Dens virkningsgrad, som er produktet av virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og virkningsgraden til 48 V/12 V 

DC/DC-omformeren bestemt i samsvar med nr. 2.3 i vedlegget, er minst 

i) 73,8 % for bensindrevne kjøretøyer uten turbolader, 

ii) 73,4 % for bensindrevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan med henvisning til denne beslutningen søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke teknologien som er godkjent i samsvar med artikkel 1 («den innovative teknolo-

gien»). 

2. Produsenten skal sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent organ der 

det bekreftes at teknologien oppfyller vilkårene i artikkel 1 bokstav a) og b). 

3. Dersom CO2-utslippsreduksjonen er sertifisert i samsvar med artikkel 3, skal produsenten sikre at den sertifiserte CO2-

utslippsreduksjonen og miljøinnovasjonskoden nevnt i artikkel 4 nr. 1 registreres i samsvarssertifikatet til de aktuelle 

kjøretøyene. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke den innovative teknolo-

gien, er bestemt ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Dersom en produsent søker om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen for flere typer 48 V motorgenerator kombinert 

med en 48 V/12 V DC/DC-omformer med hensyn til én kjøretøyversjon, skal typegodkjenningsmyndigheten fastslå hvilken av 

de prøvde 48 V motorgeneratorene kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformer som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen. 

Denne verdien skal brukes ved anvendelsen av nr. 4. 

  

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er beregnet i samsvar med 

nr. 4 i vedlegget, og miljøinnovasjonskoden som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. 

4. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiseringen, i en prøvings-

rapport og oppbevare den sammen med verifiseringsrapporten som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og skal stille denne informasjonen 

til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

5. Typegodkjenningsmyndigheten skal bare sertifisere CO2-utslippsreduksjoner fra bruk av den innovative teknologien 

dersom den finner at teknologien oppfyller vilkårene i artikkel 1 bokstav a) og b), og dersom CO2-utslippsreduksjonen bestemt i 

samsvar med nr. 3.5 i vedlegget er 0,5 g CO2/km eller mer, som spesifisert i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 når det gjelder personbiler, eller i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2014 når det gjelder lette nyttekjøretøyer. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

1. Den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutningen, tildeles miljøinnovasjonskode 32. 

2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til denne miljøinnovasjonskoden, kan tas i 

betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp fra og med kalenderåret 2021. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 6. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med teknologien som benyttes i en 48 V effektiv 

motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer, for personbiler og lette nyttekjøretøyer med 

konvensjonell forbrenningsmotor og visse hybridelektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer 

1. INNLEDNING 

I dette vedlegget angis metoden for å bestemme reduksjonen i utslipp av CO2 (karbondioksid) ved bruk av en 48-volts 

effektiv motorgenerator («48 V motorgenerator») kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformer («48 V/12 V 

DC/DC-omformer») i et M1- eller N1-kjøretøy som angitt i artikkel 1 bokstav a). 

2. BESTEMMELSE AV VIRKNINGSGRAD 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal bestemmes separat som angitt i 

nr. 2.1 og 2.2. Verdiene som bestemmes, skal brukes som inndata i beregningen av den samlede virkningsgraden til 48 V 

motorgeneratoren kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformeren i samsvar med nr. 2.3. 

2.1. Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med følgende presiseringer: 

Produsenten skal dokumentere overfor typegodkjenningsmyndigheten at frekvensområdene til 48 V motorgeneratoren er 

de samme som eller svarer til dem som er angitt i tabell 1. 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren skal bestemmes på grunnlag av målinger ved hvert av driftspunktene angitt i 

tabell 1. 

Strømstyrken til 48 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt skal være halvparten av merkestrømmen. Ved hvert 

driftspunkt skal 48 V motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant under målingen, med spenningen på 

52 V. 

Tabell 1 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

 

Frekvens for driftspunkter 

 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt i ((𝐌𝐆𝐢
)) [%] skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

 

der, for hvert driftspunkt i, 

Ui er spenningen [V] 

Ii er strømstyrken [A] 

Μi er dreiemomentet [Nm] 

ni er omdreiningshastigheten [min-1] 
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For hvert driftspunkt skal målingene utføres minst fem ganger etter hverandre, og virkningsgraden skal beregnes for hver 

av disse målingene (𝐌𝐆𝐢𝐣
), der j er indeksen som viser til ett sett av målinger. 

For hvert driftspunkt skal gjennomsnittet av disse virkningsgradene (𝐌𝐆𝐢
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) beregnes. 

Virkningsgraden for 48 V motorgeneratoren (
𝐌𝐆

) [%] skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

 

der 


𝐌𝐆𝐢

̅̅ ̅̅ ̅̅  er gjennomsnittlig virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren ved driftspunkt i [%] 

hi er frekvensen for driftspunkt i som angitt i tabell 1 

2.2. Virkningsgrad for 48 V/12 V DC/DC-omformeren 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal bestemmes under følgende forhold: 

— Inngangsspenning på 52 V 

— Utgangsspenning på 14,3 V 

— Utgangsstrøm: 48 V/12 V DC/DC-omformerens nominelle effekt dividert med utgangsspenningen på 14,3 V 

Den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal være den kontinuerlige utgangseffekten som er sertifisert 

av leverandøren i samsvar med kravene angitt i ISO 8854:2012. 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren (DC/DC) [%] skal beregnes på grunnlag av målingene av strømstyrke 

og spenningsstyrke i samsvar med formel 3. 

Formel 3 

 

der 

 er inngangsspenningen, som skal være satt til 52 [V] 

 er strømstyrken målt på inngangssiden [A] 

 er utgangsspenningen, som skal være satt til 14,3 [V] 

 er strømstyrken målt på utgangssiden, som skal være lik den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-

omformeren dividert med utgangsspenningen [A] 

Målingene og beregningene av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger. 

Gjennomsnittet av disse virkningsgradene skal så utgjøre virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren (𝐃𝐂/𝐃𝐂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

[%]. 

2.3. Kombinert virkningsgrad 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren kombinert med 48 V / 12V DC/DC-omformeren (TOT) skal beregnes i 

samsvar med formel 4. 

Formel 4 
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 er virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2.1 [%] 

 er virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren som bestemt i nr. 2.1 [%] 

3. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

3.1. Reduksjon i mekanisk effekt 

Differansen (Pm) [W] mellom reduksjonen i mekanisk effekt ved bruk av 48 V motorgeneratoren kombinert med 

48 V/12 V DC/DC-omformeren under virkelige forhold (PmRW) og reduksjonen i mekanisk effekt ved bruk av 48 V 

motorgeneratoren kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformeren under typegodkjenningsforhold (PmTA) skal beregnes 

i samsvar med formel 5. 

Formel 5 

Pm = PmRW – PmTA 

der 

PmRW skal beregnes i samsvar med formel 6, og PmTA skal beregnes i samsvar med formel 7. 

Formel 6 

 

Formel 7 

 

der 

 er virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformeren 

som bestemt i nr. 2.3 [%] 

 
er effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

 
er effektbehovet under «typegodkjenningsforhold» [W], som er 350 W 

 
er referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

3.2. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren kombinert med 48 V / 12V DC/DC-omformeren, 

(𝐂𝐂𝐎𝟐
) [g CO2/km], skal beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

 

der 

 er differansen mellom reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold og reduksjonen i mekanisk 

effekt under typegodkjenningsforhold, som bestemt i nr. 3.1 

 er gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTP, som er 46,6 km/t 

 er det faktiske effektforbruket som angitt i tabell 2 [l/kWh] 

CF er omregningsfaktoren som angitt i tabell 3 [gCO2/l] 
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Tabell 2 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensindrevet uten turbolader 0,264 

Bensindrevet med turbolader 0,280 

Dieseldrevet 0,220 

Tabell 3 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

3.3. Beregning av usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen 

Usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen beregnet i samsvar med nr. 3.2 skal kvantifiseres. 

Til dette brukes de følgende beregningene. 

Først skal virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt (𝐒𝐌𝐆i
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) [%] beregnes i samsvar med formel 9. 

Formel 9 

 

der 

m er antallet målinger j foretatt ved hvert driftspunkt i av 48 V motorgeneratorens virkningsgrad som 

angitt i nr. 2.1 

 
er virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren beregnet for en individuell måling j ved driftspunkt i som 

angitt i nr. 2.1 [%] 

 er den gjennomsnittlige virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren beregnet for et driftspunkt i som 

bestemt i nr. 2.1 [%] 

Videre skal standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren (𝐒𝐌𝐆
) [%] beregnes i samsvar med formel 10. 

Formel 10 
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der 

 er som bestemt i samsvar med formel 9 [%] 

hi er frekvensen for driftspunkt i som angitt i tabell 1 

Deretter skal standardavviket for 48 V / 12V DC/DC-omformerens virkningsgrad (𝐒𝐃𝐂/𝐃𝐂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) [%] beregnes i samsvar med 

formel 11. 

Formel 11 

 

der 

L er antallet målinger utført av 48 V/12 V DC/DC-omformeren som angitt i nr. 2.2 

 er virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren beregnet for en individuell måling l som angitt i 

nr. 2.2 [%] 

 er virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren som bestemt i nr. 2.1 [%] 

Til slutt skal usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen (𝐒𝐂𝐂𝐎𝟐
) [g CO2/km] som oppnås med 48 V motorgeneratoren 

kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformeren, beregnes i samsvar med formel 12, og den skal ikke overstige 30 % av 

CO2-utslippsreduksjonen. 

Formel 12 

 

der 

 er effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

 er effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

 er den samlede virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren kombinert med 48 V/12 V DC/DC-

omformeren som bestemt i nr. 2.3 [%] 

 er det faktiske effektforbruket som angitt i tabell 2 [l/kWh] 

 er drivstoffomregningsfaktoren som angitt i tabell 3  

 er gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTP, som er 46,6 km/t 

 er standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren [%] som bestemt i samsvar med formel 

10 [%] 

 er virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2.1 [%] 

 er standardavviket for 48 V / 12V DC/DC-omformerens virkningsgrad som beregnet i samsvar med formel 

11 [%]  

 er virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren som bestemt i nr. 2.2 [%] 

3.4. Avrunding 

CO2-utslippsreduksjonen (𝐂𝐂𝐎𝟐
) beregnet i samsvar med nr. 3.2 og usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen (𝐒𝐂𝐂𝐎𝟐

) 

beregnet i samsvar med nr. 3.3 skal avrundes til maksimalt to desimaler.  
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Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, kan brukes uten avrunding eller må avrundes til det 

minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (det vil si den samlede virkningen av alle avrundede 

verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 

3.5. Kontroll mot minimumsterskelen for CO2-utslippsreduksjon 

Typegodkjenningsmyndigheten skal for hver kjøretøyversjon utstyrt med 48 V motorgeneratoren kombinert med 

48 V/12 V DC/DC-omformeren sikre at minimumsterskelen angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 725/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 er overholdt. 

Når typegodkjenningsmyndigheten verifiserer at minimumsterskelen er overholdt, skal den, i samsvar med formel 13, ta 

hensyn til CO2-utslippsreduksjonen bestemt i nr. 3.2, usikkerheten bestemt i nr. 3.3 og, dersom det er relevant, en CO2-

korreksjon ved positiv massedifferanse (Δm) mellom 48 V motorgeneratoren kombinert med 48 V/12 V DC/DC-

omformeren, og referansegeneratoren. 

I forbindelse med korreksjonen for positiv masse skal referansegeneratorens masse fastsettes til 7 kg. 

Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndigheten informasjon om massen av 48 V motorgeneratoren kombinert med 

48 V/12 V DC/DC-omformeren som sertifisert av leverandøren. 

Formel 13 

 

der 

MT er 0,5 g CO2/km, som angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning nr. 725/2011 og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 

 er CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i nr. 3.2 [g CO2/km]  

 usikkerheten ved den samlede CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i nr. 3.3 [g CO2/km] 

 CO2-korreksjon ved positiv massedifferanse (Δm) [kg] mellom 48 V motorgeneratoren kombinert med 

48 V/12 V DC/DC-omformeren, og referansegeneratoren, beregnet i samsvar med tabell 4: [g CO2/km] 

Tabell 4 

Drivstofftype 
CO2-korreksjon  

[g CO2/km] 

Bensin 0,0277 Δm 

Diesel 0,0383 Δm 

4. SERTIFISERING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen som skal sertifiseres av typegodkjenningsmyndigheten i samsvar med artikkel 11 i gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 725/2011 eller (EU) nr. 427/2014 (𝐂𝐒𝐂𝐎𝟐
), er den som er beregnet i samsvar med formel 14. 

CO2-utslippsreduksjonen skal registreres i typegodkjenningssertifikatet for hver kjøretøyversjon utstyrt med 48 V 

motorgeneratoren kombinert med 48 V/12 V DC/DC-omformeren. 

Formel 14 
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der 

 er CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i samsvar med formel 8 i nr. 3.2 [g CO2/km] 

 er usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren kombinert med 

48 V/12 V DC/DC-omformeren, beregnet i samsvar med formel 12 i nr. 3.3 [g CO2/km] 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1168 

av 6. august 2020 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektivt utvendig lys med 

bruk av lysemitterende dioder på personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-

utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) 

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 19. november 2019 innga produsentene FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, 

Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s og Ford-Werke GmbH 

(«anmoderne») en anmodning i samsvar med artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011(2) om å endre Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587(3) slik at det effektive utvendige 

kjøretøylyset med bruk av lysemitterende dioder (LED) som er godkjent som innovativ teknologi ved den beslutningen, 

også omfatter lys på personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer. 

2) Særlig har anmoderne bedt om at gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 skal omfatte effektivt utvendig kjøretøylys 

med bruk av LED på personbiler som kan kjøres på flytende petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller 

etanol (E85), og at visse faktorer i prøvingsmetoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen skal tilpasses i tråd med 

dette. 

3) Kommisjonen har vurdert anmodningen i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative 

teknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(4) og forordning (EU) nr. 510/2011(5) 

(versjonen fra juli 2018(6)). 

4) Med tanke på den økende bruken av LPG og CNG i nye personbiler bør det klargjøres at CO2-utslippsreduksjoner som 

oppnås ved bruk av effektivt utvendig LED-lys på kjøretøyer som kan kjøres på slikt drivstoff, bør regnes som CO2-

utslippsreduksjoner som oppnås med en innovativ teknologi. 

5) Når det gjelder biler som går på LPG og CNG, med forbehold om at det tilføyes visse drivstoffspesifikke faktorer, anses 

prøvingsmetoden i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 som egnet til å bestemme CO2-utslippsreduk-

sjonen som oppnås med bruk av LED-lys på personbiler som kjøres på disse drivstoffene. 

6) Når det gjelder E85, bør dette drivstoffet, på grunn av den begrensede tilgjengeligheten av det på unionsmarkedet som 

helhet, ikke skilles fra bensin i metoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjon. 

7) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 7.8.2020, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers 

effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 17). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette kjøretøyer som 

del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 

(6) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

2022/EØS/81/159 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Den innledende teksten skal lyde: 

«1. Produsenten kan søke om sertifisering av den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med ett eller flere LED-

lyssystemer som er beregnet på bruk i M1-kjøretøyer med forbrenningsmotor eller i hybridelektriske M1-kjøretøyer uten 

ekstern lading (NOVC-HEV) som er i samsvar med punkt 3 i avsnitt 5.3.2 i vedlegg 8 til reglement nr. 101 fra De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, herunder slike kjøretøyer som kan kjøres på flytende 

petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85 i tillegg til bensin eller diesel eller en kombinasjon av 

disse drivstoffene, forutsatt at kjøretøyene er utstyrt med én eller en kombinasjon av følgende typer LED-lys:». 

b) I andre ledd endres «artikkel 9 nr. 1» til «artikkel 9 nr. 1 bokstav a)». 

2) I artikkel 3 skal nytt nr. 3 og 4 lyde: 

«3. Dersom det effektive utvendige LED-lyset er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller 

blandingsdrivstoff, skal godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For et todrivstoffkjøretøy som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonsverdien for LPG eller 

CNG. 

b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonsverdien for bensin. 

4. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til miljøinnovasjonskode 19, kan tas i 

betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp fram til 31. desember 2020.» 

3) I vedlegget gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Posten for «CF» skal lyde: 

«CF – omregningsfaktor som fastsatt i tabell 3». 

ii) Posten for «VPe» skal lyde: 

«VPe – faktisk effektforbruk som fastsatt i tabell 2». 

b) I nr. 6 erstattes posten for «VPe», inkludert tabell 2, og posten for «CF», inkludert tabell 3, med følgende: 

«VPe: faktisk effektforbruk som fastsatt i tabell 2 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor Faktisk effektforbruk (VPe) [l/kWh] 

Bensin/E85 0,264 

Bensin/E85 turbo 0,280 

Diesel 0,220 

LPG 0,342 

LPG turbo 0,363 

 Faktisk effektforbruk (VPe) [m3/kWh] 

CNG (G20) 0,259 

CNG (G20) turbo 0,275 

CF: omregningsfaktor som fastsatt i tabell 3  
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Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor (CF) 

Drivstofftype Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l] 

Bensin/E85 2 330 

Diesel 2 640 

LPG 1 629 

 Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3] 

CNG (G20) 1 795» 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 6. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/248 

av 21. februar 2020 

om fastsettelse av tekniske retningslinjer for inspeksjoner i henhold til artikkel 17 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF 

[meddelt under nummer C(2020) 889](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra utvinnings-

industrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 17 i direktiv 2006/21/EF krever inspeksjoner av alle avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i nevnte direktiv, 

for å sikre at de overholder relevante vilkår for tillatelsen. For at disse inspeksjonene skal være effektive og 

formålstjenlige, bør vedkommende myndigheter ha tilstrekkelige ressurser, være uavhengige av de driftsansvarlige for 

de berørte avfallsanleggene, ha nødvendige funksjoner og fullmakter og ha rett til bistand fra driftsansvarlige. 

Inspeksjonsvirksomheten bør også innebære samarbeid og samordning mellom nasjonale myndigheter med ansvar for å 

sikre at avfallsanlegg i deres jurisdiksjon overholder bestemmelsene i direktiv 2006/21/EF. 

2) For at inspeksjonene skal være effektive og proaktive, bør de planlegges på forhånd ved hjelp av inspeksjonsplaner som 

gjenspeiler de risikoene som er forbundet med de berørte avfallsanleggene. 

3) Ettersom avfallsanleggene som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF, omfatter avfallsanlegg som bør ha 

tillatelse, og ettersom artikkel 7 krever at ingen avfallsanlegg kan være i drift uten tillatelse, må inspeksjonsplanene ta 

hensyn til de avfallsanleggene som bør ha tillatelse, men ikke har det. 

4) Medlemsstatene bør ha adgang til å utøve skjønn ved anvendelsen av inspeksjonsretningslinjene for hvert avfallsanlegg 

for å sikre at inspeksjonene står i forhold til de relevante miljø- og sikkerhetsrisikoene som hvert avfallsanlegg utgjør. 

5) For å håndtere forskjellige situasjoner med mulig manglende overholdelse av tillatelser bør det legges opp til både 

rutinemessige inspeksjoner og ikke-rutinemessige inspeksjoner som reaksjon på alvorlige klager, ulykker, hendelser og 

tilfeller av manglende overholdelse. Ved inspeksjonene bør inspektørene også ta hensyn til resultater fra inspeksjoner 

utført i henhold til annet gjeldende EU-regelverk i den grad disse resultatene også kan tyde på mulige problemer med 

tillatelseskravene i henhold til artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 25.2.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 102 av 11.4. 2006, s. 15. 

2022/EØS/81/160 
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6) For å sikre at inspeksjonene er effektive, er det nødvendig at en viss andel av inspeksjonsaktivitetene, særlig anleggsbe-

søk, er uanmeldte. 

7) For å gjøre det mulig å trekke konklusjoner av inspeksjonsaktivitetene, og for å skape et empirisk grunnlag for fram-

tidige inspeksjoner og tilhørende tiltak, er det viktig at alle inspeksjonsaktiviteter dokumenteres grundig, herunder ved 

regelmessige rapporter fra anleggsbesøkene. 

8) For effektivt å sikre at tillatelsesvilkårene overholdes, er det viktig at inspeksjonene letter og muliggjør eventuelle 

ytterligere tiltak for å håndtere konstatert manglende overholdelse. 

9) Gitt at risikoen varierer avhengig av hvilket stadium det berørte avfallsanlegget befinner seg på, er det nødvendig at de 

tekniske retningslinjene inneholder detaljerte bestemmelser om de forskjellige livsfasene til avfallsanlegg som omfattes 

av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

10) Gitt at avfallsanlegg i kategori A potensielt kan utgjøre en høyere risiko, må de tekniske retningslinjene inneholde 

særskilte bestemmelser med hensyn til slike anlegg. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 23 nr. 2 i direktiv 

2006/21/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

De tekniske retningslinjene for inspeksjoner av avfallsanlegg i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2006/21/EF som er fastsatt i 

vedlegget til denne beslutningen, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 21. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

TEKNISKE RETNINGSLINJER FOR INSPEKSJONER AV AVFALLSANLEGG 

DEL A 

Mål 

Disse retningslinjene fastsetter elementer som skal tas i betraktning ved inspeksjoner av avfallsanlegg som omfattes av artikkel 

7 i direktiv 2006/21/EF, som skal gjennomføres av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 17 i nevnte direktiv. 

Slike inspeksjoner søker å sikre at alle avfallsanlegg har innhentet den nødvendige tillatelsen og overholder de relevante vilkå-

rene for tillatelsen. Inspeksjonene vedrører avfallsanleggenes forskjellige livsfaser. 

Disse retningslinjene gjelder den generelle rammen for gjennomføring av inspeksjoner (del C), inspeksjonenes fokus for hvert 

av avfallsanleggenes ulike livsfaser (del D) og de særskilte elementene som er relevante for inspeksjon av kategori A-anlegg 

(del E). 

DEL B 

Definisjon 

I disse retningslinjene menes med «inspeksjon» alle aktiviteter som gjennomføres av en vedkommende myndighet eller på 

dennes vegne for å sikre at avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF, overholder vilkårene for tillatelsen 

de må innhente. Disse aktivitetene kan særlig omfatte 

— vurdering av relevante miljø- og sikkerhetsspørsmål og de risikoene som forbindes med avfallsanleggene, 

— gjennomføring av anleggsbesøk for å kontrollere lokaler, forhold på stedet, relevant utstyr, herunder hvorvidt dette vedlike-

holdes tilstrekkelig, relevante dokumenter og elektroniske data, interne tiltak og systemer og driftsprosesser, 

— intervjuer med personale som arbeider ved avfallsanlegget, 

— styrking av de driftsansvarliges kunnskap om relevante juridiske krav og miljøvirkningene til de driftsansvarliges aktivite-

ter, 

— prøvetaking, 

— bruk av jordobservasjonsteknikker og andre former for fjernovervåking, herunder dem som omfatter in situ-sensorer, der-

som det er relevant, 

— kontroll av driftsansvarliges egenovervåking, 

— kontroll av dokumenter og elektroniske data, herunder driftsansvarliges rapporter, annet enn ved anleggsbesøk, 

— kontroll av driftsansvarliges interne mål og systemer samt driftsprosesser annet enn ved anleggsbesøk, 

— kontroll av finansielle garantier eller tilsvarende, 

— registrering av faktaopplysninger om manglende overholdelse, 

— kartlegging av årsaker til konstatert manglende overholdelse og mulige typer innvirkninger av slik manglende overholdelse 

på miljøet og menneskers helse, 

— beskrivelse av konstatert manglende overholdelse, særlig omstendighetene (herunder personene) som førte til den manglen-

de overholdelsen, for i størst mulig grad å fastslå hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre overholdelse og gjøre dette 

mulig, herunder ved samarbeid og deling av inspeksjonsresultater med andre relevante vedkommende myndigheter. 

Inspeksjoner, herunder anleggsbesøk, kan være rutinemessige, det vil si utført som en del av regelmessige aktiviteter, eller ikke-

rutinemessige, det vil si utført som reaksjon på alvorlige klager eller for å etterforske alvorlige ulykker, hendelser eller andre 

tilfeller av manglende overholdelse. 

DEL C 

Gjennomføring av detaljerte kontroller og informasjonsinnsamling 

1. Vedkommende myndigheter 

Følgende skal tas i betraktning:  
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a) Tilgjengeligheten, for hele territoriet til medlemsstaten og for alle avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i direktiv 

2006/21/EF, av vedkommende myndigheter med ansvar for inspeksjoner. 

b) Vedkommende myndigheters uavhengighet og deres evne til å utføre alle oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre 

inspeksjonene. 

c) Vedkommende myndigheters fullmakter til å gjennomføre inspeksjoner, herunder retten til å få adgang til anlegg og 

undersøke relevante materielle eiendeler, dokumenter og elektroniske data. 

d) Hvorvidt vedkommende myndigheter har tilstrekkelige ressurser, personale og utstyr til rådighet til at de kan gjennomføre 

inspeksjonene. 

e) De ordningene vedkommende myndigheter har for samarbeid og samordning av sine aktiviteter med andre relevante 

myndigheter, særlig andre myndigheter med ansvar relatert til overholdelse av tillatelser som kreves i henhold til nasjonal 

miljørett eller EU-miljørett med gyldighet eller relevans for anleggene som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

f) Den kunnskapen, erfaringen og kompetansen inspektørene trenger for å gjennomføre inspeksjoner, særlig med hensyn til 

utforming, bygging, drift og avvikling av avfallsanlegg. 

g) Organiseringen av opplæring for å holde inspektørenes kunnskap à jour. 

h) Den nødvendige bistanden driftsansvarlige må yte til vedkommende myndigheter for at disse skal kunne gjennomføre in-

speksjonene, herunder anleggsbesøk, prøvetaking og innhenting av opplysninger som er nødvendige for å utføre plikter i 

henhold til artikkel 17 i direktiv 2006/21/EF. 

Ved gjennomføring av inspeksjoner kan vedkommende myndigheter bistås av og delegere inspeksjonsoppgaver til uavhengige 

sakkyndige i samsvar med nasjonal rett, forutsatt at de sakkyndige opptrer under tilsyn av vedkommende myndighet. Ved-

kommende myndighet skal fastsette minimumskvalifikasjoner som de sakkyndige må inneha, og skal vurdere om disse kvalifi-

kasjonene foreligger. Vedkommende myndighet skal også kontrollere at de sakkyndige ikke har personlig interesse i utfallet av 

inspeksjonen. 

2. Organisering av inspeksjoner 

2.1. Inspeks jonsp lan er  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Forhåndsplanlegging av inspeksjoner ved hjelp av én eller flere planer utarbeidet på hensiktsmessig administrativt nivå på 

grunnlag av en generell vurdering av relevante miljø- og sikkerhetsspørsmål og risikoer for avfallsanleggene, og dersom 

opplysninger om overholdelse allerede foreligger, en samlet vurdering av status for overholdelse for avfallsanlegg som er i 

drift innenfor det området planen omfatter. Slike planer kan integreres eller kombineres med andre inspeksjonsplaner der-

som dette anses som hensiktsmessig. 

b) Regelmessig revisjon og eventuelt oppdatering av inspeksjonsplanen(e). 

c) Inspeksjonsplanen(e)s dekning ved hvert avfallsanlegg i henhold til artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

d) Innføring av følgende i hver inspeksjonsplan: 

i) En generell vurdering av relevante miljø- og sikkerhetsspørsmål og risikoer. 

ii) Det geografiske området som omfattes av inspeksjonsplanen. 

iii) En liste over avfallsanlegg som omfattes av inspeksjonsplanen, og som innehar en tillatelse. 

iv) Hvordan det fastslås hvilke avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF og som er i drift uten en 

tillatelse. 

v) Prosedyrer for å gjennomføre rutinemessige inspeksjoner. 

vi) Prosedyrer for å gjennomføre ikke-rutinemessige inspeksjoner. 

vii) Prosedyrer for å gjennomføre anmeldte og uanmeldte anleggsbesøk. 

viii) Om nødvendig ordninger for samarbeid og samordning mellom forskjellige vedkommende myndigheter med ansvar 

for inspeksjoner og mellom disse myndighetene og andre myndigheter med en rolle i håndhevingen av tillatelser som 

kreves i henhold til nasjonal miljørett eller EU-miljørett med gyldighet og relevans for avfallsanleggene som omfattes 

av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

ix) Opplysninger om de menneskelige, økonomiske og andre ressursene som vedkommende myndigheter trenger for å 

gjennomføre inspeksjonsplanen.  
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2.2. Rut inemess ige in speks joner  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Gjennomføring av rutinemessige inspeksjoner med regelmessige mellomrom basert på en hensiktsmessig risikovurdering 

av det berørte avfallsanlegget. 

b) Tilstrekkelig hyppige anleggsbesøk basert på en hensiktsmessig risikovurdering av det berørte avfallsanlegget som også 

gjenspeiler de potensielt høyere risikoene knyttet til kategori A-anlegg. 

c) Bruk av følgende kriterier ved risikovurdering av avfallsanleggene: 

i) De berørte anleggenes potensielle og faktiske innvirkninger på menneskers helse og miljøet, idet det tas hensyn til ni-

våene og typene av utslipp, lokalmiljøets følsomhet og risikoen for ulykker som nærmere angitt i beste tilgjengelige 

teknikk (BAT 5) i BAT-referansedokumentet for håndtering av avfall fra utvinningsindustrien (MWEI BREF)(1). 

ii) Tidligere overholdelse. 

iii) Anleggets driftsansvarliges deltakelse i miljøstyringsordningen (Environmental Management System, EMS) som 

nærmere angitt i BAT 1 i MWEI BREF. 

d) Eventuelt hvorvidt inspektøren har tatt i betraktning relevante resultater av inspeksjoner utført i henhold til gjeldende 

unionsrett. 

e) Ved anmeldte anleggsbesøk, hvorvidt den driftsansvarlige får besøksplanen og nærmere opplysninger om hva slags 

informasjon den driftsansvarlige vil bli anmodet om å framlegge. 

f) Dersom det fastslås manglende overholdelse eller risiko for dette, gjennomføring av en undersøkelse og eventuelt deling av 

resultatene med andre myndigheter, særlig med henblikk på 

i) å gi en beskrivelse av den manglende overholdelsen eller risikoen for dette, idet årsakene og innvirkningen på miljøet 

og menneskers helse klarlegges, og særlig omstendighetene (herunder personer) som førte til manglende overholdelse, 

ii) å sørge for et faktagrunnlag for å lette og muliggjøre hensiktsmessige reaksjoner for å håndtere den avdekkede 

manglende overholdelsen og hindre framtidig manglende overholdelse, herunder eventuelt ytterligere inspeksjoner, 

korrigerende tiltak ved den driftsansvarlige, oppdatering av vilkårene for tillatelsen, midlertidig oppheving av tillatel-

sen eller bruk av sanksjoner. 

g) Dersom driften ved anlegget innstilles på grunn av manglende overholdelse av vilkårene for godkjenningen, gjennomføring 

av ytterligere inspeksjonsaktiviteter med sikte på å oppnå miljømessige og andre resultater som vilkårene for tillatelsen var 

ment å sikre. 

2.3. Ikke-ru t in emessige insp eksjoner  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Gjennomføring av rutinemessige og ikke-rutinemessige inspeksjoner, herunder anleggsbesøk, snarest mulig etter at 

vedkommende myndighet mottar alvorlige klager med hensyn til manglende overholdelse av tillatelseskravene eller på 

annen måte blir oppmerksom på alvorlige ulykker, hendelser eller forekomster av manglende overholdelse, uavhengig av 

om slike hendelser skal meldes i henhold til artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 12 nr. 6 i direktiv 2006/21/EF, særlig med 

henblikk på 

i) å klarlegge årsakene til hendelsen, innvirkningen på miljøet og menneskers helse, og særlig klarlegge omstendighetene 

(herunder personer) som førte til manglende overholdelse, 

ii) å sørge for et faktagrunnlag for å lette og muliggjøre hensiktsmessige reaksjoner for å håndtere den avdekkede mang-

lende overholdelsen og hindre framtidige ulykker eller forekomster av manglende overholdelse, herunder eventuelt 

ytterligere inspeksjoner, korrigerende tiltak ved den driftsansvarlige, oppdatering av vilkårene for tillatelsen, midler-

tidig oppheving av tillatelsen eller bruk av sanksjoner. 

b) Eventuelt hvorvidt inspektøren har tatt i betraktning relevante resultater av inspeksjoner utført i henhold til gjeldende 

unionsrett. 

c) Gjennomføring av ikke-rutinemessige inspeksjoner snarest mulig med hensyn til, og eventuelt før en tillatelse vurderes på 

nytt eller oppdateres. 

2.4. Uan meld te  an leggsbesøk  

Følgende skal tas i betraktning:  

  

(1) http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf 
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a) Gjennomføring av et hensiktsmessig antall uanmeldte anleggsbesøk, særlig dersom det er relevant for å avdekke problemer 

eller risikoeksponering eller behovet for å reagere på en hastesituasjon. 

b) I den grad det er praktisk mulig, at beslutninger om uanmeldte anleggsbesøk tar for seg helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål 

og et mulig behov for at avfallsanleggets driftspersonale er på stedet. 

3. Dokumentasjon av inspeksjoner 

3.1. Doku mentas jon  av insp eks jonsakt ivi t e t er ,  h erunder  an leggsbesøk  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Hensiktsmessig dokumentasjon av alle inspeksjonsaktiviteter. 

b) Utarbeiding av en rapport etter hvert anleggsbesøk om anleggsbesøket som dokumenteres skriftlig og lagres i identifiserbar 

form i en lett tilgjengelig og tilstrekkelig vedlikeholdt database. 

c) Registrering i anleggsbesøksrapporten av formålet med inspeksjonen, data, opplysninger og resultater, en evaluering av 

disse og en konklusjon om hvorvidt avfallsanlegget overholder relevante vilkår for tillatelsen, og hvorvidt ytterligere tiltak 

bør treffes. 

d) Ferdigstilling av rapporten om anleggsbesøket, med mindre mer alvorlige resultater er funnet under anleggsbesøket; i så fall 

kan det være nødvendig med en annen frist. 

e) Mulighet for den driftsansvarlige til før eller etter fullføringen av rapporten om anleggsbesøket å framsette kommentarer, 

dersom det er relevant. 

f) Offentlighetens tilgang til resultatene av anleggsbesøket og eventuelt andre inspeksjonsaktiviteter, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF(2). 

DEL D 

Inspeksjonenes fokus på avfallsanleggenes forskjellige livsfaser 

1. Inspeksjoner av nye avfallsanlegg før deponering begynner 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Gjennomføringen av tiltakene som er truffet for å minimere miljøvirkningene under driften og etter avvikling, herunder om 

nødvendig håndtering av forurenset vann og sigevann. 

b) Hvorvidt avfallsanleggets plassering, utforming og konstruksjon er i samsvar med sikkerhets- og miljøelementene gitt i 

tillatelsen. 

c) Innhold, tilgjengelighet og ytelse for egenkontrollsystemet for regelmessig overvåking og driftsansvarliges egeninspeksjo-

ner og planlagt rapportering av overvåkingsdata til vedkommende myndighet. 

d) Gjennomføringen av forvaltnings-, vedlikeholds- og overvåkingstiltak som er planlagt for å sikre at anlegget er fysisk 

stabilt, at forurensning av jord, luft, overflatevann og grunnvann hindres på kort og lang sikt, og at skader på landskapet 

begrenses i størst mulig grad. 

e) At det finnes tilstrekkelige menneskelige ressurser og tilstrekkelig kompetanse blant personalet med ansvar for miljøstyring 

og sikkerhet ved avfallsanlegget. 

f) Tilstrekkeligheten av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF. 

g) Tilstrekkeligheten av den finansielle garantien eller tilsvarende med hensyn til beløp og form, dersom vedkommende 

myndighet krever en finansiell garanti eller tilsvarende; hvorvidt avfallsanleggets klassifisering som et kategori A-anlegg 

eller ikke et kategori A-anlegg må revurderes og verifiseres. 

h) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirek-

tiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 
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2. Inspeksjoner av avfallsanlegg i drift 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Avfallsanleggets skadevirkninger på miljøet og menneskers helse, og tiltak som treffes for å minimere miljøvirkningen, 

særlig egnetheten til avfallsanleggets konstruksjon, forvaltning og vedlikehold for å sikre dets fysiske stabilitet og 

forebygge forurensning eller kontaminering av jord, luft, overflatevann eller grunnvann på kort og lang sikt samt for i størst 

mulig grad å minimere skaden på landskapet, og hvordan disse virkningene stemmer overens med vilkårene i tillatelsen og 

informasjonen i miljøkonsekvensvurderingen, dersom en slik kreves. 

b) Hvorvidt mengdene, egenskapene og klassifiseringen til avfallet som deponeres i avfallsanlegget, er i samsvar med elemen-

tene gitt i tillatelsen. 

c) Hvorvidt den anslåtte sigevannproduksjonen, herunder innholdet av forurensende stoffer i sigevannet, i det deponerte avfal-

let og avfallsanleggets vannbalanse er i samsvar med elementene gitt i tillatelsen. 

d) Strukturelle og driftsmessige endringer ved avfallsanlegget: Kontroll av 1) vannforvaltningen, 2) kvaliteten til geotekniske 

konstruksjonsaktiviteter (for eksempel konstruksjon av demning eller dike), 3) forvaltningen av geotekniske sikkerhetssys-

temer (for eksempel overflatedekke, stabilitet og sikkerhetsovervåking), 4) det deponerte avfallets mengder og egenskaper 

sammenholdt med prognosene i avfallshåndteringsplanen, 5) sigevannproduksjon, herunder innhold av forurensende stoffer 

i sigevannet, sammenholdt med prognosene i avfallshåndteringsplanen, 6) vannbalansen i avfallsanlegget sammenholdt 

med prognosene i avfallshåndteringsplanen og 7) benyttede teknikker og deres formålstjenlighet for miljø- og sikkerhets-

styringen og miljøovervåkingen. 

e) Vedtakelsen av tiltak anbefalt eller pålagt etter tidligere inspeksjoner. 

f) Miljø- og sikkerhetsmessige revisjonsrapporter og erklæringer, dersom dette kreves i tillatelsen. 

g) Resultater, fullstendighet, forvaltning og ytelse når det gjelder programmet for egenovervåking og regelmessig overvåking 

og rapportering av alle overvåkingsdata (dersom relevant) til vedkommende myndigheter. 

h) Synlige anomalier i anlegget. 

i) Representativiteten til prøvetakingen og karakteriseringen av utvinningsavfall. 

j) Roller, ansvarsområder og kompetanse for personale med ansvar for miljø- og sikkerhetsstyring ved avfallsanlegget samt 

tilgjengeligheten av menneskelige ressurser og opplæring som gis til personalet. 

k) Prosedyrer for underretning til vedkommende myndighet om eventuelle hendelser som kan påvirke avfallsanleggets stabili-

tet, og alle vesentlige skadevirkninger på miljøet som avdekkes av relevante kontroll- og overvåkingsprosedyrer. 

l) Tilstrekkeligheten av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF og overholdelsen av 

eventuelle gradvise avviklingstiltak i planen. 

m) Hvorvidt beløpet og formen til den finansielle garantien eller tilsvarende er tilstrekkelig med henblikk på de beregnede 

kostnadene for den driftsansvarliges forpliktelser i henhold til tillatelsen, herunder ordninger for avvikling og fasen etter 

avvikling og rehabilitering av det berørte landområdet, dersom vedkommende myndighet krever en finansiell garanti eller 

tilsvarende. 

n) Klassifiseringen av avfallsanlegget som et kategori A-anlegg eller ikke. 

o) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF. 

3. Avsluttende stedlig inspeksjon av avfallsanlegg i samsvar med artikkel 12 nr. 3 i direktiv 2006/21/EF 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Avfallsanleggets skadevirkninger på miljøet og menneskers helse samt tiltak som treffes for å minimere slik innvirkning 

etter avvikling, herunder om nødvendig håndtering av forurenset vann og sigevann. 

b) Gjennomføringen av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF. 

c) Rehabilitering av landområdet som berøres av avfallsanlegget. 

d) Tilstrekkeligheten av planen og ordningene for vedlikehold, overvåking, kontroll og korrigerende tiltak i fasen etter 

avvikling av avfallsanlegget, herunder overvåkings- og kontrollutstyrets virkemåte og tilstrekkelighet.  
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e) Hvorvidt beløpet og formen til den finansielle garantien eller tilsvarende er tilstrekkelig med henblikk på de beregnede 

kostnadene for den driftsansvarliges forpliktelser i henhold til tillatelsen, herunder fullføringen av avviklingen og ordninger 

for fasen etter avvikling og gjenstående rehabilitering av det berørte landområdet, dersom vedkommende myndighet krever 

en finansiell garanti eller tilsvarende. 

f) Klassifiseringen av avfallsanlegget som et kategori A-anlegg eller ikke . 

g) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF. 

4. Inspeksjoner av avfallsanlegg etter avvikling med hensyn til anlegg avviklet etter 1. mai 2008 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Avfallsanleggets skadevirkninger på miljøet og menneskers helse samt tiltak som treffes for å minimere slik innvirkning 

etter avvikling, herunder om nødvendig håndtering av forurenset vann og sigevann. 

b) Samsvaret mellom på den ene side skadevirkningene nevnt i bokstav a) og på den annen side vilkårene for tillatelsen og 

informasjonen i miljøkonsekvensvurderingen, dersom en slik kreves. 

c) Hvorvidt sigevannproduksjonen, herunder innholdet av forurensende stoffer i sigevannet, i det deponerte avfallet og 

avfallsanleggets vannbalanse og, dersom det kreves, håndteringen av forurenset vann og sigevann er i samsvar med 

elementene gitt i tillatelsen. 

d) Gjennomføringen av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF. 

e) Hvorvidt planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF er tilstrekkelig, særlig med hensyn til 

behovet for ytterligere avviklings- og rehabiliteringstiltak basert på evaluering av miljørisiko og miljøvirkning. 

f) Rehabiliteringen av landområdet som er berørt av avfallsanlegget; tilstrekkeligheten av planen og ordningene for vedlike-

hold, overvåking, kontroll og korrigerende tiltak i fasen etter avvikling av avfallsanlegget, herunder overvåkings- og 

kontrollutstyrets virkemåte og tilstrekkelighet, og av rapporteringen av alle overvåkingsdata til vedkommende myndighet. 

g) Prosedyre for underretning til vedkommende myndighet om eventuelle hendelser eller nye omstendigheter som kan påvirke 

avfallsanleggets stabilitet, og alle vesentlige skadevirkninger på miljøet som avdekkes av relevante kontroll- og overvå-

kingsprosedyrer. 

h) Hvorvidt beløpet og formen til den finansielle garantien eller tilsvarende er tilstrekkelig med henblikk på de beregnede 

kostnadene ved forpliktelsene i henhold til tillatelsen, herunder fullføring av ordninger for fasen etter avvikling, korrigeren-

de tiltak og rehabilitering av det berørte landområdet, dersom vedkommende myndighet krever en finansiell garanti eller 

tilsvarende. 

i) Klassifiseringen av avfallsanlegget som et kategori A-anlegg eller ikke. 

j) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF. 

DEL E 

Tilleggselementer for inspeksjoner av avfallsanlegg i kategori A 

1. Inspeksjon av demninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse 

I tillegg til de relevante elementene oppført i del D skal inspektøren ta følgende i betraktning når inspeksjonen gjelder demnin-

ger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse: 

a) Erosjonsbeskyttelsens type og tilstand. 

b) Egnetheten til den hydrologiske utformingen, for eksempel vannbalanse, tilgjengelig fribord (vertikal avstand (høyde) mel-

lom vannets normale maksimale driftsnivå og demningens høyeste punkt). 

c) Den tørrlagte overflatens («strandens») sammensetning, status og strukturelle integritet, for eksempel forekomst av fordyp-

ninger, avgangsmassens tetthet og støvkontroll. 

d) Endringer i demningens krone og helling der aktuell tilstand sammenlignes med konstruksjonen. 

e) Dreneringssystemets virkemåte og tilstand og dets status og geotekniske strukturer (for eksempel geomembraner, demnin-

ger) og utstyr (for eksempel overvåking av demningsstruktur). 

f) Lekkasje- og utsivingsområder og mengden av lekket materiale. 
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g) Eventuelle konstaterte skader. 

h) Trær og vegetasjon på demningen. 

2. Inspeksjon av utslippsinnretninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse 

I tillegg til de relevante elementene oppført i del D skal følgende inspektøren ta følgende i betraktning når inspeksjonen gjelder 

utslippsinnretninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse, og virkemåten til slike utslippsinnretninger: 

a) Hvorvidt atkomsten til utslippsledninger og utslippspunkter er tilstrekkelig. 

b) Skader på konstruksjonen og kontrollutstyret. 

c) Lekkasje gjennom og rundt utslippsinnretningene. 

d) Erosjon i nedstrøms utløp. 

e) Vegetasjon i eller nær utslippsinnretningene. 

f) Utslippsreguleringsutstyr. 

g) Nødutslippsinnretninger. 

h) Reservestrømforsyning. 

i) Økningstakten for utslipp til avfallsmassedammen og tilsvarende økningstakt i dammens nivå (målt i meter/år). 

j) System for plassering av avgangsmasse. 

k) Vannforvaltningssystem. 

3. Inspeksjoner av avfallsanlegg i kategori A som inneholder steinavfall 

I tillegg til de relevante elementene oppført i del D skal inspektøren ta følgende i betraktning når inspeksjonen gjelder 

demninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder steinavfall: 

a) Steinenes forvitring. 

b) Lekkasjevannets kvalitet og kvantitet. 

c) Hvorvidt målingene som tas for å minimere miljøvirkningene av anlegg for steinavfall, er tilstrekkelige. 

d) At gjenoppdyrkingsaktivitetene er korrekte og effektive basert på relevante juridiske forpliktelser. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1933 

av 6. november 2019 

om opprettelse av «Prodcom-listen» over industriprodukter omhandlet i rådsforordning  

(EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 bør medlemsstatene gjennomføre en statistisk undersøkelse om industri-

produksjonen. 

2) Undersøkelsen bør baseres på en produktliste som angir relevant industriproduksjon. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en harmonisering mellom produksjonsstatistikker og statistikker over 

utenrikshandelen og for å foreta en sammenligning med Unionens varenomenklatur CPA (Classification of Products by 

Activity). 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) nr. 3924/91 («Prodcom-listen»), er felles for alle medlemsstatene 

og nødvendig for å kunne sammenligne data medlemsstatene imellom. 

5) For å ta hensyn til den teknologiske utviklingen samt strukturendringer i industriproduksjonen er det nødvendig å 

opprette en ajourført Prodcom-liste. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen skal være som angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 29.11.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 

2022/EØS/81/161 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 6. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 309 av 29.11.2019, s. 3–263.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1933&qid=1611067036904&from=EN
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1681 

av 1. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk  

over turisme med hensyn til frister for oversending og tilpasning av vedlegg I og II(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 av 6. juli 2011 om europeisk statistikk over 

turisme og om oppheving av rådsdirektiv 95/57/EF(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og artikkel 9 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 692/2011 fastsettes frister for oversending av europeisk statistikk over turisme. 

2) Aktualitet er en svært viktig faktor når det gjelder kvaliteten på offisiell statistikk, og den tekniske utviklingen gjør det 

mulig for statistikkmyndighetene å framlegge data raskere. Fristene for oversending av månedlige data om belegg hos 

turistinnkvarteringsvirksomheter bør derfor forkortes, idet det tas hensyn til gjeldende datainnsamlingspraksis i med-

lemsstatene. 

3) Kampen mot sesongsvingninger er fortsatt sentral for offentlige myndigheter og markedsdeltakere innenfor turisme på 

nasjonalt og regionalt plan og på destinasjonsnivå. Derfor bør månedlige data om overnattinger hos turistinnkvarte-

ringsvirksomheter oversendes på regionalt plan. 

4) Turisme er et av de økonomiske områdene som både gir muligheter og skaper utfordringer for europeiske byer, og 

måling av turismens betydning for enkeltbyers utvikling benyttes til referansemåling, analyse og utforming av relevante 

utviklingsstrategier. Data om overnattinger hos turistinnkvarteringsvirksomheter i større eller turismeintensive byer bør 

derfor oversendes. 

5) Turismen er en viktig bidragsyter til den blå økonomien, med et stort potensial for bærekraftige arbeidsplasser og bære-

kraftig vekst, og kystturismen kan analyseres bedre med hensyn til forskjellige grader av urbanisering i området. Data 

om overnattinger hos turistinnkvarteringsvirksomheter som kan brukes til en felles analyse av turismen i kystområder 

eller ikke-kystområder og av graden av urbanisering, bør derfor oversendes. 

6) Turisme er en økonomisk virksomhet der beslutninger om tilbud og etterspørsel ofte treffes på destinasjonsnivå, utenfor 

nivået for NUTS 2-regioner som det foreligger data for i henhold til forordning (EU) nr. 692/2011. Data om overnat-

tinger hos turistinnkvarteringsvirksomheter bør derfor oversendes på nivået for NUTS 3-regioner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 9.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 192 av 6.7.2011, s. 17. 

2022/EØS/81/162 
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7) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2302 av 25. november 2015 om pakkereiser og sammensatte reisearran-

gementer(2) får anvendelse på pakkereiser som tilbys for salg eller selges av næringsdrivende til reisende, og på 

sammensatte reisearrangementer som næringsdrivende tilrettelegger for reisende. 

8) Det å tilby og bruke innkvarterings- og transporttjenester gjennom internettbaserte plattformer kan gi kundene større 

valgmuligheter og skape nye muligheter for foretak og borgere, noe som kan gi både positive og negative bivirkninger, 

og fenomenet kan måles fra et etterspørselsperspektiv ved hjelp av rammen for europeisk statistikk over turisme. Det 

bør derfor gjøres tilpasninger av variablene og inndelingene for turistreiser. 

9) Forordning (EU) nr. 692/2011 bør derfor endres uten at det medfører betydelige ytterligere administrative byrder for 

medlemsstatene og oppgavegiverne. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 692/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 9 nr. 4 skal lyde: 

«4. Medlemsstatene skal oversende 

a) de validerte årlige dataene oppført i vedlegg I avsnitt 1 og 2 innen seks måneder etter utløpet av referanseperioden, med 

mindre annet er angitt i vedlegg I, 

b) de validerte månedlige dataene oppført i vedlegg I avsnitt 2 innen åtte uker etter utløpet av referanseperioden for 

referanseårene 2020 og 2021, og innen seks uker etter utløpet av referanseperioden fra og med referanseåret 2022, 

c) de validerte dataene oppført i vedlegg I avsnitt 4 innen ni måneder etter utløpet av referanseperioden, dersom den 

berørte medlemsstaten velger å oversende dem, 

d) de validerte dataene oppført i vedlegg II innen seks måneder etter utløpet av referanseperioden.» 

2) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt 2 del «A. Variabler og inndelinger som skal oversendes for årlige data» gjøres følgende endringer: 

i) Første rad i tabellen under «1) På regionalt NUTS 2-nivå og nasjonalt plan» skal lyde: 

«Type innkvartering Variabler Inndelinger 

Sum (alle typer turistinnkvarterings-

virksomheter) 

Antall overnattinger i turistinnkvar-

teringsvirksomheter av personer bo-

satt i staten 

Antall overnattinger i turistinnkvar-

teringsvirksomheter av personer som 

ikke er bosatt i staten 

Type tettsted a) og b) 

Regioner på NUTS 3-nivå 

Måneder av referanseåret [frivillig 

opplysning dersom NUTS 2-nivået 

omfatter hele medlemsstaten]» 

ii) I tabellen «2) På nasjonalt plan» tilføyes følgende rad øverst: 

«Type innkvartering Variabler Inndelinger 

Sum (alle typer turistinnkvarterings-

virksomheter) 

Antall overnattinger i turistinn-

kvarteringsvirksomheter av personer 

bosatt i staten 

Antall overnattinger i turistinnkvar-

teringsvirksomheter av personer som 

ikke er bosatt i staten 

Type tettsted a) kombinert med type 

tettsted b) 

Større byer» 

b) Del «D. Raskt tilgjengelige nøkkelindikatorer» utgår.  

  

(2) EUT L 326 av 11.12.2015, s. 1. 
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c) I avsnitt 3 skal ny del F lyde: 

«F. Større byer 

De større byene («cities») som dataene skal oversendes for, skal være i samsvar med artikkel 4b nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1059/2003, og de skal omfatte minst 

— de større byene som til sammen har 90 % av de årlige overnattingene i turistinnkvarteringer i større byer i landet, 

— hovedstaden, 

— alle større byer med 200 000 innbyggere eller mer. 

For dette formål er større byer de lokale administrative enhetene (LAU) der minst 50 % av befolkningen bor i en 

bykjerne. En bykjerne er en klynge av sammenhengende rutenettceller på 1 km2 med en tetthet på minst 1 500 

innbyggere per km2 og en samlet befolkning på minst 50 000 innbyggere. Kommisjonen (Eurostat) skal sammen med 

medlemsstatene regelmessig ajourføre listen over større byer. Medlemsstatene skal oversende dataene for den seneste 

listen over større byer som er tilgjengelig 31. desember i referanseåret.» 

3) I vedlegg II avsnitt 2 del «A. Variabler som skal sendes inn» skal rad 8–15 i tabellen lyde: 

 «Variabler Kategorier som skal sendes inn Periodisitet 

8. Hovedtransportmiddel a) Fly (rutefly, charterfly eller andre flytjenes-

ter) 

b) Vannvei (for eksempel passasjerskip og -

ferjer, cruisebåter, lystbåter, leide fartøy) 

c) Jernbane 

d) Buss, turvogn (med eller uten fast 

kjøreplan) 

d1) [frivillig opplysning] Buss eller turvogn 

med fast kjøreplan 

d2) [frivillig opplysning] Buss eller turvogn 

uten fast kjøreplan 

e) Privat motorvogn (eid eller leaset, herunder 

venners/slektningers bil) 

f) Leid motorvogn (herunder samkjørings- el-

ler bildelingsplattformer) 

g) Annet (for eksempel sykkel) 

Årlig 

9. Hovedinnkvarteringstype a) Leid innkvartering: hoteller eller lignende 

innkvartering 

b) Leid innkvartering: campingplasser og turist-

hytter (ikke for fastboende) 

c) Leid innkvartering: for eksempel hus, villa, 

leilighet, leide rom i en bolig 

Årlig 
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 «Variabler Kategorier som skal sendes inn Periodisitet 

  d) Leid innkvartering: annen leid innkvartering 

(for eksempel vandrerhjem, lystbåthavner, 

helse- og kursteder) 

e) Innkvartering som ikke er leid: egen feriebo-

lig 

f) Innkvartering som ikke er leid: vederlagsfri 

innkvartering hos familie eller venner 

g) Innkvartering som ikke er leid: annen inn-

kvartering som ikke er leid 

 

10. Bestilling av reisen: internettbestilling av hoved-

innkvarteringstype 

a) Ja 

b) Nei 

Treårlig 

11. Bestilling av reisen: bestillingskanal for hoved-

innkvarteringstype 

a) Direkte hos innkvarteringstilbyderen 

b) Via reisebyrå, reisearrangør, portal eller byrå 

for korttidsutleie av feriebolig som har flere 

innkvarteringstilbydere 

c) Ingen bestilling var nødvendig 

Treårlig 

11a. [Bare for reiser med innkvartering bestilt via 

internett hos et reisebyrå, en reisearrangør, en 

portal eller et byrå for korttidsutleie av 

feriebolig; bare for reiser med hovedinnkvarte-

ringstype «Leid innkvartering: for eksempel hus, 

villa, leilighet, leid rom i en bolig»] 

Bestilling av hovedinnkvarteringstype via et 

nettsted eller en app, for eksempel Airbnb, 

Booking.com, Expedia, HomeAway 

a) Ja 

b) Nei 

Treårlig 

12. Bestilling av reisen: internettbestilling av hoved-

transportmiddel 

a) Ja 

b) Nei 

Treårlig 

13. Bestilling av reisen: bestillingskanal for hoved-

transportmiddel 

a) Direkte hos transporttilbyderen 

b) Via et reisebyrå, en reisearrangør, en portal 

c) Ingen bestilling var nødvendig 

Treårlig 

13a. [frivillig opplysning] [Bare for reiser med 

transport bestilt via internett hos et reisebyrå, en 

reisearrangør, en portal] 

Bestilling av hovedtransportmiddel via et nett-

sted eller en app, for eksempel BlaBlaCar 

a) Ja 

b) Nei 

Treårlig 

14. Bestilling av reisen: pakketur a) Ja 

b) Nei 

Treårlig 

15. Bestilling av reisen: internettbestilling av pakke-

turen 

a) Ja 

b) Nei 

Treårlig 

15a. Pakketurutgifter for den enkelte reisende på 

turen 

 Årlig» 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 1. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1874 

av 29. november 2018 

om dataene som skal framlegges for 2020 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2018/1091 om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008  

og (EU) nr. 1337/2011 med hensyn til listen over variabler og beskrivelsen av dem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011(1), særlig artikkel 5 nr. 4 og artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2018/1091 fastsettes det både en ramme for europeisk statistikk på nivået for jordbruksbedrifter og 

for integrering av informasjon om deres struktur med opplysninger om produksjonsmetoder, tiltak for utvikling av 

landdistriktene, jordbruksbaserte miljøaspekter og andre relevante opplysninger. 

2) Medlemsstatene bør samle inn data som svarer til kjernedataene, rammeutvidelsen og emnene og de detaljerte emnene 

innenfor modulene som fastsatt i forordning (EU) 2018/1091. 

3) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EU) 2018/1091 skal det samlede antall kjerne- og modulvariabler ikke oversti-

ge 300. 

4) I henhold til artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) 2018/1091 bør jordbruksbedrifter og medlemsstater ikke pålegges vesent-

lige tilleggskostnader som innebærer en uforholdsmessig og urimelig byrde. 

5) Tiltakene i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Beskrivelsen av variablene for kjernestrukturdata oppført i vedlegg III til forordning (EU) 2018/1091 skal være som angitt 

i vedlegg I til denne forordningen. 

2. Listen over variablene for emner og detaljerte emner i hver modul er angitt i vedlegg II. 

3. Beskrivelsen av variablene som medlemsstatene skal bruke i forbindelse med emnene og de detaljerte emnene i hver 

modul oppført i vedlegg II, skal være som angitt i vedlegg III. 

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 29. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 30.11.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 200 av 7.8.2018, s. 1. 

2022/EØS/81/163 
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VEDLEGG I 

Beskrivelse av variablene som skal brukes i forbindelse med kjernestrukturdataene og rammeutvidelsen som angitt i 

vedlegg III til forordning (EU) 2018/1091 

I. GENERELLE VARIABLER 

Undersøkelsesdata 

CGNR 001 – Identifikasjonskode for jordbruksbedriften 

Den entydige identifikasjonskoden for jordbruksbedriften er et unikt identifikasjonsnummer som brukes 

ved overføring av dataene. 

Jordbruksbedriftens beliggenhet 

Jordbruksbedriftens beliggenhet er der dens hovedvirksomhet utøves. 

CGNR 002 – Geografisk beliggenhet 

Cellekoden for INSPIREs 1 km store statistiske rutenettceller til felleseuropeisk bruk(1) der jordbruksbe-

driften ligger. Denne koden vil bare bli brukt for overføringsformål. 

For dataformidlingsformål vil 1 km-rutenettet, i tillegg til de normale kontrollmekanismene for utlevering 

av tabelldata, bare bli brukt dersom det er flere enn ti jordbruksbedrifter i rutenettcellen. Dersom dette ikke 

er tilfellet, vil det, alt etter behov, bli brukt sammenslåtte rutenettceller på 5 km, 10 km eller større. 

CGNR 003 – NUTS 3-region 

Koden for NUTS 3-regionen(2) (i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(3)) 

der jordbruksbedriften ligger. 

CGNR 004 – Jordbruksbedriften har arealer klassifisert som områder med naturgitte begrensninger i henhold til 

forordning (EU) nr. 1305/2013 

Opplysninger om områder med naturgitte begrensninger skal framlegges i samsvar med artikkel 32 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013(4). 

L – jordbruksbedriften ligger i et annet område enn et fjellområde med betydelige naturgitte begrensninger. 

M – jordbruksbedriften ligger i et fjellområde. 

O – jordbruksbedriften ligger i et annet område med spesifikke begrensninger. 

N – jordbruksbedriften er ikke en del av et område med naturgitte begrensninger. 

Jordbruksbedriftens rettslige form 

Jordbruksbedriftens rettslige form avhenger av innehaverens status. 

 Det juridiske og økonomiske ansvaret for jordbruksbedriften innehas av: 

CGNR 005 – Fysisk person som er eneinnehaver av jordbruksbedriften dersom jordbruksbedriften er selvstendig 

En enkeltperson og fysisk person som er innehaver av en jordbruksbedrift som ikke er tilknyttet andre 

innehaveres jordbruksbedrifter, verken ved felles ledelse eller ved lignende ordninger. 

Jordbruksbedrifter som oppfyller dette vilkåret, kalles jordbruksbedrifter med eneinnehaver. 

CGNR 006 – – Dersom svaret er ja, er innehaveren også driftslederen? 

CGNR 007 – – – Dersom svaret er nei, er driftslederen et medlem av innehaverens familie? 

CGNR 008 – – – – Dersom svaret er ja, er driftslederen innehaverens ektefelle? 
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CGNR 009 – Felles eierskap 

Fysiske personer som er eneinnehavere av en jordbruksbedrift som ikke er tilknyttet andre innehaveres 

jordbruksbedrifter, og som eier og leder jordbruksbedriften i fellesskap. 

CGNR 010 – To eller flere fysiske personer som er deleiere, dersom jordbruksbedriften er en jordbruksbedrift 

der innehaveren er en gruppe personer (partnere) 

Deleiere i en jordbruksbedrift der innehaveren er en gruppe personer (partnere), er fysiske personer som 

sammen eier, forpakter eller på annen måte sammen driver én jordbruksbedrift, eller som sammen driver 

sine egne jordbruksbedrifter som om det var én jordbruksbedrift. Et slikt samarbeid skal skje i henhold til 

loven eller etter skriftlig avtale. 

CGNR 011 – Juridisk person 

Et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som har samme alminnelige rettigheter og plikter som en 

enkeltperson, f.eks. mulighet til å reise sak eller være part i en sak (alminnelig rettslig handleevne). 

CGNR 012 – – Dersom svaret er ja, er jordbruksbedriften en del av en foretaksgruppe? 

En foretaksgruppe er en gruppe av foretak som er rettslig og/eller finansielt knyttet sammen, og som 

kontrolleres av hovedforetaket. 

Et «foretak» består av den minste kombinasjonen av juridiske enheter som utgjør en organisatorisk 

enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutnings-

myndighet, særlig med hensyn til bruken av sine ressurser i den løpende driften. Et foretak utøver en 

eller flere former for virksomhet på et eller flere steder. Et foretak kan bestå av én juridisk enhet. 

CGNR 013 – Jordbruksbedriften er en enhet på fellesjord 

Med henblikk på datainnsamling og -registrering er en jordbruksbedrift som er en «enhet på fellesjord», en 

enhet som består av jordbruksarealet i drift som brukes av flere jordbruksbedrifter i henhold til felles ret-

tigheter. 

CGNR 014 – Innehaveren mottar EU-støtte for jord eller dyr i jordbruksbedriften og inngår dermed i det in-

tegrerte forvaltnings- og kontrollsystemet (IACS) 

Innehaveren er en aktiv gårdbruker som definert i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1307/2013(5), og søknaden om tilskudd er godkjent. 

CGNR 015 – Innehaveren er en ung gårdbruker eller en ny gårdbruker som har mottatt finansiell støtte for dette 

formålet innenfor rammen av den felles landbrukspolitikk i de tre foregående årene 

Den finansielle støtten kan omfatte direkte betalinger i henhold til artikkel 50 og 51 i forordning (EU)  

nr. 1307/2013 eller støtte fra programmer for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 nr. 1 

bokstav a) i) om etableringsstøtte til unge gårdbrukere i forordning (EU) nr. 1305/2013. 

Jordbruksbedriftens driftsleder 

Jordbruksbedriftens driftsleder er den fysiske personen som er ansvarlig for den normale daglige økonomiske og produksjons-

messige virksomheten i jordbruksbedriften. 

Med jordbruksarbeid menes enhver type arbeid i jordbruksbedriften som bidrar til 

(i) virksomhetene definert i artikkel 2 bokstav a) i forordning (EU) 2018/1091, 

(ii) vedlikehold av produksjonsmidlene eller 

(iii) virksomhetene som er direkte avledet av disse produksjonsvirksomhetene. 

Med tid som brukes til jordbruksarbeid i jordbruksbedriften, menes den arbeidstiden som faktisk brukes til jordbruksarbeid i 

jordbruksbedriften, unntatt arbeid i innehaverens eller driftslederens husholdning. 

Med fulltids årsverk i jordbruket menes sysselsatte normalårsverk, dvs. utførte timeverk delt på gjennomsnittlig antall utførte 

arbeidstimer per år ved fulltidsarbeid i landet. 

Med fulltidsarbeid menes det minste antallet timer som er fastsatt i de nasjonale bestemmelsene om arbeidsavtaler. Dersom 

disse ikke angir antallet timer per år, regnes 1 800 timer som et minimum (225 arbeidsdager à åtte timer). 

CGNR 016 – Fødselsår 

Jordbruksbedriftens driftsleders fødselsår. 
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CGNR 017 – Kjønn 

Jordbruksbedriftens driftsleders kjønn. 

M – mann 

F – kvinne 

CGNR 018 – Jordbruksarbeid i jordbruksbedriften (unntatt husholdningsarbeid) 

Prosentintervall for fulltids årsverk i jordbruket(6) for jordbruksarbeid som utføres av jordbruksbedriftens 

driftsleder. 

CGNR 019 – År da personen ble klassifisert som driftsleder for jordbruksbedriften 

Det året da jordbruksbedriftens driftsleder fikk oppgaven som driftsleder. 

CGNR 020 – Driftslederens landbruksutdanning 

Det høyeste landbruksutdanningsnivået som driftslederen har oppnådd: 

PRACT – bare praktisk erfaring med jordbruk dersom driftslederens erfaring ble oppnådd gjennom 

praktisk arbeid i en jordbruksbedrift. 

BASIC – grunnleggende landbruksutdanning dersom driftslederen har avsluttet utdanning på en land-

bruksskole for grunnleggende landbruksutdanning og/eller ved et utdanningssenter med spesialisering i 

visse fag (herunder hagebruk, vindyrking, skogbruk, fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi 

og beslektede fag). Fullført læretid innenfor landbruk regnes også som grunnleggende utdanning. 

FULL – fullstendig landbruksutdanning dersom driftslederen har gjennomgått en form for utdanning som 

tilsvarer minst to års heltidsutdanning etter obligatorisk skolegang, og som er fullført ved landbruksskole, 

universitet eller annen institusjon for høyere utdanning innen landbruk, hagebruk, vindyrking, skogbruk, 

fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller et beslektet fag. 

CGNR 021 – Yrkesrettet opplæring som driftslederen har gjennomgått de siste tolv månedene 

Dersom driftslederen har gjennomgått yrkesrettet opplæring, et opplæringstiltak eller en opplæringsaktivi-

tet som tilbys av en lærer eller opplæringsinstitusjon hvis primære mål er tilegnelse av nye ferdigheter 

knyttet til jordbruksvirksomheten eller virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften eller 

utvikling og forbedring av eksisterende virksomhet. 

Driftsform for jordbruksarealet i drift (i forhold til innehaveren) 

Driftsform avhenger av situasjonen på en referansedag i undersøkelsesåret. 

CGNR 022 – Jordbruk på egen jord 

Hektar jordbruksareal i drift som drives av jordbruksbedriften, og som er innehaverens eiendom eller 

drives av vedkommende i egenskap av å være brukshaver eller langsiktig forpakter eller i henhold til andre 

tilsvarende driftsformer. 

CGNR 023 – Jordbruk på forpaktet jord 

Hektar jordbruksareal i drift som forpaktes av jordbruksbedriften mot et fast vederlag avtalt på forhånd (i 

kontanter, naturalia eller annet), og som det er inngått forpaktningsavtale (skriftlig eller muntlig) for. Jord-

bruksarealet i drift kan bare henføres til én jordbruksbedrift. Dersom jordbruksarealet i drift er forpaktet til 

mer enn én jordbruksbedrift i referanseåret, regnes det vanligvis til den jordbruksbedriften det tilhørte på 

undersøkelsens referansedag, eller den jordbruksbedriften som har brukt det i den lengste perioden i 

referanseåret. 
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CGNR 024 – Samdrift og andre driftsformer 

Hektar jordbruksareal i drift som er 

a) delt, dvs. som dyrkes i fellesskap av jordeieren og en gårdbruker i henhold til en muntlig eller skriftlig 

samdriftsavtale. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) til arealet med samdrift deles mellom de to 

partene i henhold til en avtalt fordeling, 

b) brukt i henhold til andre driftsformer som ikke omfattes av foregående poster. 

CGNR 025 – Fellesjord 

Hektar jordbruksareal i drift som brukes av jordbruksbedriften, men som ikke tilhører den direkte, dvs. der 

felles rettigheter gjelder. 

CGNR 026 – Økologisk jordbruk 

Jordbruksbedriften har produksjon som omfattes av jordbrukspraksis i henhold til visse faste standarder og 

regler angitt i i) rådsforordning (EF) nr. 834/2007(7) eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/848(8) eller, dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) de tilsvarende nasjonale gjennom-

føringsreglene for økologisk produksjon. 

CGNR 027 – Samlet del av jordbruksbedriftens jordbruksareal i drift som drives med økologiske produksjons-

metoder som er sertifisert i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler 

Hektar jordbruksareal i drift i jordbruksbedriften som fullt ut drives i samsvar med prinsippene for øko-

logisk produksjon som angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848, eller, 

dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) de tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for 

sertifisering av økologisk produksjon. 

CGNR 028 – Samlet del av jordbruksbedriftens jordbruksareal i drift som er under omlegging til økologiske 

produksjonsmetoder som skal sertifiseres i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske 

unions regler 

Hektar jordbruksareal i drift i jordbruksbedriften der det brukes økologiske produksjonsmetoder i over-

gangen fra ikke-økologisk til økologisk produksjon i en bestemt periode («omleggingsperiode»), som 

angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller, dersom det er relevant, i det 

seneste regelverket og ii) de tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for sertifisering av økologisk 

produksjon. 

CGNR 029 – Deltakelse i andre miljøsertifiseringsordninger 

Jordbruksbedriften deltar i nasjonale eller regionale miljøsertifiseringsordninger, f.eks. ordningene om-

handlet i artikkel 43 nr. 2 og nr. 3 bokstav b) eller i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 1307/2013 om 

fastsettelse av regler for direkte betalinger til gårdbrukere i henhold til støtteordninger innenfor rammen av 

den felles landbrukspolitikk (gjeldende sertifiseringsordninger tilsvarende den felles landbrukspolitikks 

grønne betaling), og søknaden om tilskudd er godkjent. 

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 

(2) NUTS: Nomenklatur over regionale statistikkenheter. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det 

europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 487). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013 av 17. desember 2013 om fastsettelse av regler for direkte betalinger til 

gårdbrukere i henhold til støtteordninger innenfor rammen av den felles landbrukspolitikk, og om oppheving av rådsforordning (EF)  

nr. 637/2008 og rådsforordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 608). 

(6) Prosentintervall 2 for fulltids årsverk i jordbruket: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(7) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 av 14.6.2018, s. 1). 
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II. VARIABLER FOR JORD 

Jordbruksbedriftens samlede areal består av jordbruksarealet i drift (dyrkbar mark, permanent gressmark, permanente vekster 

og kjøkkenhager) og annet jordbruksareal (jordbruksareal som ikke er i drift, skogmark og andre arealer som ikke er nevnt 

annet sted). 

Arealet som skal rapporteres for hver post, kalles hovedarealet og er parsellen(e)s fysiske areal, uavhengig av om det bare var 

én avling eller flere avlinger i avlingsåret. Når det gjelder ettårige vekster, er hovedarealet det tilsådde arealet. Når det gjelder 

permanente vekster, er hovedarealet det samlede beplantede arealet. Når det gjelder vekster som dyrkes etter hverandre, er 

hovedarealet det arealet som opptas av hovedveksten på parsellen i løpet av året. Når det gjelder samdyrking av vekster, er 

hovedarealet det arealet der vekstene samdyrkes. På denne måten angis hvert areal bare én gang. 

Hovedveksten er den veksten som har størst økonomisk verdi. Dersom det ikke er mulig å bestemme hva som er hovedveksten ut 

fra produksjonsverdien, er hovedveksten den veksten som har vært dyrket lengst på arealet. 

Jordbruksarealet i drift er det samlede arealet av dyrkbar mark, permanent gressmark, permanente vekster og kjøkkenhager 

som brukes av jordbruksbedriften, uavhengig av driftsformen. 

Vekselbruk innebærer å alternere vekster på en bestemt mark etter planlagt mønster eller rekkefølge i etterfølgende år, slik at 

vekster av samme art ikke blir dyrket uavbrutt på samme mark. Ved vekselbruk byttes vekstene normalt hvert år, men veksel-

bruk med flerårige vekster er mulig. 

Friland og arealer i veksthus skal rapporteres separat. 

CLND 001 – Jordbruksareal i drift 

Hektar jordbruksareal i drift. 

CLND 002 – – Dyrkbar mark 

Hektar jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller oppdyrkes), vanligvis som en del av et veksel-

bruk. 

CLND 003 – – – Kornslag til produksjon av korn (herunder frø) 

Hektar med alle kornslag som høstes i tørr tilstand, uansett bruk. 

CLND 004 – – – – Vanlig hvete og spelthvete 

Hektar Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. og Triticum 

monococcum L. 

CLND 005 – – – – Durumhvete 

Hektar Triticum durum Desf. 

CLND 006 – – – – Rug og høstkornblandinger (vinterblandkorn) 

Hektar rug (Secale cereale L.) sådd på et hvilket som helst tidspunkt, blandinger av rug og 

andre kornslag og andre kornblandinger sådd før eller i løpet av vinteren (vinterbland-

korn). 

CLND 007 – – – – Bygg 

Hektar bygg (Hordeum vulgare L.). 

CLND 008 – – – – Havre og vårkornblandinger (sommerblandkorn) 

Hektar havre (Avena sativa L.) og andre kornslag sådd om våren og dyrket som blandinger 

og høstet i tørr tilstand, herunder frø. 

CLND 009 – – – – Maiskorn og corn-cob-mix 

Hektar mais (Zea mays L.) til høsting av korn, som frø eller som corn-cob-mix. 

CLND 010 – – – – Rughvete 

Hektar rughvete (x Triticosecale Wittmack). 
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CLND 011 – – – – Sorghum 

Hektar sorghum (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench eller Sorghum x sudanense (Piper) 

Stapf.) 

CLND 012 – – – – Andre kornslag ikke nevnt annet sted (bokhvete, hirse, kanarifrø osv.) 

Hektar korn som høstes i tørr tilstand, og som ikke omfattes av foregående poster, f.eks. 

hirse (Panicum miliaceum L.), bokhvete (Fagopyrum esculentum Mill.), kanarifrø 

(Phalaris canariensis L.) og andre kornslag som ikke er nevnt annet sted. 

CLND 013 – – – – Ris 

Hektar ris (Oryza sativa L.). 

CLND 014 – – – Tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø og blandinger 

av korn og belgfrukter) 

Hektar tørkede belgfrukter og proteinvekster som høstes i tørr tilstand, uansett bruk. 

CLND 015 – – – – Åkererter, bønner og søtlupiner 

Hektar med alle sorter åkererter (Pisum sativum L. convar. sativum eller Pisum sativum  

L. convar. arvense L. eller convar. speciosum) som høstes i tørr tilstand, pluss hektar med 

alle sorter hestebønner eller bønnevikker (Vicia faba L. (partim)) som høstes i tørr tilstand, 

pluss hektar med alle søtlupiner (Lupinus sp.) som høstes i tørr tilstand, herunder frø, 

uansett bruk. 

CLND 016 – – – Rotvekster 

Hektar med vekster som dyrkes for vekstens rot, rotknoll eller modifiserte stengel. Rot- og 

knollvekster og løk som f.eks. gulrot, rødbete eller kålrot tas ikke med. 

CLND 017 – – – – Poteter (herunder settepoteter) 

Hektar poteter (Solanum tuberosum L.). 

CLND 018 – – – – Sukkerbeter (unntatt frø) 

Hektar sukkerbeter (Beta vulgaris L.) beregnet på sukkerindustrien og framstilling av 

alkohol. 

CLND 019 – – – – Andre rotvekster ikke nevnt annet sted 

Hektar fôrbeter (Beta vulgaris L.) og planter av familien Brassicae som hovedsakelig er 

beregnet på fôr, uavhengig av om det er roten eller stilken, og andre planter som hovedsa-

kelig dyrkes for bruk av røttene til fôr, og som ikke er nevnt annet sted. 

CLND 020 – – – Industriplanter 

Hektar industriplanter som vanligvis ikke selges direkte for konsum, fordi de må bearbeides 

industrielt før sluttbruk. 

CLND 021 – – – – Oljeholdige frø 

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), 

solsikkefrø (Helianthus annus L.), soya (Glycine max (L.) Merril), linfrø (Linum 

usitatissimum L.), sennep (Sinapis alba L.), valmue (Papaver somniferum L.), saflortistel 

(Carthamus tinctorius L.), sesamfrø (Sesamum indicum L.), jordmandel (Cyperus 

esculentus L.), jordnøtt (Arachis hypogea L.), gresskar beregnet på olje (Cucurbita pepo 

var. styriaca) og hamp (Cannabis sativa L.) som dyrkes til produksjon av olje og høstes 

som tørre frø, bortsett fra bomullsfrø (Gossypium spp.). 

CLND 022 – – – – – Raps- og rybsfrø 

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) som 

dyrkes til produksjon av olje og høstes som tørre frø. 
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CLND 023 – – – – – Solsikkefrø 

Hektar solsikke (Helianthus annuus L.) som høstes som tørre frø. 

CLND 024 – – – – – Soya 

Hektar soya (Glycine max L. Merril) som høstes som tørre frø, både til produksjon av 

olje og til bruk som protein. 

CLND 025 – – – – – Linfrø (oljelin) 

Hektar oljelinsorter (Linum usitatissimum L.) som hovedsakelig dyrkes til produksjon 

av olje, og som høstes som tørre frø. 

CLND 026 – – – – – Andre oljeholdige vekster ikke nevnt annet sted 

Hektar andre vekster som hovedsakelig dyrkes for sitt oljeinnhold, som høstes som 

tørre frø, og som ikke er nevnt annet sted (unntatt bomullsfrø). 

CLND 027 – – – – Fibervekster 

Hektar tekstillin (Linum usitatissimum L), hamp (Cannabis sativa L.), bomull (Gossypium 

spp.), jute (Corchorus capsularis L.), abaca også kalt manillahamp (Musa textilis Née), 

kenaf (Hibiscus cannabinus L.) og sisal (Agave sisalana Perrine). 

CLND 028 – – – – – Tekstillin 

Hektar tekstillinsorter (Linum usitatissimum L.) som hovedsakelig dyrkes til produk-

sjon av fibre. 

CLND 029 – – – – – Hamp 

Hektar hamp (Cannabis sativa L.) som dyrkes til produksjon av halm. 

CLND 030 – – – – – Bomull 

Hektar bomull (Gossypium spp.) til høsting av fibre og/eller bruk som oljeholdige frø. 

CLND 031 – – – – – Andre fibervekster ikke nevnt annet sted 

Hektar andre planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av fiberinnholdet, og som 

ikke er nevnt annet sted, f.eks. jute (Corchorus capsularis L.), abaca også kalt 

manillahamp (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) og kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.). 

CLND 032 – – – – Tobakk 

Hektar tobakk (Nicotiana tabacum L.) som dyrkes på grunn av bladene. 

CLND 033 – – – – Humle 

Hektar humle (Humulus lupulus L.) som dyrkes på grunn av frøkonglene. 

CLND 034 – – – – Aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter 

Hektar aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter som dyrkes for farmasøytiske 

formål, til framstilling av parfyme eller til konsum. 

CLND 035 – – – – Energivekster ikke nevnt annet sted 

Hektar energivekster som utelukkende brukes til produksjon av fornybar energi, som ikke 

er nevnt annet sted, og som dyrkes på dyrkbar mark. 

CLND 036 – – – – Andre industriplanter ikke nevnt annet sted 

Hektar andre industriplanter som ikke er nevnt annet sted. 

CLND 037 – – – Planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar mark 

Hektar med alle åkervekster som høstes i umoden tilstand, og som hovedsakelig er beregnet på 

fôr eller produksjon av fornybar energi, dvs. korn, gress, belgvekster eller industriplanter og andre 

åkervekster som høstes og/eller brukes i umoden tilstand. 
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CLND 038 – – – – Midlertidig gressmark og beitemark 

Hektar gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som 

varer i minst ett og normalt mindre enn fem avlingsår, og som tilsås med gress eller 

gressblandinger. 

CLND 039 – – – – Belgvekster som høstes i umoden tilstand 

Hektar belgvekster som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele planter, hovedsakelig 

til bruk som fôr eller energi. 

Blandinger av hovedsakelig belgvekster (vanligvis > 80 %) og gressplanter som høstes i 

umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med. 

CLND 040 – – – – Grønnfôrmais 

Hektar med alle former for mais (Zea mays L.) som hovedsakelig dyrkes til ensilasje (hel 

kolbe, deler av eller hele planten) og ikke til høsting av korn. 

CLND 041 – – – – Andre kornslag som høstes i umoden tilstand (unntatt grønnfôrmais) 

Hektar med alle kornslag (unntatt mais) som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele 

planter til fôr eller produksjon av fornybar energi (produksjon av biomasse). 

CLND 042 – – – – Andre planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar mark ikke nevnt annet sted 

Hektar andre ett- eller flerårige (mindre enn fem år) vekster som hovedsakelig er beregnet 

på å bli brukt som fôr, og som høstes i umoden tilstand. Også rester av vekster som ikke er 

nevnt annet sted, dersom hovedinnhøstingen er blitt ødelagt, men restene fremdeles kan 

brukes (som fôr eller fornybar energi). 

CLND 043 – – – Friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær 

Hektar med all kål, alle blad- og stengelgrønnsaker, fruktgrønnsaker, rot- og knollvekster og løk, 

friske belgfrukter, andre grønnsaker som høstes friske (ikke tørkede), og jordbær som dyrkes 

utendørs på dyrkbar mark i vekselbruk med andre jordbruks- og hagebruksvekster. 

CLND 044 – – – – Friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær som dyrkes i vekselbruk med 

hagebruksvekster (kommersielt hagebruk) 

Hektar friske grønnsaker, meloner og jordbær som dyrkes på dyrkbar mark i vekselbruk 

med andre hagebruksvekster. 

CLND 045 – – – – Friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær som dyrkes i vekselbruk med 

andre vekster enn hagebruksvekster (friland) 

Hektar friske grønnsaker, meloner og jordbær som dyrkes på dyrkbar mark i vekselbruk 

med andre jordbruksvekster. 

CLND 046 – – – Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) 

Hektar med alle blomster og prydplanter som er beregnet på å bli solgt som snittblomster (f.eks. 

roser, hagenelliker, orkideer, gladioler, krysantemum, avskårne blader og andre avskårne 

produkter), i potter, til utplanting og som balkongblomster og -planter (f.eks. rhododendron, 

azalea, krysantemum, begonia, pelargonia, balsamin eller andre planter i potter, til utplanting og 

som balkongplanter) og som løk- og knollblomster og andre prydplanter (tulipaner, hyasinter, 

orkideer, narsisser osv.). 

CLND 047 – – – Frø og spirer 

Hektar frø av røtter (unntatt poteter og andre planter der røttene også brukes som frø), fôrvekster, 

gress, industriplanter (unntatt oljeholdige frø) og frø og spirer av grønnsaker og blomster. 

CLND 048 – – – Andre åkervekster ikke nevnt annet sted 

Hektar åkervekster som ikke er nevnt annet sted. 
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CLND 049 – – – Brakkmark 

Hektar med all dyrkbar mark som enten inngår i vekselbruket eller holdes i god landbruksmessig 

og miljømessig stand (GAEC(1)), som bearbeides eller ikke, men som ikke vil bli høstet i løpet av 

avlingsåret. Det vesentlige kjennetegnet på brakkmark er at den skal hvile, vanligvis i et helt 

avlingsår. Brakkmark kan være 

i) snaumark uten vekster eller 

ii) mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes som fôr eller pløyes, 

eller 

iii) mark som er tilsådd utelukkende for å produsere grønngjødsel. 

CLND 050 – – Permanent gressmark 

Hektar mark der det permanent (flere år på rad, vanligvis minst fem år) dyrkes grøntfôrvekster, 

fôrvekster eller energivekster som enten er sådd eller vokser naturlig, og som ikke inngår i jordbruks-

bedriftens vekselbruk. 

Gressmarken kan brukes som beitemark, høstes som ensilasje og høy eller brukes til produksjon av 

fornybar energi. 

CLND 051 – – – Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

Hektar permanent kulturbeite på jord av god eller middels god kvalitet som normalt kan brukes til 

intensiv beiting. 

CLND 052 – – – Naturlig beitemark 

Hektar permanent gressmark med lav avkastning, vanligvis på jord av lav kvalitet, f.eks. i kupert 

terreng og høytliggende områder, som vanligvis ikke er gjødslet, oppdyrket, tilsådd eller drenert. 

Disse arealene kan vanligvis bare benyttes til intensiv beiting og slås vanligvis ikke eller slås på 

en intensiv måte, ettersom de ikke er tilstrekkelige til en større dyrebestand. 

CLND 053 – – – Permanent gressmark som ikke lenger brukes til produksjon, og som er støtteberettiget 

Hektar permanent gressmark og eng som ikke lenger brukes til produksjon, som i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1307/2013 eller, dersom det er relevant, det seneste regelverket bevares i en 

stand som gjør den egnet for beiting eller dyrking uten forberedende tiltak ut over bruk av vanlige 

jordbruksmetoder og -maskiner, og som er berettiget til finansiell støtte. 

CLND 054 – – Permanente vekster (herunder unge og midlertidig forlatte beplantninger, unntatt arealer der 

det bare produseres til eget forbruk) 

Hektar med alle frukttrær, alle sitrustrær, alle nøttetrær, alle bærbeplantninger, alle vinmarker, alle 

oliventrær og alle andre permanente vekster som brukes til konsum (f.eks. te, kaffe eller johann-

esbrød) og for andre formål (f.eks. planteskoler, juletrær eller vekster som brukes til fletting og 

veving, f.eks. rotting eller bambus). 

CLND 055 – – – Frukter, bær og nøtter (unntatt sitrusfrukter, druer og jordbær) 

Hektar beplantninger med kjernefrukter, steinfrukter, bær, nøtter og frukter fra tropiske og sub-

tropiske klimasoner. 

CLND 056 – – – – Kjernefrukter 

Hektar beplantninger med kjernefrukter, f.eks. epler (Malus spp.), pærer (Pyrus spp.), 

kveder (Cydonia oblonga Mill.) eller mispler (Mespilus germanica, L.). 

CLND 057 – – – – Steinfrukter 

Hektar beplantninger med steinfrukter, f.eks. ferskener og nektariner (Prunus persica (L.) 

Batch), aprikoser (Prunus armeniaca L. og andre), søt- og surkirsebær (Prunus avium L.,  

P. cerasus), plommer (Prunus domestica L. og andre) og andre steinfrukter som ikke er 

nevnt annet sted, f.eks. slåpe (Prunus spinosa L.) eller japansk mispel (Eriobotrya 

japonica (Thunb.) Lindl.). 
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CLND 058 – – – – Frukter fra subtropiske og tropiske klimasoner 

Hektar med alle frukter fra subtropiske og tropiske klimasoner, f.eks. kiwier (Actinidia 

chinensis Planch.), avokadoer (Persea americana Mill.) eller bananer (Musa spp.). 

CLND 059 – – – – Bær (unntatt jordbær) 

Hektar med alle dyrkede bær, f.eks. solbær (Ribes nigrum L.), rips (Ribes rubrum L.), 

bringebær (Rubus idaeus L.) eller blåbær (Vaccinium corymbosum L.). 

CLND 060 – – – – Nøtter 

Hektar med alle nøttetrær: valnøtter, hasselnøtter, mandler, kastanjer og andre nøtter. 

CLND 061 – – – Sitrusfrukter 

Hektar sitrusfrukter (Citrus spp.): appelsiner, små sitrusfrukter, sitroner, lime, pomeloer, 

grapefrukter og andre sitrusfrukter. 

CLND 062 – – – Druer 

Hektar vinstokker (Vitis vinifera L.) 

CLND 063 – – – – Druer til produksjon av vin 

Hektar druesorter som vanligvis dyrkes til produksjon av juice, most og/eller vin. 

CLND 064 – – – – – Druer til produksjon av vin med beskyttet opprinnelsesbetegnelse (BOB) 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av vin med beskyttet opprinnel-

sesbetegnelse, og som oppfyller kravene i i) rådsforordning (EF) nr. 491/2009(2) eller, 

dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

CLND 065 – – – – – Druer til produksjon av vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av vin med beskyttet geografisk 

betegnelse, og som oppfyller kravene i i) forordning (EF) nr. 491/2009 eller, dersom 

det er relevant, i det seneste regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

CLND 066 – – – – – Druer til produksjon av annen vin ikke nevnt annet sted (uten BOB/BGB) 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av annen vin enn vin med be-

skyttet opprinnelsesbetegnelse (BOB) og vin med beskyttet geografisk betegnelse 

(BGB). 

CLND 067 – – – – Borddruer 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av friske druer. 

CLND 068 – – – – Rosindruer 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av rosiner. 

CLND 069 – – – Oliven 

Hektar oliventrær (Olea europea L.) som dyrkes til produksjon av oliven. 

CLND 070 – – – Planteskoler 

Hektar med planteskoler der unge treaktige planter dyrkes utendørs med henblikk på senere 

utplanting. 
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CLND 071 – – – Andre permanente vekster, herunder andre permanente vekster til konsum 

Hektar permanente vekster til konsum som ikke er nevnt annet sted, og trær plantet som juletrær 

på jordbruksarealet i drift. 

CLND 072 – – – – Juletrær 

Hektar juletrær som plantes for kommersielle formål, utenfor skog, på jordbruksarealet i 

drift. Beplantninger med juletrær som ikke lenger vedlikeholdes, og som tilhører 

skogmark, tas ikke med. 

CLND 073 – – Kjøkkenhager 

Hektar mark der det normalt dyrkes bl.a. grønnsaker, rotvekster og permanente vekster beregnet på 

innehaverens og vedkommendes husholdnings eget forbruk, som normalt er atskilt fra resten av 

jordbruksarealet, og som framstår som kjøkkenhager. 

CLND 074 – Annet jordbruksareal 

Hektar jordbruksareal som ikke er i drift (jordbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre grunner 

ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), skogmark samt bebygde arealer, gårdsplasser, veier, 

dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv. 

CLND 075 – – Jordbruksareal som ikke er i drift 

Hektar arealer som tidligere har vært brukt for jordbruksformål, men som i undersøkelsens referanseår 

ikke lenger brukes og ikke inngår i vekselbruket, dvs. som ikke lenger er beregnet på jordbruk. 

Disse arealene vil igjen kunne dyrkes ved hjelp av de ressursene som vanligvis er tilgjengelige i en 

jordbruksbedrift. 

CLND 076 – – Skogmark 

Hektar mark som er dekket av skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantninger og andre 

lignende trær innenfor eller utenfor skog samt skogplanteskoler i skog for å dekke jordbruksbedriftens 

eget forbruk, i tillegg til anlegg for skogsdrift (skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.). 

CLND 077 – – – Småskog med kort omdriftstid 

Hektar skogmark til dyrking av trær med en omdriftstid på høyst 20 år. 

Omdriftstiden er tidsrommet mellom første såing/utplanting av trærne og felling av sluttproduk-

tet, uten at vanlige skogsforvaltningstiltak som tynning regnes som felling. 

CLND 078 – – Andre arealer (bebygde arealer, gårdsplasser, veier, dammer og andre uproduktive arealer) 

Hektar jord som er en del av det samlede arealet som tilhører jordbruksbedriften, men som ikke utgjør 

jordbruksareal i drift, jordbruksareal som ikke er i drift, eller skogmark, f.eks. bebygde arealer (med 

mindre de brukes til dyrking av sopp), gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord eller 

steingrunn. 

  Spesielle arealer i jordbruksbedriften 

CLND 079 – – Dyrket sopp 

Hektar sopp som dyrkes i bygninger som er konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i 

underjordiske rom, huler og kjellere. 
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CLND 080 – Jordbruksareal i drift i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

Hektar vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller 

flyttbart høyt beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast). Disse arealene må ikke tas med i 

variablene nevnt over. 

CLND 081 – – Grønnsaker, herunder meloner og jordbær i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med 

tilgang 

Hektar med all kål, alle blad- og stengelgrønnsaker, fruktgrønnsaker, rot- og knollvekster og løk, 

friske belgfrukter, andre grønnsaker som høstes friske (ikke tørkede), og jordbær som dyrkes i vekst-

hus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang. 

CLND 082 – – Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 

med tilgang 

Hektar med alle blomster og prydplanter som er beregnet på å bli solgt som snittblomster (f.eks. roser, 

hagenelliker, orkideer, gladioler, krysantemum, avskårne blader og andre avskårne produkter), i 

potter, til utplanting og som balkongblomster og -planter (f.eks. rhododendron, azalea, krysantemum, 

begonia, pelargonia, balsamin eller andre planter i potter, til utplanting og som balkongplanter) og 

som løk- og knollblomster og andre prydplanter (tulipaner, hyasinter, orkideer, narsisser osv.) i 

veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang. 

CLND 083 – – Andre åkervekster i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

Hektar andre åkervekster som ikke er nevnt annet sted, og som dyrkes i veksthus eller under høyt 

beskyttelsesdekke med tilgang. 

CLND 084 – – Permanente vekster i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

Hektar permanente vekster som dyrkes i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

CLND 085 – – Annet jordbruksareal i drift i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang ikke 

nevnt annet sted 

Hektar jordbruksareal i drift som ikke er nevnt annet sted, og som dyrkes i veksthus eller under høyt 

beskyttelsesdekke med tilgang. 

Økologisk jordbruk 

Jordbruksbedriften har arealer der det brukes økologiske produksjonsmetoder i henhold til visse fastsatte standarder og regler 

angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller, dersom det er relevant, i det seneste regelverket 

og ii) de tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for økologisk produksjon, herunder i omleggingsperioden. 

Vekster er definert i avsnitt II, VARIABLER FOR JORD 

CLND 086 – Jordbruksareal i drift med økologisk jordbruk 

CLND 087 – – Dyrkbar mark med økologisk jordbruk 

CLND 088 – – – Økologiske kornslag til produksjon av korn (herunder frø) 

CLND 089 – – – – Økologisk vanlig hvete og spelthvete 

CLND 090 – – – – Økologisk durumhvete 

CLND 091 – – – Økologiske tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø og 

blandinger av korn og belgfrukter) 

CLND 092 – – – Økologiske rotvekster 

CLND 093 – – – – Økologiske poteter (herunder settepoteter) 

CLND 094 – – – – Økologiske sukkerbeter (unntatt frø) 
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CLND 095 – – – Økologiske industriplanter 

CLND 096 – – – – Økologiske oljeholdige frø 

CLND 097 – – – – – Økologisk soya 

CLND 098 – – – Økologiske planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar mark 

CLND 099 – – – – Økologisk midlertidig gressmark og beitemark 

CLND 100 – – – – Økologiske belgvekster som høstes i umoden tilstand 

CLND 101 – – – Økologiske friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær 

CLND 102 – – – Økologiske frø og spirer 

CLND 103 – – Økologisk permanent gressmark 

CLND 104 – – – Økologisk kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

CLND 105 – – – Økologisk naturlig beitemark 

CLND 106 – – Økologiske permanente vekster (herunder unge og midlertidig forlatte beplantninger, unntatt 

arealer der det bare produseres til eget forbruk) 

CLND 107 – – – Økologiske frukter, bær og nøtter (unntatt sitrusfrukter, druer og jordbær) 

CLND 108 – – – Økologiske sitrusfrukter 

CLND 109 – – – Økologiske druer til produksjon av vin 

CLND 110 – – – Økologiske oliven 

CLND 111 – – Økologiske grønnsaker, herunder meloner og jordbær i veksthus eller under høyt beskyttelses-

dekke med tilgang 

Vanning på dyrket mark utendørs 

CLND 112 – Samlet areal som kan vannes 

Hektar samlet jordbruksareal i drift som kan vannes i referanseåret ved hjelp av det anlegget og den 

vannmengden som jordbruksbedriften vanligvis har tilgjengelig. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 av 17. desember 2013 om finansiering, forvaltning og overvåking av den felles 

landbrukspolitikk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) 

nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 549). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 491/2009 av 25. mai 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1234/2007 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning) 

(EUT L 154 av 17.6.2009, s. 1). 

 

III. VARIABLER FOR HUSDYR 

Dyrene er ikke nødvendigvis innehaverens eiendom. Dyrene kan befinne seg i jordbruksbedriften (på jordbruksarealer i drift 

eller i husdyrrom som brukes av jordbruksbedriften) eller utenfor den (på fellesbeiter eller under flytting mellom beiter osv.). 

  Storfe 

Storfe (Bos taurus L.) og vannbøfler (Bubalus bubalis L.), herunder hybrider som Beefalo. 

CLVS 001 – – Storfe under ett år 

Antall storfe, hunn- og hanndyr, som er under ett år. 
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CLVS 002 – – Storfe som er fra ett til under to år 

Antall storfe som er minst ett, men under to år. 

CLVS 003 – – – Hanndyr av storfe som er fra ett til under to år 

Antall hanndyr av storfe som er minst ett, men under to år. 

CLVS 004 – – – Kviger som er fra ett til under to år 

Antall hunndyr av storfe som er minst ett, men under to år. 

   Storfe, to år og over 

CLVS 005 – – – Hanndyr av storfe, to år og over 

Antall hanndyr av storfe som er to år og over. 

CLVS 006 – – – Hunndyr av storfe, to år og over 

Antall hunndyr av storfe som er to år og over. 

CLVS 007 – – – – Kviger, to år og over 

Antall hunndyr av storfe som er to år og over, og som ennå ikke har kalvet. 

CLVS 008 – – – – Kyr 

Antall hunndyr av storfe som er to år og over, og som har kalvet. 

CLVS 009 – – – – – Melkekyr 

Antall hunndyr av storfe som har kalvet (herunder dyr under to år), og som på 

grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hoved-

sakelig for produksjon av melk beregnet på konsum eller bearbeiding til melke-

produkter. 

CLVS 010 – – – – – Andre kyr enn melkekyr 

Antall hunndyr av storfe som har kalvet (herunder dyr under to år), og som på 

grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hoved-

sakelig for avl, og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller bearbeiding til 

melkeprodukter. 

CLVS 011 – – – – – Bøffelkyr 

Antall bøffelkyr (hunndyr av arten Bubalus bubalis, L.) som har kalvet (herunder 

bøffelkyr under to år). 

CLVS 012 – Sau (alle aldre) 

Antall husdyr av arten Ovis aries L. 

CLVS 013 – – Avlshunndyr av sau 

Antall søyer og bedekkede søyelam, uansett egnethet for melke-/kjøttproduksjon. 

CLVS 014 – – Annen sau 

Antall andre sauer enn avlshunndyr. 

CLVS 015 – Geit (alle aldre) 

Antall husdyr av underarten Capra aegagrus hircus L. 

CLVS 016 – – Avlshunndyr av geit 

Antall hunndyr som har kjeet, og geiter som er blitt paret. 
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CLVS 017 – – Annen geit 

Antall andre geiter enn avlshunndyr. 

  Svin 

Husdyr av arten Sus scrofa domesticus Erxleben. 

CLVS 018 – – Smågris med levendevekt under 20 kg 

Antall smågriser med en levendevekt på under 20 kg 

CLVS 019 – – Avlspurker med levendevekt på 50 kg eller mer 

Antall hunndyr av svin på 50 kg eller mer som skal brukes til avl, uansett om de har griset eller ikke. 

CLVS 020 – – Andre svin 

Antall svin som ikke er nevnt annet sted. 

  Fjørfe 

Husdyr som høner og kyllinger (Gallus gallus L.), kalkuner (Meleagris spp.), ender (Anas spp. og Cairina 

moschata L.), gjess (Anser anser domesticus L.), strutser (Struthio camelus L.) og annet fjørfe som ikke er 

nevnt annet sted, f.eks. vaktler (Coturnix spp.), fasaner (Phasianus spp.), perlehøns (Numida meleagris 

domestica L.) og duer (Columbinae spp.). Fugler som oppdrettes i fangenskap for jaktformål og ikke for 

kjøtt-/eggproduksjon, tas ikke med. 

CLVS 021 – – Broilere 

Antall husdyr av arten Gallus gallus L. som holdes for kjøttproduksjon. 

CLVS 022 – – Verpehøner 

Antall husdyr av arten Gallus gallus L. som har begynt å verpe og holdes for eggproduksjon. 

CLVS 023 – Annet fjørfe 

Antall fjørfe som ikke er nevnt under broilere eller verpehøner. Kyllinger tas ikke med. 

CLVS 024 – – Kalkuner 

Antall husdyr av slekten Meleagris. 

CLVS 025 – – Ender 

Antall husdyr av slekten Anas og arten Cairina moschata L. 

CLVS 026 – – Gjess 

Antall husdyr av arten Anser anser domesticus L. 

CLVS 027 – – Strutser 

Antall strutser (Struthio camelus L.) 

CLVS 028 – – Annet fjørfe ikke nevnt annet sted 

Antall annet fjørfe som ikke er nevnt annet sted. 

  Kaniner 

Husdyr av slekten Oryctolagus. 

CLVS 029 – – Avlshunndyr av kanin 

Antall hunnkaniner (Oryctolagus spp.) som brukes til produksjon av kjøtt, og som har fått unger. 
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CLVS 030 – Bier 

Antall bikuber med bier (Apis mellifera L.) som holdes for produksjon av honning. 

CLVS 031 – Dyr av hjortefamilien 

Forekomst av dyr som hjort (Cervus elaphus L.), sikahjort (Cervus nippon Temminck), rein (Rangifer 

tarandus L.) eller dåhjort (Dama dama L.) for produksjon av kjøtt. 

CLVS 032 – Pelsdyr 

Forekomst av dyr som mink (Neovison vison Schreber), ilder (Mustela putorius L.), rev (Vulpes spp. og 

andre), mårhund (Nyctereutes spp.) eller chinchilla (Chinchilla spp.) for produksjon av pels. 

CLVS 033 – Husdyr ikke nevnt annet sted 

Forekomst av husdyr som ikke er nevnt annet sted i dette avsnittet. 

Økologiske produksjonsmetoder som brukes ved husdyrproduksjon 

Jordbruksbedriften har dyr som omfattes av jordbrukspraksis i henhold til visse fastsatte standarder og regler angitt i i) 

forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller, dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) de 

tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for økologisk produksjon, herunder i omleggingsperioden. 

Dyr er definert i avsnitt III, VARIABLER FOR HUSDYR 

CLVS 034 – Økologisk oppdrett av storfe 

Antall økologisk oppdrettet storfe. 

CLVS 035 – – – – – Økologisk oppdrett av melkekyr 

Antall økologisk oppdrettede melkekyr. 

CLVS 036 – – – – – Økologisk oppdrett av andre kyr enn melkekyr 

Antall økologisk oppdrettede kyr som ikke er melkekyr. 

CLVS 037 – – – – – Økologisk oppdrett av bøffelkyr 

Forekomst av økologisk oppdrett av bøffelkyr. 

CLVS 038 – Økologisk oppdrett av sau (alle aldre) 

Antall økologisk oppdrettede sauer. 

CLVS 039 – Økologisk oppdrett av geit (alle aldre) 

Antall økologisk oppdrettede geiter. 

CLVS 040 – Økologisk oppdrett av svin 

Antall økologisk oppdrettede svin. 

CLVS 041 – Økologisk oppdrett av fjørfe 

Antall økologisk oppdrettede fjørfe. 

CLVS 042 – – Økologisk oppdrett av broilere 

Antall økologisk oppdrettede broilere. 

CLVS 043 – – Økologisk oppdrett av verpehøner 

Antall økologisk oppdrettede verpehøner. 
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VEDLEGG II 

Liste over variabler per modul 

MODUL 1. ARBEIDSKRAFT OG ANNEN INNTEKTSGIVENDE VIRKSOMHET 

Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Forvaltning av jordbruksbedriften  

 Detaljerte emner: Innehaver og kjønnsbalanse  

MLFO 001 – Innehaverens kjønn Mann/kvinne 

MLFO 002 – Fødselsår År 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats  

MLFO 003 – Innehaverens jordbruksarbeid i jordbruksbedriften Prosentintervall 1 for fulltids 

årsverk i jordbruket(1) 

 Detaljert emne: Sikkerhetstiltak, herunder en sikkerhetsplan for jord-

bruksbedriften 

 

MLFO 004 – Sikkerhetsplan for jordbruksbedriften Ja/nei 

Emne: Familiearbeidskraft  

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall involverte personer og 

kjønnsbalanse 

 

MLFO 005 – Mannlige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

MLFO 006 – Kvinnelige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

Emne: Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer  

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall ansatte personer og kjønns-

balanse 

 

  Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regel-

messig i jordbruksbedriften 

 

MLFO 007 – – Mannlig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider 

regelmessig i jordbruksbedriften 

Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

MLFO 008 – – Kvinnelig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbei-

der regelmessig i jordbruksbedriften 

Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

 Detaljert emne: Midlertidig arbeidskraft ansatt av jordbruksbedriften  

MLFO 009 – Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner Antall hele arbeidsdager 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats fra leverandører  

MLFO 010 – Personer som ikke er direkte ansatt av jordbruksbedriften, og som ikke 

omfattes av foregående kategorier. 

Antall hele arbeidsdager 
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Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften  

 Detaljert emne: Type virksomhet  

MLFO 011 – Levering av helse-, sosial- eller undervisningstjenester Ja/nei 

MLFO 012 – Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid Ja/nei 

MLFO 013 – Håndverk Ja/nei 

MLFO 014 – Bearbeiding av jordbruksprodukter Ja/nei 

MLFO 015 – Produksjon av fornybar energi Ja/nei 

MLFO 016 – Treforedling Ja/nei 

MLFO 017 – Akvakultur Ja/nei 

  Leiearbeid (ved bruk av jordbruksbedriftens utstyr)  

MLFO 018 – – Jordbruksrelatert leiearbeid Ja/nei 

MLFO 019 – – Leiearbeid som ikke er jordbruksrelatert Ja/nei 

MLFO 020 – Skogbruk Ja/nei 

MLFO 021 – Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbe-

driften ikke nevnt annet sted 

Ja/nei 

 Detaljert emne: Betydning for jordbruksbedriften  

MLFO 022 – Prosentdel av annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til 

jordbruksbedriften av jordbruksbedriftens samlede produksjon. 

Prosentintervaller(3) 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats  

MLFO 023 – Innehaver har annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jord-

bruksbedriften). 

H/S/I(4) 

MLFO 024 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen 

inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som 

hovedvirksomhet. 

Antall personer 

MLFO 025 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen 

inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som 

sekundær virksomhet. 

Antall personer 

MLFO 026 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i 

jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som hovedvirksomhet. 

Antall personer 

MLFO 027 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i 

jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som sekundær virksomhet. 

Antall personer 



Nr. 81/1704 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften  

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats  

MLFO 028 – Eneinnehaveren, som også er driftsleder i jordbruksbedriften, har annen 

inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jordbruksbedriften). 

H/S/I(4) 

MLFO 029 – Eneinnehavers familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i 

jordbruksbedriften) som også arbeider i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jordbruksbedriften) 

som hovedvirksomhet. 

Antall personer 

MLFO 030 – Eneinnehavers familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i 

jordbruksbedriften) som også arbeider i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jordbruksbedriften) 

som sekundær virksomhet. 

Antall personer 

(1) Prosentintervall 1 for fulltids årsverk i jordbruket: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(2) Prosentintervall 2 for fulltids årsverk i jordbruket: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(3) Prosentintervaller for jordbruksbedriftens samlede produksjon: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100). 

(4) H – hovedvirksomhet, S – sekundær virksomhet, I – ingen involvering 

MODUL 2. UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Jordbruksbedrifter som får støtte gjennom tiltak for utvikling av landdistriktene  

MRDV 001 – Rådgivningstjenester, forvaltningstjenester og avløsertjenester innen jord-

bruk 

Ja/nei 

MRDV 002 – Kvalitetsordninger for jordbruksprodukter og næringsmidler Ja/nei 

MRDV 003 – Investering i fysiske eiendeler Ja/nei 

MRDV 004 – Gjenoppretting av jordbrukets produksjonspotensial etter skader som følge 

av naturkatastrofer og andre katastrofer samt innføring av egnede 

forebyggende tiltak 

Ja/nei 

  Jordbruks- og næringsutvikling  

MRDV 005 – – Etableringsstøtte til unge gårdbrukere Ja/nei 

MRDV 006 – – Etableringsstøtte for utvikling av små jordbruksbedrifter Ja/nei 

MRDV 007 – – Kompletterende nasjonale direkte betalinger for Kroatia Ja/nei 

MRDV 008 – Investeringer i utvikling av skogarealer og forbedring av skogers levedyk-

tighet 

Ja/nei 

  Betalinger for miljø- og klimavennlig jordbruk  

MRDV 009 – – Miljø- og klimavennlig jordbruk Ja/nei 

MRDV 010 – – Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger Ja/nei 
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Variabler Enheter/kategorier 

MRDV 011 – Økologisk jordbruk Ja/nei 

MRDV 012 – Betalinger innenfor rammen av Natura 2000 og rammedirektivet om vann Ja/nei 

MRDV 013 – Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger Ja/nei 

MRDV 014 – Dyrevelferd Ja/nei 

MRDV 015 – Risikohåndtering Ja/nei 

MODUL 3. HUSDYRROM OG HÅNDTERING AV HUSDYRGJØDSEL 

Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Husdyrrom  

 Detaljert emne: Bygninger for storfe  

MAHM 001 – Melkekyr Gjennomsnittlig antall 

MAHM 002 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 003 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 004 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 005 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 006 – – Melkekyr i andre typer bygninger (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 007 – – Melkekyr i andre typer bygninger (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 008 – – Melkekyr, alltid utegående Antall plasser 

MAHM 009 – – Melkekyr, delvis utegående (på beite) Måneder 

MAHM 010 – – Melkekyr med tilgang til mosjonsområder Ja/nei 

MAHM 011 – Annet storfe Gjennomsnittlig antall 

MAHM 012 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 013 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 014 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 015 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 016 – – Annet storfe i andre typer bygninger (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 017 – – Annet storfe i andre typer bygninger (fastgjødsel) Antall plasser 
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Variabler Enheter/kategorier 

MAHM 018 – – Annet storfe, alltid utegående Antall plasser 

MAHM 019 – – Annet storfe, delvis utegående (på beite) Måneder 

MAHM 020 – – Annet storfe med tilgang til mosjonsområder Ja/nei 

 Detaljert emne: Bygninger for svin  

MAHM 021 – Avlspurker Gjennomsnittlig antall 

MAHM 022 – – Avlspurker på fullspaltegulv Antall plasser 

MAHM 023 – – Avlspurker på delvis spaltegulv Antall plasser 

MAHM 024 – – Avlspurker i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) Antall plasser 

MAHM 025 – – Avlspurker der hele gulvarealet er dypstrø Antall plasser 

MAHM 026 – – Avlspurker i andre typer bygninger Antall plasser 

MAHM 027 – – Avlspurker, utegående (frittgående) Antall plasser 

MAHM 028 – – Avlspurker, utegående (frittgående) Måneder 

MAHM 029 – Andre svin Gjennomsnittlig antall 

MAHM 030 – – Andre svin på fullspaltegulv Antall plasser 

MAHM 031 – – Andre svin på delvis spaltegulv Antall plasser 

MAHM 032 – – Andre svin i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) Antall plasser 

MAHM 033 – – Andre svin der hele gulvarealet er dypstrø Antall plasser 

MAHM 034 – – Andre svin i andre typer bygninger Antall plasser 

MAHM 035 – – Andre svin, utegående (frittgående) Antall plasser 

MAHM 036 – – Andre svin med tilgang til mosjonsområder Ja/nei 

 Detaljert emne: Bygninger for verpehøner  

MAHM 037 – Verpehøner Gjennomsnittlig antall 

MAHM 038 – – Verpehøner i bygninger med dypstrø Antall plasser 

MAHM 039 – – Verpehøner i aviarier (uten strø) Antall plasser 

MAHM 040 – – Verpehøner i bur med gjødselbånd Antall plasser 

MAHM 041 – – Verpehøner i bur med gjødselkjeller Antall plasser 

MAHM 042 – – Verpehøner i bur i trappebursystem med gjødselkjeller Antall plasser 

MAHM 043 – – Verpehøner i andre typer bygninger Antall plasser 

MAHM 044 – – Verpehøner, utegående (frittgående) Antall plasser 
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Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Bruk av næringsstoffer og husdyrgjødsel i jordbruksbedriften  

 Detaljert emne: Jordbruksareal i drift som er gjødslet  

MAHM 045 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med mineralgjødsel ha 

MAHM 046 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med husdyrgjødsel ha 

 Detaljert emne: Husdyrgjødsel som utføres fra og innføres til jordbruks-

bedriften 

 

  Nettoutførsel av husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften  

MAHM 047 – – Nettoutførsel av bløtgjødsel / flytende husdyrgjødsel fra jordbruks-

bedriften 

m3 

MAHM 048 – – Nettoutførsel av fast husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften tonn 

 Detaljert emne: Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel  

MAHM 049 – Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel som brukes i 

jordbruksbedriften 

tonn 

Emne: Gjødslingsmetoder  

 Detaljert emne: Innarbeidingstid per type spredning  

  Bredspredning  

MAHM 050 – – Innarbeiding innen fire timer Prosentintervall(1) 

MAHM 051 – – Innarbeiding etter fire timer Prosentintervall(1) 

MAHM 052 – – Ingen innarbeiding Prosentintervall(1) 

  Stripespredning  

MAHM 053 – – Slepeslange Prosentintervall(1) 

MAHM 054 – – Slepesko Prosentintervall(1) 

  Nedfelling  

MAHM 055 – – Grunn nedfelling Prosentintervall(1) 

MAHM 056 – – Dyp nedfelling Prosentintervall(1) 

Emne: Anlegg for husdyrgjødsel  

 Detaljert emne: Anlegg for lagring av husdyrgjødsel og kapasitet  

MAHM 057 – Lagring av fast husdyrgjødsel i hauger % 

MAHM 058 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger % 

MAHM 059 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet % 

MAHM 060 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø % 

MAHM 061 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel uten overdekking % 

MAHM 062 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med gjennomtrengelig 

overdekking 

% 
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Variabler Enheter/kategorier 

MAHM 063 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med ugjennomtrengelig 

overdekking 

% 

MAHM 064 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted % 

MAHM 065 – Daglig spredning % 

MAHM 066 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger Måneder 

MAHM 067 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet Måneder 

MAHM 068 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø Måneder 

MAHM 069 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel Måneder 

MAHM 070 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted Måneder 

(1) Prosentintervaller for husdyrgjødsel som spres ved hjelp av en spesifikk teknikk: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), 

(100). 
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VEDLEGG III 

Beskrivelse av variablene som skal brukes til modulene om data om jordbruksbedrifter, som fastsatt i vedlegg II til 

denne gjennomføringsforordningen 

MODUL 1. ARBEIDSKRAFT OG ANNEN INNTEKTSGIVENDE VIRKSOMHET 

BESKRIVELSE AV VARIABLENE FOR ARBEIDSKRAFT 

Innehaver 

Innehaveren er den fysiske personen (eller den utvalgte fysiske personen dersom det dreier seg om en jordbruksbedrift der 

innehaveren er en gruppe personer (partnere)) for hvis regning og i hvis navn jordbruksbedriften drives, og som har det rettslige og 

økonomiske ansvaret for jordbruksbedriften. Dersom innehaveren er en juridisk person, samles det ikke inn data om innehaveren. 

Jordbruksarbeid er definert i vedlegg I, GENERELLE VARIABLER 

Emne: Forvaltning av jordbruksbedriften 

 Detaljerte emner: Innehaver og kjønnsbalanse 

MLFO 001 – Innehaverens kjønn 

Innehaverens kjønn 

M – mann 

F – kvinne 

MLFO 002 – Fødselsår 

Innehaverens fødselsår 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats 

MLFO 003 – Innehaverens jordbruksarbeid i jordbruksbedriften 

Prosentintervall for fulltids årsverk av jordbruksarbeid i jordbruksbedriften for innehaveren, unntatt husholdnings-

arbeid. 

 Detaljert emne: Sikkerhetstiltak, herunder en sikkerhetsplan for jordbruksbedriften 

MLFO 004 – Sikkerhetsplan for jordbruksbedriften 

Jordbruksbedriften har gjennomført en risikovurdering av arbeidsplassen med det formål å redusere arbeidsrelaterte 

farer, og dette har munnet ut i et skriftlig dokument (f.eks. en «sikkerhetsplan for jordbruksbedriften»). 

Emne: Familiearbeidskraft 

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall involverte personer og kjønnsbalanse 

 Familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid 

Denne posten gjelder bare jordbruksbedrifter med eneinnehavere, ettersom jordbruksbedrifter der innehaveren er en 

gruppe personer (partnere) eller juridiske personer ikke anses for å ha familiearbeidskraft. 

Familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid (bortsett fra husholdningsarbeid), omfatter ektefelle, slektninger i opp- 

og nedstigende linje og søsken av innehaveren og innehaverens ektefelle i jordbruksbedrifter med eneinnehavere. Når 

det er relevant, omfatter disse en driftsleder som er et medlem av innehaverens familie. 

MLFO 005 – Mannlige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid 

Antall mannlige familiemedlemmer per prosentintervall for fulltids årsverk i jordbruket. 
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MLFO 006 – Kvinnelige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid 

Antall kvinnelige familiemedlemmer per prosentintervall for fulltids årsverk i jordbruket. 

Emne: Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer 

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall ansatte personer og kjønnsbalanse 

  Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften 

Med regelmessig arbeidskraft menes andre personer enn innehaveren og familiemedlemmer som i løpet av de siste 

tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag har utført jordbruksarbeid i jordbruksbedriften hver uke, 

uansett lengden på den ukentlige arbeidstiden, og uansett om de har mottatt en form for vederlag (lønn, overskudd 

eller annen betaling, herunder betaling i naturalia). Det omfatter også personer som ikke har kunnet arbeide i hele 

perioden som følge av f.eks. 

i) spesielle produksjonsforhold i spesialiserte jordbruksbedrifter, 

ii) fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, eller dødsfall, 

iii) begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved jordbruksbedriften eller 

iv) full arbeidsstans i jordbruksbedriften på grunn av uforutsette hendelser (oversvømmelse, brann osv.). 

MLFO 007 – – Mannlig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruksbedrif-

ten 

Antall menn som ikke er familiemedlemmer, i arbeidskraften per prosentintervall for fulltids årsverk i jord-

bruket. 

MLFO 008 – – Kvinnelig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruksbedrif-

ten 

Antall kvinner som ikke er familiemedlemmer, i arbeidskraften per prosentintervall av fulltids årsverk i 

jordbruket. 

 Detaljert emne: Midlertidig arbeidskraft ansatt av jordbruksbedriften 

  Med midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer menes personer som i løpet av de siste tolv månedene 

forut for undersøkelsens referansedag ikke har arbeidet i jordbruksbedriften hver uke, av andre grunner enn de 

som er angitt under «Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruks-

bedriften». 

Arbeidsdager utført av midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, er alle dager som er av en slik 

lengde at arbeidstakeren mottar lønn eller en form for vederlag (overskudd eller annen betaling, herunder betaling 

i naturalia) for en hel dags arbeid, og der det utføres arbeid som vanligvis utføres av en fulltidsarbeidende jord-

bruksarbeider. Fridager og fravær pga. sykdom regnes ikke som arbeidsdager. 

MLFO 009 – Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner 

Samlet antall hele arbeidsdager for personer som er midlertidig ansatt i jordbruksbedriften. 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats fra leverandører 

MLFO 010 – Personer som ikke er direkte ansatt av jordbruksbedriften, og som ikke omfattes av foregående kategorier 

Samlet antall hele arbeidsdager for personer som ikke er direkte ansatt av jordbruksbedriften (f.eks. 

underleverandører ansatt av en tredjepart). 
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Emne: Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

Opplysninger om annen inntektsgivende virksomhet registreres for 

i) innehavere av jordbruksbedrifter med eneinnehavere og jordbruksbedrifter der innehaveren er en gruppe personer (partnere), 

ii) familiemedlemmer i jordbruksbedrifter med eneinnehavere, 

og i tilfelle annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften, også for 

iii) arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften. 

Det samles ikke inn opplysninger om annen inntektsgivende virksomhet for jordbruksbedrifter som tilhører juridiske personer. 

Med annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften menes annen inntektsgivende virksomhet 

a) i jordbruksbedriften eller 

b) utenfor jordbruksbedriften. 

Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften er virksomhet der enten jordbruksbedriftens 

ressurser (areal, bygninger, maskiner osv.) eller produkter brukes. Annet arbeid enn jordbruksarbeid samt jordbruksarbeid for andre 

jordbruksbedrifter tas med. Rent økonomiske investeringer tas ikke med. Utleie av areal til forskjellige former for virksomhet uten 

ytterligere involvering i virksomheten tas heller ikke med. 

 Detaljert emne: Type virksomhet 

MLFO 011 – Levering av helse-, sosial- eller undervisningstjenester 

All virksomhet med tilknytning til levering av helse-, sosial- eller undervisningstjenester og/eller forretnings-

virksomhet med sosiale interesser der jordbruksbedriftens ressurser eller råvarer brukes. 

MLFO 012 – Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid 

All virksomhet med tilknytning til turisme, innkvartering, besøk i jordbruksbedriften av turister eller andre grupper, 

sports- og rekreasjonsaktiviteter osv. der jordbruksbedriftens areal, bygninger eller andre ressurser brukes. 

MLFO 013 – Håndverk 

Håndverksprodukter i jordbruksbedriften som produseres enten av innehaveren eller av dennes familiemedlemmer 

eller av arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, uansett hvordan produktene selges. 

MLFO 014 – Bearbeiding av jordbruksprodukter 

All bearbeiding av en jordbruksråvare til et bearbeidet sekundærprodukt i jordbruksbedriften, uansett om råvaren 

produseres i jordbruksbedriften eller kjøpes utenfra. 

MLFO 015 – Produksjon av fornybar energi 

Produksjon av fornybar energi for salgsformål, herunder biogass, biodrivstoff eller elektrisk kraft ved bruk av 

vindturbiner, annet utstyr eller jordbruksråvarer. Fornybar energi som bare produseres til bruk i jordbruksbedriften, 

tas ikke med. 

MLFO 016 – Treforedling 

Bearbeiding av råtømmer i jordbruksbedriften for salgsformål (saging av tømmer osv.). 

MLFO 017 – Akvakultur 

Produksjon av fisk, kreps osv. i jordbruksbedriften. Virksomhet som bare omfatter fiske, tas ikke med. 

  Leiearbeid (ved bruk av jordbruksbedriftens utstyr) 

Leiearbeid ved bruk av jordbruksbedriftens utstyr, idet det skilles mellom arbeid som er innenfor eller utenfor 

jordbrukssektoren. 
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MLFO 018 – – Jordbruksrelatert leiearbeid 

Arbeid innenfor jordbrukssektoren. 

MLFO 019 – – Leiearbeid som ikke er jordbruksrelatert 

Arbeid utenfor jordbrukssektoren (f.eks. snørydding, transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tje-

nesteyting på jordbruks- og miljøområdet osv.). 

MLFO 020 – Skogbruk 

Skogbruksarbeid ved bruk av jordbruksbedriftens arbeidskraft, maskiner og utstyr som jordbruksbedriften vanligvis 

bruker til jordbruksformål. 

MLFO 021 – Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften ikke nevnt annet sted 

Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften som ikke er nevnt annet sted. 

 Detaljert emne: Betydning for jordbruksbedriften 

MLFO 022 – Prosentdel av annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften av 

jordbruksbedriftens samlede produksjon 

Prosentintervallet for annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften av jord-

bruksbedriftens samlede produksjon. Den andelen som annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning 

til jordbruksbedriften utgjør av jordbruksbedriftens samlede produksjon, beregnes som andelen av omsetningen fra 

annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften i forhold til jordbruksbedriftens 

samlede omsetning og dens direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 eller senere regelverk. 

𝐴𝑁𝐷𝐸𝐿 =
Omsetningen fra annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften

Samlet omsetning (jordbruk + annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning + direkte betalinger)
 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats 

Denne posten får anvendelse på 

i) innehavere av jordbruksbedrifter med eneinnehavere og jordbruksbedrifter der innehaveren er en gruppe personer 

(partnere), 

ii) familiemedlemmer i jordbruksbedrifter med eneinnehavere og 

iii) arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften. 

Det samles ikke inn opplysninger for jordbruksbedrifter som tilhører juridiske personer. 

MLFO 023 – Innehaver med annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) 

Innehavere av jordbruksbedrifter med eneinnehavere eller jordbruksbedrifter der innehaveren er en gruppe personer 

(partnere), har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften: 

H – hovedvirksomhet 

S – sekundær virksomhet 

I – ingen involvering 

Virksomheten kan utføres i jordbruksbedriften (arbeid i jordbruksbedriften som ikke er jordbruksarbeid) eller uten-

for jordbruksbedriften. 

MLFO 024 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som hovedvirksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

som hovedvirksomhet. 

MLFO 025 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som sekundær virksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

som sekundær virksomhet. 

MLFO 026 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som hovedvirksomhet 

Antall personer som ikke er familiemedlemmer, som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning 

til jordbruksbedriften som hovedvirksomhet, i jordbruksbedrifter med eneinnehavere eller jordbruksbedrifter der 

innehaveren er en gruppe personer (partnere). 
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MLFO 027 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som sekundær virksomhet 

Antall personer som ikke er familiemedlemmer, som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning 

til jordbruksbedriften som sekundære virksomhet, i jordbruksbedrifter med eneinnehavere eller jordbruksbedrifter 

der innehaveren er en gruppe personer (partnere). 

Emne: Annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

Med dette menes arbeid som ikke er jordbruksarbeid, i jordbruksbedriften og arbeid utenfor jordbruksbedriften. Dette omfatter alle 

former for virksomhet som utføres mot vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, herunder betaling i naturalia), bortsett fra 

i) jordbruksarbeid i jordbruksbedriften og 

ii) annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften som innehaveren har. 

Med annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften menes annen inntektsgivende virksomhet 

a) i jordbruksbedriften (arbeid som ikke er jordbruksarbeid, i jordbruksbedriften) eller 

b) utenfor jordbruksbedriften. 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats 

MLFO 028 – Eneinnehaveren, som også er driftsleder i jordbruksbedriften, har annen inntektsgivende virksomhet (uten 

tilknytning til jordbruksbedriften) 

Innehaveren har annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften: 

H – hovedvirksomhet 

S – sekundær virksomhet 

I – ingen involvering 

Virksomheten kan utføres i jordbruksbedriften (arbeid i jordbruksbedriften som ikke er jordbruksarbeid) eller uten-

for jordbruksbedriften. 

MLFO 029 – Eneinnehaveres familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i jordbruksbedriften) som også 

arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jord-

bruksbedriften) som hovedvirksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet uten tilknytning til jordbruksbedriften som 

hovedvirksomhet. 

MLFO 030 – Eneinnehaveres familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i jordbruksbedriften) som også 

arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jord-

bruksbedriften) som sekundær virksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet uten tilknytning til jordbruksbedriften som 

sekundær virksomhet. 

MODUL 2. UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

BESKRIVELSE AV VARIABLENE FOR UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

Emne: Jordbruksbedrifter som får støtte gjennom tiltak for utvikling av landdistriktene 

Jordbruksbedriften anses for i løpet av de tre siste årene å ha vært omfattet av tiltakene for utvikling av landdistriktene fastsatt i 

avdeling II kapittel 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 i samsvar med visse 

standarder og regler fastsatt i det seneste regelverket, uansett om en betaling har funnet sted i referanseperioden, så lenge det er 

truffet en positiv beslutning om tildeling av et slikt tiltak (f.eks. at en søknad om tilskudd er godkjent). 

MRDV 001 – Rådgivningstjenester, forvaltningstjenester og avløsertjenester innen jordbruk 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 15 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 
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MRDV 002 – Kvalitetsordninger for jordbruksprodukter og næringsmidler 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 003 – Investering i fysiske eiendeler 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 17 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 004 – Gjenoppretting av jordbrukets produksjonspotensial etter skader som følge av naturkatastrofer og andre 

katastrofer samt innføring av egnede forebyggende tiltak 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 18 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

  Jordbruks- og næringsutvikling 

Tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og for Kroatia også 

i henhold til artikkel 40 i samme forordning. 

MRDV 005 – – Etableringsstøtte til unge gårdbrukere 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 bokstav 

a) i) i forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 006 – – Etableringsstøtte for utvikling av små jordbruksbedrifter 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 bokstav 

a) iii) i forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 007 – – Kompletterende nasjonale direkte betalinger for Kroatia 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 40 i 

forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 008 – Investeringer i utvikling av skogarealer og forbedring av skogers levedyktighet 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 21 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

  Betalinger for miljø- og klimavennlig jordbruk 

MRDV 009 – – Miljø- og klimavennlig jordbruk 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 28 i 

forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 010 – – Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 34 i 

forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 011 – Økologisk jordbruk 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 29 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 012 – Betalinger innenfor rammen av Natura 2000 og rammedirektivet om vann 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 30 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 013 – Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 31 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 014 – Dyrevelferd 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 33 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 
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MRDV 015 – Risikohåndtering 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 36 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MODUL 3. HUSDYRROM OG HÅNDTERING AV HUSDYRGJØDSEL 

BESKRIVELSE AV VARIABLENE FOR HUSDYRROM OG HÅNDTERING AV HUSDYRGJØDSEL 

Emne: Husdyrrom 

Plasser i bygninger for storfe, svin og fjørfe. Med «plasser» menes det vanlige antallet dyr i husdyrrommene i referanseåret. Dette 

betyr at antallet dyr må korrigeres på referansedagen dersom forholdene ikke er normale (flere dyr enn normalt, færre dyr enn 

normalt, tømming av sanitære årsaker, spesielle produksjonsordninger osv.). Det er bare husdyrrom som er i bruk i referanse-

perioden, som skal registreres. Antallet midlertidig tomme plasser i husdyrrommene i referanseperioden registreres også. 

Dyr er definert i avsnitt III, VARIABLER FOR HUSDYR 

 Detaljert emne: Bygninger for storfe 

MAHM 001 – Melkekyr 

Gjennomsnittlig antall melkekyr i referanseåret. 

MAHM 002 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i oppbindingsbåser med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 003 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i oppbindingsbåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 004 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 005 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 006 – – Melkekyr i andre typer bygninger (bløtgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 007 – – Melkekyr i andre typer bygninger (fastgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 008 – – Melkekyr, alltid utegående 

Antall plasser for melkekyr som alltid er utegående. 

MAHM 009 – – Melkekyr, delvis utegående (på beite) 

Antall måneder melkekyr tilbringer utegående på beite. 

MAHM 010 – – Melkekyr med tilgang til mosjonsområder 

Det finnes mosjonsområder for melkekyr. 

MAHM 011 – Annet storfe 

Gjennomsnittlig antall annet storfe i referanseåret. 

MAHM 012 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i oppbindingsbåser med bløtgjødselhåndtering. 
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MAHM 013 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i oppbindingsbåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 014 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 015 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 016 – – Annet storfe i andre typer bygninger (bløtgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 017 – – Annet storfe i andre typer bygninger (fastgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 018 – – Annet storfe, alltid utegående 

Antall plasser for annet storfe som alltid er utegående. 

MAHM 019 – – Annet storfe, delvis utegående (på beite) 

Antall måneder slikt annet storfe tilbringer utegående på beite. 

MAHM 020 – – Annet storfe med tilgang til mosjonsområder 

Det finnes mosjonsområder for annet storfe. 

 Detaljert emne: Bygninger for svin 

MAHM 021 – Avlspurker 

Gjennomsnittlig antall avlspurker i referanseåret. 

MAHM 022 – – Avlspurker på fullspaltegulv 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med fullspaltegulv. 

MAHM 023 – – Avlspurker på delvis spaltegulv 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med delvis spaltegulv. 

MAHM 024 – – Avlspurker i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med fast gulv, unntatt dypstrø. 

MAHM 025 – – Avlspurker der hele gulvarealet er dypstrø 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med dypstrø. 

MAHM 026 – – Avlspurker i andre typer bygninger 

Antall plasser for avlspurker i andre typer bygninger. 

MAHM 027 – – Avlspurker, utegående (frittgående) 

Antall plasser for avlspurker utendørs i frittgående systemer. 

MAHM 028 – – Avlspurker, utegående (frittgående) 

Antall måneder avlspurker tilbringer utendørs på beite i frittgående systemer. 
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MAHM 029 – Andre svin 

Gjennomsnittlig antall andre svin i referanseåret. 

MAHM 030 – – Andre svin på fullspaltegulv 

Antall plasser for andre svin i bygninger med fullspaltegulv. 

MAHM 031 – – Andre svin på delvis spaltegulv 

Antall plasser for andre svin i bygninger med delvis spaltegulv. 

MAHM 032 – – Andre svin i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) 

Antall plasser for andre svin i bygninger med fast gulv, unntatt dypstrø. 

MAHM 033 – – Andre svin der hele gulvarealet er dypstrø 

Antall plasser for andre svin i bygninger med dypstrø. 

MAHM 034 – – Andre svin i andre typer bygninger 

Antall plasser for andre svin i andre typer bygninger. 

MAHM 035 – – Andre svin, utegående (frittgående) 

Antall plasser for andre svin utendørs i frittgående systemer. 

MAHM 036 – – Andre svin med tilgang til mosjonsområder 

Det finnes mosjonsområder for andre svin (utenom frittgående). 

 Detaljert emne: Bygninger for verpehøner 

MAHM 037 – Verpehøner 

Gjennomsnittlig antall verpehøner i referanseåret. 

MAHM 038 – – Verpehøner i bygninger med dypstrø 

Antall plasser for verpehøner i bygninger med dypstrø. 

MAHM 039 – – Verpehøner i aviarier (uten strø) 

Antall plasser for verpehøner i aviarier. 

MAHM 040 – – Verpehøner i bur med gjødselbånd 

Antall plasser for verpehøner i bur med gjødselbånd. 

MAHM 041 – – Verpehøner i bur med gjødselkjeller 

Antall plasser for verpehøner i bur med gjødselkjeller. 

MAHM 042 – – Verpehøner i bur i trappebursystem med gjødselkjeller 

Antall plasser for verpehøner i bur i trappebursystem med gjødselkjeller. 

MAHM 043 – – Verpehøner i andre typer bygninger 

Antall plasser for verpehøner i andre typer bygninger. 

MAHM 044 – – Verpehøner, utegående (frittgående) 

Antall plasser for verpehøner utendørs i frittgående systemer. 

Emne: Bruk av næringsstoffer og husdyrgjødsel i jordbruksbedriften 

 Detaljert emne: Jordbruksareal i drift som er gjødslet 

MAHM 045 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med mineralgjødsel 

Hektar jordbruksareal i drift som er gjødslet med mineralgjødsel. 
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MAHM 046 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med husdyrgjødsel 

Hektar jordbruksareal i drift som er gjødslet med husdyrgjødsel. 

 Detaljert emne: Husdyrgjødsel som utføres fra og innføres til jordbruksbedriften 

Nettomengden av husdyrgjødsel som utføres fra eller innføres til jordbruksbedriften. 

  Nettoutførsel av husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften 

Nettomengden av husdyrgjødsel som transporteres fra eller til jordbruksbedriften. 

MAHM 047 – – Nettoutførsel av bløtgjødsel / flytende husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften 

Kubikkmeter flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som innføres til eller utføres fra jordbruksbedriften for 

direkte bruk som gjødsel eller for industriell bearbeiding, uansett om den selges, kjøpes eller utveksles 

kostnadsfritt. Omfatter også flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som har vært brukt til energiproduksjon, og 

som på et senere tidspunkt skal gjenbrukes i jordbruket. 

MAHM 048 – – Nettoutførsel av fast husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften 

Tonn fast husdyrgjødsel som innføres til eller utføres fra jordbruksbedriften for direkte bruk som gjødsel eller 

for industriell bearbeiding, uansett om den selges, kjøpes eller utveksles kostnadsfritt. Omfatter også fast hus-

dyrgjødsel som har vært brukt til energiproduksjon, og som på et senere tidspunkt skal gjenbrukes i jordbruket. 

 Detaljert emne: Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel 

MAHM 049 – Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel som brukes i jordbruksbedriften 

Tonn annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel som brukes i jordbruket i jordbruksbedriften. 

Emne: Gjødslingsmetoder 

Metoder for spredning av husdyrgjødsel 

 Detaljert emne: Innarbeidingstid per type spredning 

  Bredspredning 

Husdyrgjødsel spres på overflaten av et landområde eller vekstareal uten bruk av stripespredning eller ned-

fellingsmetoder. 

MAHM 050 – – Innarbeiding innen fire timer 

Prosentintervall for den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden innen fire timer 

etter bredspredning. 

MAHM 051 – – Innarbeiding etter fire timer 

Prosentintervall for den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden 4–24 timer etter 

bredspredning. 

MAHM 052 – – Ingen innarbeiding 

Prosentintervall for den samlede mengden husdyrgjødsel som ikke innarbeides i jorden, eller som ikke er 

innarbeidet innen 24 timer etter bredspredning. 

  Stripespredning 

Flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel påføres et område i parallelle striper uten husdyrgjødsel mellom stripene 

ved hjelp av en stripespreder som er festet til enden av en beholder eller traktor for å spre flytende husdyrgjødsel 

eller bløtgjødsel på bakkenivå. 

MAHM 053 – – Slepeslange 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres med slangespreder. 
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MAHM 054 – – Slepesko 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres med slepesko. 

  Nedfelling 

Flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel spres ved at den plasseres i riller i jorden i forskjellige dybder avhengig 

av type nedfeller. 

MAHM 055 – – Grunn nedfelling 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres i overfladiske riller (vanligvis cirka 50 mm 

dype), uansett om de er åpne eller lukkes etter spredningen. 

MAHM 056 – – Dyp nedfelling 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres i dype riller (vanligvis cirka 150 mm dype) 

som lukkes etter spredningen. 

Emne: Anlegg for husdyrgjødsel 

 Detaljert emne: Anlegg for lagring av husdyrgjødsel og kapasitet 

Anlegg beregnet på lagring av husdyrgjødsel 

Kapasiteten på anlegg for lagring av husdyrgjødsel defineres som antall måneder lagringsanlegget kan romme 

gjødselen som produseres i jordbruksbedriften, uten risiko for avrenning og uten leilighetsvis tømming. 

MAHM 057 – Lagring av fast husdyrgjødsel i hauger 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lagres i ikke-avgrensede hauger eller stabler eller i et åpent avgrenset område i et 

tidsrom på flere måneder. 

MAHM 058 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lagres i avgrensede komposthauger som luftes og/eller blandes. 

MAHM 059 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lages med lite eller uten tilsatt vann, vanligvis under et spaltegulv i et lukket 

husdyrrom, vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 060 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø 

Prosentdel av husdyrgjødsel som akkumuleres i løpet av en produksjonssyklus, som kan strekke seg over seks eller 

tolv måneder. 

MAHM 061 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel uten overdekking 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lagres i tanker eller dammer uten overdekking, vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 062 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med gjennomtrengelig overdekking 

Prosentdelen husdyrgjødsel som lagres i tanker eller dammer som er dekket med gjennomtrengelig overdekking 

(f.eks. leire, halm eller naturlig flytelag), vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 063 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med ugjennomtrengelig overdekking 

Prosentdelen husdyrgjødsel som lagres i tanker eller dammer som er dekket med ugjennomtrengelig overdekking 

(f.eks. polyetylen med høy tetthet eller ved hjelp av undertrykk), vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 064 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted 

Prosentdel av husdyrgjødsel (uansett om den er fast eller flytende/halvtflytende) som lagres i andre installasjoner 

som ikke er nevnt annet sted. 

MAHM 065 – Daglig spredning 

Prosentdel av husdyrgjødsel som rutinemessig fjernes fra et anlegg og spres på dyrket mark eller kulturbeite innen 

24 timer etter utskilling. 
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MAHM 066 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger 

Antall måneder den faste husdyrgjødselen kan lagres i avgrensede komposthauger. 

MAHM 067 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet 

Antall måneder husdyrgjødsel kan lagres i jordbruksbedriftens bløtgjødselkjeller. 

MAHM 068 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø 

Antall måneder husdyrgjødselen kan lagres i systemer med dypstrø. 

MAHM 069 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel 

Antall måneder flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel kan lagres uansett overdekking. 

MAHM 070 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted 

Antall måneder husdyrgjødsel (uansett om den er fast eller flytende/halvtflytende) kan lagres i andre installasjoner 

som ikke er nevnt annet sted. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1910 

av 7. november 2019 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk 

over informasjonssamfunnet for referanseåret 2020(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over informasjonssamfunnet. 

2) Det er nødvendig med gjennomføringstiltak for å fastsette hvilke data som skal oversendes for å utarbeide statistikken i 

modul 1: «Foretakene og informasjonssamfunnet» og modul 2: «Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfun-

net», og for å fastsette fristene for oversending av dataene. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Dataene som skal oversendes for å utarbeide europeisk statistikk over informasjonssamfunnet med hensyn til modul 1, 

«Foretakene og informasjonssamfunnet», og modul 2, «Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet», omhandlet i 

artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, er angitt i vedlegg I og II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 15.11.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49. 

2022/EØS/81/164 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

MODUL 1 

FORETAKENE OG INFORMASJONSSAMFUNNET 

A. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

1) Fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2020: 

a) Bruk av internett og andre elektroniske nett i foretakene. 

b) E-handel. 

c) E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter. 

d) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter. 

e) Hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nett, e-handel og e-forretningsdrift. 

f) Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til enhver tid. 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn for foretakene: 

a) Bruk av internett og andre elektroniske nett i foretakene 

i) for alle foretak: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som har tilgang til internett i jobbsammenheng, 

ii) for foretak med ansatte som har tilgang til internett i jobbsammenheng: 

— internettilkopling: enhver type fast tilkopling, 

— internettilkopling: tilgang til bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling via mobiltelefonnettet til 

bruk i jobbsammenheng (frivillig opplysning), 

— har et nettsted, 

— har en chattetjeneste for kundekontakt: chattetjeneste der en person svarer kundene, 

— har en chattetjeneste for kundekontakt: en chatbot eller en virtuell agent som svarer kundene, 

iii) for foretak med enhver type fast internettilkopling: 

— høyeste nedlastingshastighet i henhold til avtale for den raskeste faste internettilkoplingen i intervallene 

[0Mbit/s, < 30Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1Gbit/s], 

[>=1Gbit/s], 

— om den faste internettilkoplingen er tilstrekkelig rask til å dekke foretakenes faktiske behov, 

iv) for foretak som utstyrer sine ansatte med bærbare enheter med mulighet for mobil internettilkopling via 

mobiltelefonnettet til bruk i jobbsammenheng: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som foretaket har utstyrt med en bærbar enhet med 

mulighet for tilkopling til internett via mobiltelefonnettet til bruk i jobbsammenheng (frivillig opplys-

ning), 

v) for foretak som har et nettsted, opplysninger om følgende tjenester: 

— beskrivelse av varer eller tjenester, prisinformasjon, 

— bestilling eller reservering via internett, for eksempel handlekurv, 

— mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme varer eller tjenester på nettet, 

— sporing av eller status for bestillinger,  
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— brukertilpasset innhold på nettstedet for regelmessige/tilbakevendende besøkende, 

— lenker eller referanser til foretakets profiler i sosiale medier. 

b) E-handel (elektronisk handel) 

i) for foretak med ansatte som har tilgang til internett i jobbsammenheng: 

— nettsalg (bestillinger og reserveringer foretatt av kundene) via foretakets egne nettsteder eller apper 

(herunder ekstranett) i foregående kalenderår, 

— nettsalg (bestillinger og reserveringer foretatt av kundene) via nettsteder eller apper som fungerer som e-

markedsplasser brukt av flere foretak til handel med varer eller tjenester, i foregående kalenderår, 

— bestillinger på varer eller tjenester foretatt av foretakets kunder via EDU-meldinger (EDU-salg) i 

foregående kalenderår, 

ii) for foretak som har gjennomført nettsalg via nettsteder eller apper i foregående kalenderår: 

— verdi av omsetningen fra nettsalg via nettsteder eller apper, uttrykt i absolutte tall eller som en prosentdel 

av den samlede omsetningen, i foregående kalenderår, 

— prosentdel av omsetning fra nettsalg via nettsteder eller apper, fordelt på nettsalg via foretakets egne 

nettsteder eller apper (herunder ekstranett) og nettsalg via nettsteder eller apper som fungerer som e-

markedsplasser brukt av flere foretak til handel med varer eller tjenester, i foregående kalenderår, 

— prosentdel av verdien av omsetning fra nettsalg via nettsteder eller apper, fordelt på salg til privatkunder 

(Business to Consumers, B2C) og salg til andre foretak (Business to Business, B2B) og til offentlig 

sektor (Business to Government, B2G), i foregående kalenderår, 

iii) for foretak som har gjennomført nettsalg via nettsteder eller apper som fungerer som e-markedsplasser brukt 

av flere foretak til handel med varer eller tjenester, i foregående kalenderår: 

— antall nettsteder eller apper som fungerer som e-markedsplasser, som foretaket hadde nettsalg via i 

foregående kalenderår: én, to, flere enn to (frivillig opplysning), 

iv) for foretak som har gjennomført nettsalg via to eller flere nettsteder eller apper som fungerer som e-markeds-

plasser brukt av flere foretak til handel med varer eller tjenester, i foregående kalenderår: 

— opplysninger om hvorvidt mer enn halvparten av omsetningen fra nettsteder eller apper som fungerer 

som e-markedsplasser, kom fra bare én e-markedsplass i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

v) for foretak som har gjennomført EDU-salg av varer eller tjenester i foregående kalenderår: 

— verdi av omsetningen fra e-handelsalg via EDU-salg av varer og tjenester, uttrykt i absolutte tall eller 

som en prosentdel av den samlede omsetningen, i foregående kalenderår. 

c) E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter 

i) for alle foretak: 

— bruk av foretakets 3D-skrivere, herunder leide eller leasede 3D-skrivere, i foregående kalenderår, 

— bruk av 3D-skrivertjenester som ytes av andre foretak, i foregående kalenderår, 

— bruk av industriroboter, 

— bruk av tjenesteroboter,  
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ii) for foretak med ansatte som har tilgang til internett i jobbsammenheng: 

— fakturaer sendt elektronisk i et standardformat som er egnet for automatisk behandling (e-faktura), 

unntatt overføring av PDF-filer, i foregående kalenderår, 

— fakturaer sendt elektronisk i et format som ikke er egnet for automatisk behandling, herunder overføring 

av PDF-filer, i foregående kalenderår, 

— fakturaer sendt i papirformat i foregående kalenderår, 

— utføring av stordataanalyse ved hjelp av data fra smarte enheter eller sensorer som datakilde, unntatt 

stordataanalyse utført av eksterne tjenesteytere, i foregående kalenderår, 

— utføring av stordataanalyse ved hjelp av geolokasjonsdata fra bærbare enheter som datakilde, unntatt 

stordataanalyse utført av eksterne tjenesteytere, i foregående kalenderår, 

— utføring av stordataanalyse ved hjelp av data fra sosiale medier som datakilde, unntatt stordataanalyse 

utført av eksterne tjenesteytere, i foregående kalenderår, 

— utføring av stordataanalyse ved hjelp av andre stordatakilder enn smarte enheter eller sensorer, 

geolokasjonsdata fra bærbare enheter eller data fra sosiale medier som datakilde, unntatt stordataanalyse 

utført av eksterne tjenesteytere, i foregående kalenderår, 

— et annet foretak eller en annen organisasjon har utført stordataanalyse for foretaket i foregående 

kalenderår, 

— bruk av sammenkoplede enheter eller systemer som kan overvåkes eller fjernstyres via internett (tingenes 

internett, IoT), unntatt bruk av datamaskiner, smarttelefoner eller skrivere (frivillig opplysning), 

iii) for foretak som har sendt fakturaer elektronisk i et standardformat som er egnet for automatisk behandling  

(e-faktura), unntatt overføring av PDF-filer, i foregående kalenderår: 

— prosentdel av alle fakturaer sendt som e-faktura eller prosentdel av alle fakturaer sendt som e-faktura i 

intervallene [0,< 10], [10,< 25], [25,< 50], [50,< 75], [>=75] i foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

iv) for foretak som har utført stordataanalyse, enten selv eller ved at et annet foretak eller en annen organisasjon 

har utført stordataanalyse for foretaket, i foregående kalenderår: 

— salg av (tilgang til) egne stordata i foregående kalenderår, 

— kjøp av (tilgang til) alle slags stordata i foregående kalenderår, 

v) for foretak som har utført stordataanalyse, unntatt stordataanalyse utført av ekstern tjenesteyter, i foregående 

kalenderår, metoden som ble brukt: 

— maskinlæring (for eksempel dyp læring), 

— behandling av naturlig språk, generering av naturlig språk eller talegjenkjenning, 

— andre metoder for stordataanalyse enn maskinlæring (for eksempel dyp læring) eller behandling av 

naturlig språk, generering av naturlig språk eller talegjenkjenning, 

vi) for foretak som ikke har utført stordataanalyse, verken selv eller ved at et annet foretak eller en annen 

organisasjon har utført stordataanalyse for foretaket, i foregående kalenderår: 

— har overveid å la egne ansatte eller andre foretak eller organisasjoner utføre stordataanalyse (frivillig 

opplysning), 

vii) for foretak som bruker 3D-utskrift, i foregående kalenderår: 

— utskrift av prototyper eller modeller for salg, 

— utskrift av prototyper eller modeller for intern bruk,  



Nr. 81/1726 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

— utskrift av produkter for salg, unntatt prototyper eller modeller, 

— utskrift av produkter som skal brukes i foretakets produksjonsprosess, unntatt prototyper eller modeller, 

viii) for foretak som bruker sammenkoplede enheter eller systemer som kan overvåkes eller fjernstyres via internett 

(tingenes internett, IoT), bruk av: 

— smarte målere, smarte lamper, smarte termostater for å optimalisere energiforbruket i foretakets lokaler 

(lagerbygninger, produksjonsanlegg, distribusjonsanlegg) (frivillig opplysning), 

— sensorer, RFID- eller IP-brikker eller internettstyrte kameraer for å forbedre kundeservicen, overvåke 

kundenes aktiviteter eller tilby dem en skreddersydd handleopplevelse (målrettede og relevante rabatter, 

selvbetjeningskasser) (frivillig opplysning), 

— bevegelses- eller vedlikeholdssensorer for å spore kjøretøyers eller produkters bevegelser og tilby 

tilstandsbasert vedlikehold av kjøretøyer (frivillig opplysning), 

— sensorer eller RFID-brikker for å overvåke eller automatisere produksjonsprosesser, styre logistikk, spore 

produkters bevegelser (frivillig opplysning), 

— andre IoT-enheter eller -systemer (IoT – tingenes internett) enn smarte målere, smarte lamper, smarte 

termostater for å optimalisere energiforbruket i foretakets lokaler, sensorer, RFID- eller IP-brikker eller 

internettstyrte kameraer for å forbedre kundeservicen, overvåke kundenes aktiviteter eller tilby dem en 

skreddersydd handleopplevelse, bevegelses- eller vedlikeholdssensorer for å spore kjøretøyers eller 

produkters bevegelser og tilby tilstandsbasert vedlikehold av kjøretøyer, sensorer eller RFID-brikker for 

å overvåke eller automatisere produksjonsprosesser, styre logistikk, spore produkters bevegelser (frivillig 

opplysning), 

ix) for foretak som bruker tjenesteroboter, formålet med bruken: 

— overvåkings-, sikkerhets- eller inspeksjonsoppgaver, 

— person- eller varetransport, 

— rengjørings- eller avfallshåndteringsoppgaver, 

— lagerstyringssystemer, 

— monteringsarbeid utført av tjenesteroboter, 

— robotiserte butikkmedarbeideroppgaver, 

— bygge- og anleggsarbeid eller reparasjonsarbeid. 

d) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter 

i) for alle foretak: 

— ansatte IKT-spesialister, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for IKT-spesialister i 

foregående kalenderår, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for andre ansatte i foregående 

kalenderår, 

— rekruttering eller forsøk på rekruttering av IKT-spesialister i foregående kalenderår, 

— utførelse av IKT-oppgaver (f.eks. vedlikehold av IKT-infrastruktur, støttetjenester for kontorprogram-

vare, utvikling av eller støttetjenester for programvare/systemer og/eller nettløsninger for virksomhets-

styring, sikkerhet og datasikring) utført av egne ansatte (herunder ansatte i morforetak eller tilknyttede 

foretak) i foregående kalenderår, 

— utførelse av IKT-oppgaver (f.eks. vedlikehold av IKT-infrastruktur, støttetjenester for kontorprogram-

vare, utvikling av eller støttetjenester for programvare/systemer og/eller nettløsninger for virksomhets-

styring, sikkerhet og datasikring) utført av eksterne leverandører i foregående kalenderår,  
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ii) for foretak som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i foregående kalenderår: 

— ledige IKT-spesialiststillinger som var vanskelig å besette, 

iii) for foretak med ledige stillinger som var vanskelige å besette, opplysninger om følgende vanskeligheter ved 

forsøk på å rekruttere IKT-spesialister i foregående kalenderår: 

— vanskeligheter med å rekruttere IKT-spesialister i foregående kalenderår på grunn av mangel på søknader 

(frivillig opplysning), 

— vanskeligheter med å rekruttere IKT-spesialister i foregående kalenderår på grunn av søkernes mangel på 

relevante IKT-relaterte kvalifikasjoner fra utdanning og/eller opplæring (frivillig opplysning), 

— vanskeligheter med å rekruttere IKT-spesialister i foregående kalenderår på grunn av søkernes mangel på 

relevant arbeidserfaring (frivillig opplysning), 

— vanskeligheter med å rekruttere IKT-spesialister i foregående kalenderår fordi søkerne hadde for høye 

lønnsforventninger (frivillig opplysning). 

e) Hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nett, e-handel og e-forretningsdrift 

i) for foretak som ikke har utført stordataanalyse, verken selv eller ved at et annet foretak eller en annen 

organisasjon har utført stordataanalyse for foretaket, i foregående kalenderår, men som har vurdert å utføre 

stordataanalyse, årsaker til ikke å utføre stordataanalyse: 

— for høye kostnader i forhold til nytten (frivillig opplysning), 

— utilstrekkelige menneskelige ressurser, kunnskaper, ferdigheter (frivillig opplysning), 

— utilstrekkelige kilder til stordata, enten innenfor eller utenfor foretaket, som ville ha vært nødvendige for 

å utføre stordataanalyse (frivillig opplysning), 

— utilstrekkelig IKT-infrastruktur (frivillig opplysning), 

— vanskeligheter med å overholde personvernlovgivningen (frivillig opplysning), 

— ikke en prioritert oppgave for foretaket (frivillig opplysning), 

— utilstrekkelig kvalitet på stordatakilden(e) (frivillig opplysning), 

— stordataanalyse er ikke nyttig for foretaket (frivillig opplysning), 

— andre faktorer (frivillig opplysning). 

f) Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til enhver tid 

i) for foretak med ansatte som har tilgang til internett i jobbsammenheng: 

— kjøp av skytjenester via internett, med unntak av gratistjenester, 

ii) for foretak med ansatte som har tilgang til internett i jobbsammenheng, og som har kjøpt skytjenester via 

internett, kjøp av: 

— e-post som skytjeneste, 

— kontorprogramvare som skytjeneste, 

— vertstjenester for foretakets database(r) som skytjeneste, 

— lagring av filer som skytjeneste, 

— finans- eller regnskapsprogramvare som skytjeneste, 



Nr. 81/1728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

— CRM-programvare som skytjeneste, 

— datakraft til å kjøre programvare brukt av foretaket som skytjeneste. 

3) Følgende bakgrunnsopplysninger skal innhentes fra alle foretak eller fra alternative kilder: 

— Foretakets økonomiske hovedvirksomhet i foregående kalenderår. 

— Gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår. 

— Samlet omsetning ekskl. mva. i foregående kalenderår. 

B. DEKNING 

Opplysningene angitt under del A nr. 2 og 3 skal samles inn for følgende foretakskategorier: 

1) Økonomisk virksomhet: foretak klassifisert etter følgende kategorier i NACE Rev. 2: 

Kategori i NACE Rev. 2 Beskrivelse 

Næringshovedområde C Industri 

Næringshovedområde D, E Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og 

renovasjonsvirksomhet 

Næringshovedområde F Bygge- og anleggsvirksomhet 

Næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner 

Næringshovedområde H Transport og lagring 

Næringshovedområde I Overnattings- og serveringsvirksomhet 

Næringshovedområde J Informasjon og kommunikasjon 

Næringshovedområde L Omsetning og drift av fast eiendom 

Næring 69–74 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

Næringshovedområde N Forretningsmessig tjenesteyting 

Næringshovedgruppe 95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr 

2) Foretakets størrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Opplysninger om foretak med færre enn ti ansatte er frivillig. 

3) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium. 

C. REFERANSEPERIODER 

Referanseperioden er 2019 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er 2020 for de andre 

kjennetegnene. 

D. INNDELING AV DATA 

Følgende bakgrunnsdata skal samles inn for emnene og deres kjennetegn oppført under del A nr. 2:  
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1) Inndeling etter økonomisk virksomhet i henhold til følgende aggregater i NACE Rev. 2: 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av nasjonale aggregater 

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 

19 + 20 + 21 + 22 + 23 

24 + 25 

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 

35 + 36 + 37 + 38 + 39 

41 + 42 + 43 

45 + 46 + 47 

47 

49 + 50 + 51 + 52 + 53 

55 

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 

68 

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 

26,1 + 26,2 + 26,3 + 26,4 + 26,8 + 46,5 + 58,2 + 61 + 62 + 63,1 + 95,1 

NACE Rev. 2-aggregering 
for eventuell beregning av europeiske aggregater 

10 + 11 + 12 

13 + 14 + 15 

16 + 17 + 18 

26 

27 + 28 

29 + 30 

31 + 32 + 33 

45 

46 

55 + 56 

58 + 59 + 60 

61 

62 + 63 

77 + 78 + 80 + 81 + 82 

79 

95,1 
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2) Inndeling etter størrelsesklasse: Dataene skal deles inn etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte: 

Størrelsesklasse 

10 eller flere ansatte 

10–49 ansatte 

50–249 ansatte 

250 eller flere ansatte 

Dersom dataene er omfattet, skal de deles inn etter følgende tabell: 

Størrelsesklasse 

0–9 ansatte (frivillig opplysning) 

2–9 ansatte (frivillig opplysning) 

0–1 ansatte (frivillig opplysning) 

E. PERIODISITET 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2020. 

F. FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER 

1) De aggregerte dataene som er nevnt i artikkel 6 og i nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004, og som eventuelt 

er merket som fortrolige eller upålitelige, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2020. Innen denne datoen skal 

datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004(1) skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2020. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 5. november 

2020. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden 

angitt av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som 

Eurostat har fastsatt. 

  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet (EUT  

L 143 av 30.4.2004, s. 49). 
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VEDLEGG II 

MODUL 2 

PRIVATPERSONER, HUSHOLDNINGER OG INFORMASJONSSAMFUNNET 

A. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

1) Fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2020: 

a) Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT. 

b) Privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett og andre elektroniske nett til forskjellige formål. 

c) IKT-sikkerhet og -tillit. 

d) Hindringer for å ta i bruk IKT og internett. 

e) Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning). 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn: 

a) Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT 

i) for alle husholdninger: 

— tilgang til internett hjemme (uansett utstyr), 

ii) for husholdninger med internettilgang: 

— internettilkopling: fast bredbåndstilkopling, 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling (via mobiltelefonnett med minst 3G), 

— internettilkopling: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje eller ISDN (frivillig opplysning), 

— internettilkopling: mobil smalbåndstilkopling (via mobiltelefonnett med under 3G) (frivillig opplysning). 

b) Privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett til forskjellige formål 

i) for alle privatpersoner: 

— når ble internett sist brukt på et hvilket som helst sted med hvilket som helst utstyr: i løpet av de siste tre 

månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt internett, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte har internett i gjennomsnitt vært i bruk i løpet av de siste tre månedene: hver dag eller nesten 

hver dag, minst én gang i uken (men ikke hver dag), mindre enn én gang i uken, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å sende eller 

motta e-post, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene til anrop 

(herunder videoanrop) via internett, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i 

sosiale nettverk (opprette brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for 

direktemeldinger (utveksling av meldinger), 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter 

informasjon om varer eller tjenester, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lese nyheter, 

aviser eller tidsskrifter på nettet, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å dele eller 

offentliggjøre egne videoer, egne bilder, egen musikk, egen tekst osv. på et nettsted eller via en app,  
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— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å høre på 

musikk (for eksempel nettradio, musikkstrømming) eller laste ned musikk, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å se fjernsyn 

strømmet via internett (direktesending eller opptak) fra fjernsynsselskaper, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å se 

bestillingsvideo fra kommersielle tilbydere, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å se video fra 

delingstjenester, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å spille eller 

laste ned spill, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter 

helseinformasjon (f.eks. om skade, sykdom, ernæring, bedre helse), 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å gjøre en 

avtale med en praktiserende lege via et nettsted eller en app (f.eks. på et sykehus eller helsesenter), 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til 

personlige helseopplysninger på internett, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å bruke andre 

helsetjenester via et nettsted eller en app i stedet for å reise til sykehuset eller besøke legen (for eksempel 

for å få en resept eller ha en konsultasjon på internett), 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å selge varer 

eller tjenester via et nettsted eller en app, 

— bruk av internett (herunder via apper) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å bruke nett-

bank via et nettsted eller en app, 

— bruk av lagringsplass på internett (skytjenester) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å 

lagre dokumenter, bilder, musikk, video eller andre filer, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdanningsmes-

sige, yrkesmessige eller private formål ved hjelp av et nettbasert kurs, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdanningsmes-

sige, yrkesmessige eller private formål ved hjelp av annet nettbasert undervisningsmateriell enn et 

komplett nettbasert kurs, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdanningsmes-

sige, yrkesmessige eller private formål gjennom kommunikasjon med lærere eller studenter via nettsider 

eller portaler til undervisningsbruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre andre læringsaktiviteter til 

utdanningsmessige, yrkesmessige eller private formål (frivillig opplysning), 

— bruk av internettilkoplede termostater, forbruksmålere, lys, støpsler eller andre internettilkoplede løsnin-

ger for energistyring til private formål i oppgavegiverens hjem, 

— bruk av internettilkoplede alarmsystemer, røykdetektorer, sikkerhetskameraer, dørlåser eller andre 

internettilkoplede sikkerhets- eller trygghetsløsninger til private formål i oppgavegiverens hjem, 

— bruk av internettilkoplede husholdningsapparater, for eksempel robotstøvsugere, kjøleskap, stekeovner 

og kaffemaskiner, til private formål, 

— bruk av en virtuell assistent i form av en smarthøyttaler eller en app til private formål, 

— internettilkoplede løsninger for energistyring, sikkerhet i hjemmet, trygghetsløsninger, husholdningsap-

parater eller virtuelle assistenter som ikke brukes til private formål, 

— bruk av en internettilkoplet TV til private formål i oppgavegiverens hjem,  
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— bruk av en internettilkoplet spillkonsoll til private formål i oppgavegiverens hjem, 

— bruk av et internettilkoplet lydanlegg eller smarte høyttalere til private formål i oppgavegiverens hjem, 

— bruk av en internettilkoplet smartklokke, aktivitetsarmbånd, internettilkoplede briller eller hodetelefoner, 

sporingsutstyr, internettilkoplet tilbehør, internettilkoplede klær eller sko til private formål, 

— bruk av internettilkoplede enheter for overvåking av blodtrykk, blodsukkernivå, kroppsvekt (for eksem-

pel smarte vekter) eller andre internettilkoplede enheter for helsevern og medisinsk behandling til private 

formål, 

— bruk av internettilkoplet leketøy, for eksempel robotleker (herunder i utdanningsøyemed) eller dukker, til 

private formål, 

— bruk av en bil med innebygd trådløs internettilkopling til private formål, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett hver dag eller nesten hver dag i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av internett flere ganger om dagen, 

iv) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— seneste kjøp eller bestilling av varer eller tjenester til privat bruk via internett (ved bruk av nettsteder 

eller apper): i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år 

siden, aldri kjøpt eller bestilt noe via internett, 

v) for privatpersoner som i løpet av de siste tre månedene har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av 

varer eller tjenester): 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe klær (herunder sportsklær), sko eller tilbehør 

(for eksempel vesker, smykker) fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) via et nettsted 

eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe sportsartikler (unntatt sportsklær) fra foretak 

eller privatpersoner (herunder brukte varer) via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe barneleker eller småbarnsartikler (for 

eksempel bleier, tåteflasker, barnevogner) fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) via et 

nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe møbler, tilbehør til hjemmet (for eksempel 

tepper eller gardiner) eller hageprodukter (for eksempel hageredskaper, planter) fra foretak eller privat-

personer (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe musikk (for eksempel CD-er, vinylplater) fra 

foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe filmer eller serier (for eksempel DVD-er, 

Blu-ray-plater) fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe trykte bøker, tidsskrifter eller aviser fra 

foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner eller 

tilbehør fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe forbrukerelektronikk (for eksempel 

fjernsynsapparater, stereoanlegg, kameraer) eller husholdningsapparater (for eksempel vaskemaskiner) 

fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe medisiner eller kosttilskudd, for eksempel 

vitaminer, (unntatt fornyelse av resepter på internett) fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte 

varer) til privat bruk,  
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— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe leveranser fra restauranter, hurtigmatkjeder 

eller cateringtjenester fra foretak eller privatpersoner til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe mat eller drikke fra butikker eller 

matkasseleverandører fra foretak eller privatpersoner til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe kosmetikk, skjønnhetsprodukter eller 

velværeprodukter fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe rengjøringsmidler eller hygieneprodukter 

(for eksempel tannbørster, lommetørklær, vaskemidler, rengjøringskluter) fra foretak eller privatpersoner 

(herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe sykler, mopeder, biler eller andre kjøretøyer 

eller deres reservedeler fra foretak eller privatpersoner (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe andre fysiske varer fra foretak eller privat-

personer (herunder brukte varer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller abonnere på musikk som en strømme-

tjeneste eller som nedlasting via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller abonnere på filmer eller serier som en 

strømmetjeneste eller som nedlasting via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller abonnere på e-bøker, nettidsskrifter 

eller nettaviser via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller abonnere på spill på internett eller som 

nedlasting på smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller konsoller via et nettsted eller en app til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller abonnere på dataprogrammer eller 

annen programvare som nedlasting, herunder oppgradering, via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller abonnere på helse- eller treningsapper 

(unntatt gratisapper) via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller abonnere på andre apper (for eksempel 

for språkopplæring, reiser, værmelding, unntatt gratisapper) via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe billetter til idrettsarrangementer via et nett-

sted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe billetter til kulturelle eller andre arrangemen-

ter (for eksempel kino, konserter, messer) via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe internett- eller mobiltelefonabonnementer 

via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å inngå avtaler om strømlevering, vann- eller 

varmeforsyning, avfallshåndtering eller lignende tjenester via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe husholdningstjenester (for eksempel rengjø-

ring, barnepass, reparasjoner, hagearbeid, også når de kjøpes av privatpersoner) via et nettsted eller en 

app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe transporttjenester fra et transportforetak, for 

eksempel lokalbuss-, fly- eller togbillett eller drosjetur, via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe en transporttjeneste fra en privatperson via et 

nettsted eller en app til privat bruk,  
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— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for leie av innkvartering fra foretak som hoteller eller 

reisebyråer via et nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for leie av innkvartering fra en privatperson via et 

nettsted eller en app til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe andre tjenester eller annet innhold enn det 

som er nevnt i vedlegg II modul 2 nr. 2 bokstav b) punkt v) strekpunkt 17–32 (unntatt finans- og forsik-

ringstjenester) via et nettsted eller en app til privat bruk (frivillig opplysning), 

— antall ganger varer eller tjenester ble kjøpt på internett til privat bruk i løpet av de siste tre månedene: 

antall ganger eller i størrelsesklassene 1–2 ganger, 3–5 ganger, 6–10 ganger, mer enn 10 ganger, 

— samlet verdi av varer eller tjenester (unntatt aksjer eller andre finansielle tjenester) som er kjøpt på 

internett til privat bruk i løpet av de siste tre månedene: beløp i euro eller i størrelsesklassene under  

50 euro, 50 euro til under 100 euro, 100 euro til under 300 euro, 300 euro til under 500 euro, 500 euro til 

under 700 euro, 700 euro til under 1 000 euro, 1 000 euro eller over, ukjent, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe forsikringspoliser, herunder reiseforsikring, 

også som en pakke sammen med for eksempel en flybillett, til private formål, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å ta opp lån eller skaffe kreditt fra banker eller fra 

andre finansinstitusjoner til private formål, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller selge aksjer, obligasjoner, andeler i 

fond eller andre investeringstjenester til private formål, 

vi) for privatpersoner som i løpet av de siste tre månedene har brukt internett til å kjøpe eller bestille varer via et 

nettsted eller en app fra foretak eller privatpersoner, herunder brukte varer: 

— opprinnelsessted: innenlandske selgere, selgere fra andre EU-land, selgere fra resten av verden, selgere 

med ukjent opprinnelsesland, 

— varer som er bestilt fra privatpersoner via et nettsted eller en app, 

vii) for privatpersoner som i løpet av de siste tre månedene har brukt internett til å kjøpe husholdningstjenester via 

et nettsted eller en app: 

— husholdningstjenester som er kjøpt fra privatpersoner via et nettsted eller en app. 

c) IKT-sikkerhet og -tillit 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— har gjort følgende på internett i løpet av de siste tre månedene for å håndtere tilgangen til egne 

personopplysninger (som navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktopplysninger, kredittkortnum-

mer, bilder, geografisk plassering): lest personvernerklæringen før framlegging av personopplysninger, 

— har gjort følgende på internett i løpet av de siste tre månedene for å håndtere tilgangen til egne 

personopplysninger (som navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktopplysninger, kredittkortnum-

mer, bilder, geografisk plassering): begrenset eller nektet tilgang til egen geografisk plassering, 

— har gjort følgende på internett i løpet av de siste tre månedene for å håndtere tilgangen til egne 

personopplysninger (som navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktopplysninger, kredittkortnum-

mer, bilder, geografisk plassering): begrenset tilgang til profil eller innhold på sosiale nettsteder eller 

felles nettlagring, 

— har gjort følgende på internett i løpet av de siste tre månedene for å håndtere tilgangen til egne 

personopplysninger (som navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktopplysninger, kredittkortnum-

mer, bilder, geografisk plassering): nektet å tillate bruk av personopplysninger til reklameformål,  



Nr. 81/1736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

— har gjort følgende på internett i løpet av de siste tre månedene for å håndtere tilgangen til egne 

personopplysninger (som navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktopplysninger, kredittkortnum-

mer, bilder, geografisk plassering): kontrollert at nettstedet der oppgavegiveren la fram personopplysnin-

ger, var sikkert (for eksempel https-sider, sikkerhetslogo eller sikkerhetssertifikat), 

— har gjort følgende på internett i løpet av de siste tre månedene for å håndtere tilgangen til egne 

personopplysninger (som navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktopplysninger, kredittkortnum-

mer, bilder, geografisk plassering): bedt administratorer av eller leverandører av nettsteder eller søkemo-

torer om å få tilgang til de opplysningene de har om oppgavegiveren, for å oppdatere eller slette dem 

(frivillig opplysning), 

— har kunnskap om at informasjonskapsler kan brukes til å spore personers bevegelser på internett, opprette 

profil for hver enkelt bruker og skreddersy reklame for dem, 

— har endret innstillinger i egen nettleser for å forhindre eller begrense bruken av informasjonskapsler på en 

av oppgavegiverens enheter, 

— bekymring for at aktiviteter på internett registreres for å kunne gi oppgavegiveren skreddersydd reklame: 

svært bekymret, litt bekymret, ikke bekymret (frivillig opplysning), 

— bruk av programvare som begrenser muligheten til å spore privatpersonens aktiviteter på internett på en 

av oppgavegiverens enheter, 

— bruk av enkel pålogging med brukernavn og passord som identifisering for tilgang til nettjenester via 

nettsteder eller apper (for eksempel e-post, konto for sosiale medier, nettbank, offentlige tjenester, 

bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av pålogging via sosiale medier som brukes for andre tjenester, som identifisering for tilgang til 

nettjenester via nettsteder eller apper (for eksempel e-post, konto for sosiale medier, nettbank, offentlige 

tjenester, bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tre 

månedene, 

— bruk av sikkerhetsbrikke som identifisering for tilgang til nettjenester via nettsteder eller apper (for 

eksempel e-post, konto for sosiale medier, nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av varer 

eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av et elektronisk identifikasjonssertifikat eller et kort brukt med for eksempel en kortleser eller en 

app som identifisering for tilgang til nettjenester via nettsteder eller apper (for eksempel e-post, konto for 

sosiale medier, nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til 

private formål i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av en framgangsmåte med egen mobiltelefon (som mottar en kode via en melding) som identifise-

ring for tilgang til nettjenester via nettsteder eller apper (for eksempel e-post, konto for sosiale medier, 

nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av varer eller tjenester via nettet) til private formål i 

løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av en liste med engangskoder (for eksempel et plastkort eller et skrapekort med koder) eller 

tilfeldige tegn i et passord som identifisering for tilgang til nettjenester via nettsteder eller apper (for 

eksempel e-post, konto for sosiale medier, nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av varer 

eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av annen elektronisk identifikasjon som identifisering for tilgang til nettjenester via nettsteder eller 

apper (for eksempel e-post, konto for sosiale medier, nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av 

varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tre månedene, 

— ingen elektronisk identifikasjon brukt som identifisering for tilgang til nettjenester via nettsteder eller 

apper (for eksempel e-post, konto for sosiale medier, nettbank, offentlige tjenester, bestilling eller kjøp av 

varer eller tjenester via nettet) til private formål i løpet av de siste tre månedene (frivillig opplysning), 

— bruk av smarttelefon til private formål,  
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ii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene og en smarttelefon til private 

formål: 

— bruk av enhver form for sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter 

eller brannmur) på egen smarttelefon: installert automatisk eller sammen med operativsystemet på smart-

telefonen som brukes til private formål, 

— bruk av enhver form for sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter 

eller brannmur) på egen smarttelefon: installert av eller abonnert på av oppgavegiveren eller av noen 

andre på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter eller brannmur) 

installert på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen kjennskap til om sikkerhetsprogramvare eller -tjeneste (for eksempel antivirusprogram, spamfilter 

eller brannmur) er installert på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— tap av informasjon, dokumenter, bilder eller andre typer data som følge av datavirus eller andre typer 

skadelige programmer på oppgavegiverens smarttelefon som brukes til private formål, 

— ingen tap av informasjon, dokumenter, bilder eller andre typer data som følge av datavirus eller andre 

typer skadelige programmer på oppgavegiverens smarttelefon som brukes til private formål, 

— ingen kjennskap til tap av informasjon, dokumenter, bilder eller andre typer data som følge av datavirus 

eller andre typer skadelige programmer på oppgavegiverens smarttelefon som brukes til private formål, 

— har begrenset eller nektet tilgang til personopplysninger (f.eks. plassering, kontaktliste) minst én gang 

ved bruk eller installering av en app på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— har ikke begrenset eller nektet tilgang til personopplysninger (f.eks. plassering, kontaktliste) ved bruk 

eller installering av en app på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen kjennskap til muligheten til å begrense eller nekte tilgang til personopplysninger (f.eks. plassering, 

kontaktliste) ved bruk eller installering av en app på smarttelefonen som brukes til private formål, 

— ingen bruk av apper på smarttelefonen som brukes til private formål, 

iii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller 

apper til private formål i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige 

skjemaer, angi årsakene til dette: 

— betenkeligheter med hensyn til vernet av og sikkerheten for personopplysninger i løpet av de siste tolv 

månedene, 

— ingen elektronisk signatur eller elektronisk ID/sertifikat (påkrevd for å bruke tjenesten) eller problemer 

med å bruke elektronisk signatur eller elektronisk ID/sertifikat (frivillig opplysning), 

iv) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene, og som ikke har brukt in-

ternettilkoplede enheter eller systemer for energistyring, internettilkoplede sikkerhets- eller trygghetsløsninger 

i hjemmet, internettilkoplede husholdningsapparater eller virtuelle assistenter, grunner til ikke å bruke: 

— betenkeligheter med hensyn til personvern og vern av opplysninger om oppgavegiveren som disse 

enhetene eller systemene har generert, 

— betenkeligheter med hensyn til sikkerheten, for eksempel at enheten eller systemet vil bli hacket. 

d) Hindringer for å ta i bruk IKT og internett 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene, og som ikke har brukt in-

ternettilkoplede enheter eller systemer for energistyring, internettilkoplede sikkerhets- eller trygghetsløsninger 

i hjemmet, internettilkoplede husholdningsapparater eller virtuelle assistenter, grunner til ikke å bruke: 

— oppgavegiveren visste ikke at det finnes slike enheter eller systemer,  
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— oppgavegiveren hadde ikke behov for å bruke disse tilkoplede enhetene eller systemene, 

— kostnadene var for høye, 

— manglende kompatibilitet med andre enheter eller systemer, 

— manglende ferdigheter til å bruke disse enhetene eller systemene, 

— betenkeligheter med hensyn til helse og sikkerhet, for eksempel at bruken av enheten eller systemet kan 

forårsake ulykker, skader eller helseproblemer, 

— andre årsaker. 

e) Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning) 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å innhente informasjon fra 

offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder eller apper (unntatt e-poster som er skrevet 

manuelt), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å laste ned eller skrive ut 

offentlige skjemaer fra offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder (unntatt e-poster som 

er skrevet manuelt), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å sende inn utfylte skjemaer på 

nettet til offentlige myndigheter eller offentlige tjenester (unntatt e-poster som er skrevet manuelt), 

ii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller 

apper til private formål i løpet av de siste tolv månedene: 

— ikke sendt inn utfylte skjemaer fordi det ikke var behov for å sende inn offentlige skjemaer til private 

formål i løpet av de siste tolv månedene, 

iii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller 

apper til private formål i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige 

skjemaer, angi årsakene til dette: 

— det var ingen slik nettjeneste tilgjengelig, 

— manglende ferdigheter eller kunnskap (oppgavegiver manglet for eksempel kunnskap om hvordan nett-

stedet skulle brukes, eller det var for vanskelig å bruke det), 

— motvilje mot å betale på internett (for eksempel på grunn av frykt for kredittkortsvindel) eller manglende 

evne til å betale på internett (for eksempel på grunn av manglende tilgang til noen av de be-

talingsmetodene som kreves) (frivillig opplysning), 

— en annen person sendte inn utfylte skjemaer på nettet på vegne av oppgavegiveren (f.eks. konsulent, 

skatterådgiver, slektning eller familiemedlem), 

— andre årsaker til ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheter. 

B. DEKNING 

1) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under del A nr. 2 som gjelder husholdninger, er husholdninger med 

minst ett medlem i aldersgruppen 16–74 år. 

2) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under del A nr. 2 som gjelder privatpersoner, er privatpersoner i 

alderen 16–74 år. 

3) Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på den berørte medlemsstatens ter-

ritorium. 

C. REFERANSEPERIODE 

Hovedreferanseperioden for innsamlingen av statistikken er første kvartal 2020. 
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D. SOSIOØKONOMISKE BAKGRUNNSDATA 

1) For emnene og kjennetegnene oppført under del A nr. 2 som gjelder husholdninger, skal følgende bakgrunnsdata sam-

les inn: 

a) Bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 1-nomenklaturen over regioner. 

b) Bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 2-nomenklaturen (frivillig opplysning). 

c) Geografisk plassering, dvs. bosatt i en mindre utviklet region, i en overgangsregion eller i en mer utviklet region. 

d) Grad av urbanisering, dvs. bosatt i et tett befolket område, i et middels tett befolket område eller i et tynt befolket 

område. 

e) Type husholdning, angi antall medlemmer i husholdningen: antall personer i alderen 16–24 år (frivillig opplys-

ning), antall studenter i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), antall personer i alderen 25–64 år (frivillig opplys-

ning), antall personer som er 65 år eller eldre (frivillig opplysning). Angi separat: antall barn under 16 år, antall 

barn i alderen 14–15 år (frivillig opplysning), antall barn i alderen 5–13 år (frivillig opplysning), antall barn som er 

4 år eller yngre (frivillig opplysning). 

f) Husholdningens nettoinntekt per måned, som samles inn som en verdi eller i størrelsesklasser som tilsvarer inn-

tektskvartiler (frivillig opplysning). 

g) Husholdningens ekvivalerte samlede nettoinntekt per måned i kvintiler (frivillig opplysning). 

2) For emnene og kjennetegnene oppført under del A nr. 2 som gjelder privatpersoner, skal følgende bakgrunnsdata 

samles inn: 

a) Kjønn. 

b) Fødeland, angi om personen er født i landet eller i utlandet, angi i så fall også om personen er født i en annen 

medlemsstat i EU eller i et land utenfor EU. 

c) Statsborgerskapsland, angi om personen er innenlandsk statsborger eller utenlandsk statsborger, angi i så fall også 

om personen er statsborger i en annen medlemsstat i EU eller i et land utenfor EU. 

d) Alder oppgitt i fylte år, under 16 eller over 74 år eller begge (frivillig opplysning). 

e) Oppnådd utdanningsnivå, angi høyeste fullførte utdanning i henhold til den internasjonale standarden for ut-

danningsgruppering (ISCED 2011): ungdomsskoleutdanning eller lavere (ISCED 0, 1 eller 2), videregående 

utdanning og utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 3 eller 4), høyere 

utdanning (ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre enn grunnskoleutdanning (ISCED 0), grunnskoleutdanning (ISCED 1), 

ungdomsskoleutdanning (ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), utdanning på universitets- og høyskolenivå av kort varighet (ISCED 5), 

bachelornivå eller tilsvarende (ISCED 6), masternivå eller tilsvarende (ISCED 7), doktorgradsnivå eller tilsvarende 

(ISCED 8). 

f) Sysselsettingssituasjon, angi om personen er lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende 

familiemedlemmer (frivillig opplysning: heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende på heltid, 

deltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende på deltid, lønnstaker, lønnstaker med fast jobb eller jobb 

av ubegrenset varighet, lønnstaker med midlertidig jobb eller jobb av begrenset varighet, selvstendig næringsdri-

vende, herunder arbeidende familiemedlemmer). 

g) Sysselsatt i næringshovedområde (frivillig opplysning): 

Næringshovedområder i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

A Jordbruk, skogbruk og fiske 

B, C, D og E Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G, H og I Varehandel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet 

J Informasjon og kommunikasjon 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 
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Næringshovedområder i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

L Omsetning og drift av fast eiendom 

M og N Forretningsmessig tjenesteyting 

O, P og Q Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 

R, S, T og U Annen tjenesteyting 

h) Sysselsettingssituasjon, angi om personen er arbeidsledig, student utenfor arbeidsstyrken eller på annen måte 

utenfor arbeidsstyrken, og for personer som på annen måte er utenfor arbeidsstyrken, angi (frivillig opplysning) om 

personen er pensjonert eller førtidspensjonert eller har avsluttet virksomheten, har varig funksjonsnedsettelse, 

utfører obligatorisk militærtjeneste eller obligatorisk siviltjeneste, utfører oppgaver i hjemmet eller av annen årsak 

er utenfor arbeidsstyrken. 

i) Yrke i henhold til den internasjonale standarden for yrkesgruppering (ISCO-08), angi om personen er klassifisert 

som arbeider, funksjonær, IKT-arbeidstaker, ikke-IKT-arbeidstaker, og (frivillig opplysning) alle yrker i henhold til 

det tosifrede kodenivået i ISCO-08. 

E. PERIODISITET 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2020. 

F. FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER 

1) Primærdataene nevnt i artikkel 6 og i nr. 6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004(1), som ikke må gi mulighet for 

direkte identifisering av de berørte statistiske enhetene, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2020. Innen denne 

datoen skal datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2020. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2020. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden 

angitt av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som 

Eurostat har fastsatt. 

  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet (EUT  

L 143 av 30.4.2004, s. 49). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/551 

av 21. april 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. 3(*) 

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 standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) Den 22. oktober 2018 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) «Definisjon av en virksomhet 

(Endringer av IFRS 3)» for å håndtere de bekymringene som ble framlagt ved gjennomgåelsen etter gjennomføringen av 

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger med hensyn til utfordringene ved å anvende definisjonen i praksis. Formålet med 

endringene er å klargjøre definisjonen av en virksomhet for å lette den praktiske gjennomføringen. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen med at 

endringene av internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3 Virksomhetssammenslutninger oppfyller 

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3 Virksomhets-

sammenslutninger som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2020 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 22.4.2020, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2021 av  

5. februar 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/81/165 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Definisjon av en virksomhet 

Endringer av IFRS 3 

Endringer av IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger 

Nr. 3, definisjonen av begrepet «virksomhet» i tillegg A og B7–B9, B11 og B12 endres. 64P, B7A–B7C, B8A og B12A–B12D 

samt overskriftene over B7A, B8 og B12 tilføyes. B10 oppheves. 

IDENTIFISERING AV EN VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING 

3 Et foretak skal avgjøre om en transaksjon eller annen hendelse er en virksomhetssammenslutning, ved å 

anvende definisjonen i denne IFRS, som krever at de anskaffede eiendelene og overtatte forpliktelsene utgjør 

en virksomhet. Dersom de anskaffede eiendelene ikke utgjør en virksomhet, skal det rapporterende foretaket 

regnskapsføre transaksjonen eller hendelsen som en anskaffelse av en eiendel. B5–B12D gir veiledning om 

identifisering av en virksomhetssammenslutning og definisjon av en virksomhet. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Ikrafttredelse 

 ... 

64P Definisjon av en virksomhet, utstedt i oktober 2018, tilføyde B7A–B7C, B8A og B12A–B12D, endret definisjonen 

av begrepet «virksomhet» i tillegg A, endret nr. 3, B7–B9, B11 og B12 og opphevet B10. Et foretak skal anvende 

disse endringene på virksomhetssammenslutninger der overtakelsestidspunktet er senere enn eller lik begynnelsen 

av den første årsrapporteringsperioden som begynner 1. januar 2020 eller senere, og på anskaffelser av eiendeler 

som finner sted ved eller etter begynnelsen av denne perioden. Tidligere anvendelse av endringene er tillatt. Dersom 

et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Tillegg A 

Definisjoner 

...  

virksomhet Et integrert sett av aktiviteter og eiendeler som kan utføres og styres med henblikk på å levere varer 

eller tjenester til kunder, generere investeringsinntekter (for eksempel utbytte eller renter) eller 

generere andre inntekter fra ordinær virksomhet. 

DEFINISJON AV EN VIRKSOMHET (ANVENDELSE AV NR. 3) 

B7 En virksomhet består av innsatsfaktorer og prosesser som anvendes på disse innsatsfaktorene, og som kan bidra til å 

skape produkter. De tre elementene i en virksomhet defineres som følger (se B8–B12D for veiledning om elemen-

tene i en virksomhet): 

a) Innsatsfaktor: Enhver økonomisk ressurs som skaper produkter, eller som kan bidra til å skape produkter, når 

én eller flere prosesser anvendes på den. Eksempler på dette omfatter anleggsmidler (herunder immaterielle 

eiendeler eller rett til å bruke anleggsmidler), intellektuell kapital, evne til å oppnå tilgang til nødvendige 

materialer eller rettigheter samt ansatte. 

b) Prosess: Alle systemer, standarder, protokoller, konvensjoner eller regler som, når de anvendes på én eller flere 

innsatsfaktorer, skaper produkter eller kan bidra til å skape produkter. Eksempler på dette omfatter strategiske 

ledelsesprosesser, operasjonelle prosesser og ressursstyringsprosesser. Slike prosesser er vanligvis dokumentert, 

men den intellektuelle kapasiteten til en organisert arbeidsstyrke som har nødvendige ferdigheter og erfaringer, 

og som følger regler og konvensjoner, kan stå for de nødvendige prosessene som kan anvendes på innsatsfak-

torer for å skape produkter. (Regnskapsføring, fakturering, lønn og andre administrative systemer er vanligvis 

ikke prosesser som benyttes til å skape produkter.) 
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 c) Produkt: Resultatet av innsatsfaktorer og prosesser som anvendes på de innsatsfaktorene som leverer varer 

eller tjenester til kunder, genererer investeringsinntekter (for eksempel utbytte eller renter) eller genererer andre 

inntekter fra ordinær virksomhet. 

Valgfri test for å identifisere konsentrasjonen av virkelig verdi 

B7A I B7B beskrives en valgfri test (konsentrasjonstesten) for å gjøre det mulig å foreta en forenklet vurdering av om et 

anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler er en virksomhet eller ikke. Et foretak kan velge å anvende eller ikke 

anvende testen. Et foretak kan foreta et slikt valg for hver transaksjon eller annen hendelse. Konsentrasjonstesten 

har følgende konsekvenser: 

a) Dersom kriteriene i konsentrasjonstesten er oppfylt, fastslås det at settet av aktiviteter og eiendeler ikke er en 

virksomhet, og det er ikke behov for ytterligere vurdering. 

b) Dersom kriteriene i konsentrasjonstesten ikke er oppfylt, eller dersom foretaket velger ikke å anvende testen, 

skal foretaket utføre vurderingen omhandlet i B8–B12D. 

 

B7B Kriteriene i konsentrasjonstesten er oppfylt dersom stort sett hele den virkelige verdien av de anskaffede bruttoei-

endelene er konsentrert i én enkelt identifiserbar eiendel eller gruppe av lignende identifiserbare eiendeler. Følgende 

gjelder for konsentrasjonstesten: 

a) De anskaffede bruttoeiendelene skal ikke omfatte kontanter og kontantekvivalenter, eiendeler ved utsatt skatt og 

goodwill som følge av virkningene av forpliktelser ved utsatt skatt. 

b) Den virkelige verdien av de anskaffede bruttoeiendelene skal omfatte eventuelle overførte vederlag (pluss den 

virkelige verdien av eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser og den virkelige verdien av eventuelle 

tidligere holdte interesser) som overstiger den virkelige verdien av identifiserbare anskaffede nettoeiendeler. 

Den virkelige verdien av de anskaffede bruttoeiendelene kan vanligvis bestemmes som summen som er 

oppnådd ved å legge sammen den virkelige verdien av det overførte vederlaget (pluss den virkelige verdien av 

eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser og den virkelige verdien av eventuelle tidligere holdte interesser) 

og den virkelige verdien av de overtatte forpliktelsene (unntatt forpliktelser ved utsatt skatt), og deretter trekke 

fra postene som er angitt i bokstav a). Dersom den virkelige verdien av de anskaffede bruttoeiendelene er større 

enn denne summen, kan det imidlertid være nødvendig med en mer nøyaktig beregning. 

c) Én enkelt identifiserbar eiendel skal omfatte alle eiendeler eller grupper av eiendeler som vil bli innregnet og 

målt som én enkelt identifiserbar eiendel i en virksomhetssammenslutning. 

d) Dersom en materiell eiendel er knyttet til og ikke fysisk kan fjernes og brukes separat fra en annen materiell 

eiendel (eller fra en underliggende eiendel som er gjenstand for en leieavtale, som definert i IFRS 16 Leieavta-

ler) uten at det påløper en betydelig kostnad eller betydelig reduksjon i nytteverdi eller virkelig verdi for en av 

eiendelene (for eksempel tomt og bygninger), skal disse eiendelene anses som én enkelt identifiserbar eiendel. 

e) Ved vurdering av om eiendelene ligner hverandre, skal et foretak ta hensyn til arten av hver enkelt identifiserbar 

eiendel og risikoene forbundet med å styre og skape produkter fra eiendelene (dvs. risikoegenskapene). 

f) Følgende skal ikke anses som lignende eiendeler: 

i) En materiell eiendel og en immateriell eiendel. 

ii) Materielle eiendeler i forskjellige klasser (for eksempel varelager, produksjonsutstyr og biler), med mindre 

de anses som én enkelt identifiserbar eiendel i samsvar med kriteriet i bokstav d). 

iii) Identifiserbare immaterielle eiendeler i forskjellige klasser (for eksempel varenavn, lisenser og immateri-

elle eiendeler under utvikling). 

iv) En finansiell eiendel og en ikke-finansiell eiendel. 

v) Finansielle eiendeler i forskjellige klasser (for eksempel fordringer og investeringer i egenkapital-

instrumenter). 

vi) Identifiserbare eiendeler som er i samme eiendelsklasse, men som har vesentlig forskjellige risikoegen-

skaper. 

 

B7C Kravene i B7B endrer ikke veiledningen om lignende eiendeler i IAS 38 Immaterielle eiendeler og heller ikke 

betydningen av begrepet «klasse» i IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr, IAS 38 og IFRS 7 Finansielle instrumenter 

— opplysninger. 
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Elementer i en virksomhet 

B8 Selv om virksomheter normalt har produkter, kreves det ingen produkter for at et integrert sett av aktiviteter og 

eiendeler skal kvalifisere som en virksomhet. For å kunne utføres og styres for det formålet som er angitt i 

definisjonen av en virksomhet, krever et integrert sett av aktiviteter og eiendeler to grunnleggende elementer – 

innsatsfaktorer og prosesser anvendt på disse innsatsfaktorene. En virksomhet trenger ikke å omfatte alle de 

innsatsfaktorene eller prosessene som selgeren benyttet til å drive denne virksomheten. For å bli vurdert som en 

virksomhet må imidlertid et integrert sett av aktiviteter og eiendeler minst omfatte en innsatsfaktor og en vesentlig 

prosess som til sammen bidrar vesentlig til evnen til å skape produkter. I B12–B12D angis det hvordan det vurderes 

om en prosess er vesentlig. 

B8A Dersom et anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler har produkter, er fortsatte inntekter ikke i seg selv en indikasjon 

på at det er anskaffet både en innsatsfaktor og en vesentlig prosess. 

B9 Arten av elementene i en virksomhet varierer etter næringssektor og etter strukturen til et foretaks operasjoner 

(aktiviteter), herunder foretakets utviklingstrinn. Etablerte virksomheter har ofte mange ulike typer innsatsfaktorer, 

prosesser og produkter, mens nye virksomheter ofte bare har noen få innsatsfaktorer og prosesser og noen ganger 

bare ett produkt. Nesten alle virksomheter har også forpliktelser, men en virksomhet trenger ikke ha forpliktelser. 

Dessuten kan et anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler som ikke er en virksomhet, ha forpliktelser. 

B10 [Opphevet] 

B11 Vurderingen av hvorvidt et bestemt sett av aktiviteter og eiendeler er en virksomhet, skal baseres på om det 

integrerte settet kan utføres og styres som en virksomhet av en markedsdeltaker. Når det derfor skal vurderes 

hvorvidt et bestemt sett er en virksomhet, er det ikke relevant om en selger drev settet som en virksomhet, eller om 

det overtakende foretaket har til hensikt å drive settet som en virksomhet. 

Vurdering av hvorvidt en anskaffet prosess er vesentlig 

B12 B12A–B12D forklarer hvordan det skal vurderes hvorvidt en anskaffet prosess er vesentlig dersom det anskaffede 

settet av aktiviteter og eiendeler ikke har produkter (B12B), og dersom det har produkter (B12C). 

B12A Et eksempel på et anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler som ikke har produkter på overtakelsestidspunktet, er et 

foretak i oppstartsfasen som ikke har begynt å generere inntekter. Dersom et anskaffet sett av aktiviteter og 

eiendeler genererte inntekter på overtakelsestidspunktet, anses det dessuten å ha produkter på dette tidspunktet, selv 

om det senere ikke lenger vil generere inntekter fra eksterne kunder, for eksempel fordi det vil bli integrert av det 

overtakende foretaket. 

B12B Dersom et sett av aktiviteter og eiendeler ikke har produkter på overtakelsestidspunktet, skal en anskaffet prosess 

(eller gruppe av prosesser) anses som vesentlig bare dersom 

a) den er avgjørende for evnen til å utvikle eller omgjøre én eller flere anskaffede innsatsfaktorer til produkter, og 

b) de anskaffede innsatsfaktorene omfatter både en organisert arbeidsstyrke som har de nødvendige ferdighetene, 

kunnskapene eller erfaringene til å utføre denne prosessen (eller gruppen av prosesser), og andre innsatsfaktorer 

som den organiserte arbeidsstyrken kan utvikle eller omgjøre til produkter. Disse andre innsatsfaktorene kan 

omfatte 

i) immaterielle eiendeler som kan brukes til å utvikle en vare eller tjeneste, 

ii) andre økonomiske ressurser som kan utvikles for å skape produkter, eller 

iii) rettigheter til å oppnå tilgang til nødvendige materialer eller rettigheter som gjør det mulig å skape 

framtidige produkter. 

Eksempler på innsatsfaktorene nevnt i bokstav b) punkt i)–iii) omfatter teknologi, pågående forsknings- og 

utviklingsprosjekter, fast eiendom og mineralinteresser. 
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B12C Dersom et sett av aktiviteter og eiendeler har produkter på overtakelsestidspunktet, skal en anskaffet prosess (eller 

gruppe av prosesser) anses som vesentlig dersom den, når den anvendes på én eller flere anskaffede innsatsfaktorer, 

a) er avgjørende for evnen til å fortsette produksjonen, og de anskaffede innsatsfaktorene omfatter en organisert 

arbeidsstyrke med de nødvendige ferdighetene, kunnskapene eller erfaringene til å utføre denne prosessen (eller 

gruppen av prosesser), eller 

b) bidrar i betydelig grad til at produksjonen kan fortsette, og 

i) anses som unik eller sjelden, eller 

ii) ikke kan erstattes uten betydelige kostnader eller anstrengelser eller uten forsinkelser i evnen til å fortsette 

produksjonen. 

 

B12D Følgende ytterligere drøfting underbygger både B12B og B12C: 

a) En anskaffet kontrakt er en innsatsfaktor og ikke en vesentlig prosess. Ikke desto mindre kan en anskaffet 

kontrakt, for eksempel en kontrakt om utkontraktert eiendomsforvaltning eller utkontraktert forvaltning av 

eiendeler, gi tilgang til en organisert arbeidsstyrke. Et foretak skal vurdere om en organisert arbeidsstyrke som 

er blitt tilgjengelig gjennom en slik kontrakt, utfører en vesentlig prosess som foretaket kontrollerer og dermed 

har anskaffet. Faktorer som skal tas i betraktning ved vurderingen, omfatter kontraktens varighet og dens 

fornyelsesvilkår. 

b) Vanskeligheter med å erstatte en anskaffet organisert arbeidsstyrke kan tyde på at den anskaffede organiserte 

arbeidsstyrken utfører en prosess som er avgjørende for muligheten til å skape produkter. 

c) En prosess (eller gruppe av prosesser) er ikke avgjørende dersom den for eksempel er en tilleggsprosess eller en 

mindre prosess innenfor rammen av alle prosessene som kreves for å skape produkter. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1874 

av 6. november 2019 

om Folkerepublikken Kinas vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige  

krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF 

[meddelt under nummer C(2019) 7854](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 

konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(1), 

særlig artikkel 47 nr. 3 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF kan medlemsstatene tillate overføring av revisjonsdokumenter eller 

andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper som de har godkjent, og av tilsyns- eller undersøkelsesrapporter 

om de aktuelle revisjonene til vedkommende myndigheter i et tredjeland bare dersom disse myndighetene oppfyller krav 

som er erklært som tilstrekkelige av Kommisjonen, og det foreligger arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet mellom 

dem og vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene. Medlemsstatene har en økende interesse for å 

videreutvikle samarbeidet med vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina på området lovfestet revisjon. På 

bakgrunn av denne interessen må det fastslås hvorvidt vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina oppfyller 

krav som er tilstrekkelige for disse formålene. 

2) En beslutning om tilstrekkelighet i henhold til artikkel 47 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF omfatter ikke andre særlige krav til 

overføring av revisjonsdokumenter og andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller 

undersøkelsesrapporter, for eksempel arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet mellom vedkommende myndigheter 

angitt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2006/43/EF, eller kravene til overføring av personopplysninger angitt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i nevnte direktiv. 

3) Det er i offentlighetens interesse, i forbindelse med uavhengig offentlig tilsyn, at det samarbeides om overføring av 

revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller undersøkelses-

rapporter til vedkommende myndigheter i et tredjeland. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør derfor, 

innenfor rammen av arbeidsavtalene nevnt i artikkel 47 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF, sikre at vedkommende myndigheter 

i Folkerepublikken Kina bruker dokumenter som overføres til dem i samsvar med artikkel 47 nr. 1 i nevnte direktiv, 

bare til å utøve sine funksjoner innen offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 

revisjonsselskaper. 

4) Når tilsyn eller undersøkelser utføres, kan revisorer og revisjonsselskaper ikke gi tilgang til eller oversende sine 

revisjonsdokumenter eller andre dokumenter til vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina på andre vilkår 

enn dem som er fastsatt i artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF og i denne beslutningen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 
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5) Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 i direktiv 2006/43/EF, bør medlemsstatene med sikte på offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper sørge for at kontakt mellom revisorer eller revisjonssel-

skaper som de har godkjent, og vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina skjer gjennom vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene. 

6) I samsvar med artikkel 47 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2006/43/EF er medlemsstatenes mulighet til å tillate overføring til 

vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller 

revisjonsselskaper som de har godkjent, og av tilsyns- eller undersøkelsesrapporter underlagt vilkåret om at det er 

inngått arbeidsavtaler mellom de berørte vedkommende myndighetene. 

7) Medlemsstatene bør sikre at slike arbeidsavtaler mellom deres vedkommende myndigheter og vedkommende 

myndigheter i Folkerepublikken Kina blir avtalt på grunnlag av gjensidighet og med forbehold for vilkårene i artikkel 

47 nr. 1 og 2 i direktiv 2006/43/EF, herunder vern av eventuelle forretningshemmeligheter og kommersielle interesser, 

blant annet industriell eiendomsrett og immaterialrett, i dokumenter som gjelder foretak som revideres, eller revisorer og 

revisjonsselskaper som har revidert disse foretakene. 

8) Dersom en overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av 

tilsyns- eller undersøkelsesrapporter til vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina innebærer overføring av 

personopplysninger, er slik overføring lovlig bare dersom den også oppfyller kravene til internasjonale dataoverføringer 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(2). Artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/43/EF 

krever derfor at medlemsstatene sikrer at overføring av personopplysninger mellom deres vedkommende myndigheter 

og vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina skjer i samsvar med gjeldende prinsipper og regler for vern av 

personopplysninger og særlig med bestemmelsene i kapittel V i forordning (EU) 2016/679. Medlemsstatene bør sikre at 

det i samsvar med artikkel 46 i forordning (EU) 2016/679 sørges for egnede beskyttelsestiltak for overføring av 

personopplysninger. Dessuten bør medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina ikke 

videreformidler personopplysninger i de dokumentene som overføres, uten forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene. 

9) Finansdepartementet og tilsynskommisjonen for verdipapirer (CSRC) i Folkerepublikken Kina er de to offentlige 

tilsynsorganene som har kompetanse til å undersøke revisorer og revisjonsselskaper i henhold til regnskapsloven, loven 

om sertifiserte offentlige regnskapsførere og verdipapirloven i Folkerepublikken Kina. Finansdepartementet har ansvar 

for å utstede virksomhetstillatelser til regnskapsforetak, håndheve regnskapsregler, fastsette revisjonsstandarder, foreta 

tilsyn og undersøkelser av regnskapsforetak og sertifiserte offentlige regnskapsførere samt inngå reguleringsmessige 

samarbeidsavtaler knyttet til tilsyn med sertifiserte offentlige regnskapsførere. CSRC er underlagt statsrådet og har 

ansvar for å føre tilsyn med verdipapirmarkedet og for å håndheve verdipapirloven. CSRC har myndighet til å føre 

tilsyn med selskaper som er notert på Shanghai-børsen eller Shenzen-børsen, og de regnskapsforetakene som foretar 

revisjon av disse børsnoterte selskapene. CSRC er den myndigheten som har ansvar for tilsyn med og forvaltning av 

verdipapirer utstedt på disse børsene. Som del av tilsynsoppgavene har CSRC myndighet til å administrere 

internasjonalt samarbeid innen verdipapir- og futuresektoren. CSRC har myndighet til å opprette en samarbeidsordning 

for tilsyn med tilsvarende myndigheter i andre jurisdiksjoner med henblikk på grensekryssende tilsyn med 

verdipapirmarkedene, herunder samarbeid om revisjonsspørsmål.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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10) Både Finansdepartementet og CSRC vil delta i undertegningen av framtidige bilaterale avtaler om overføring av 

revisjonsdokumenter. Finansdepartementet har ansvaret for sluttavtaler med medlemsstatene og avgjør i hvilken grad 

CSCR skal delta i forhandlingene og undertegningen av avtalene, avhengig av avtalenes omfang og innhold. Eksisteren-

de og tidligere ansatte i Finansdepartementet og CSRC har taushetsplikt med hensyn til opplysninger om stats-, handels- 

og yrkeshemmeligheter som de har fått kjennskap til under tilsynsvirksomhet, og de kan ikke bruke slike opplysninger 

til andre formål. 

11) I henhold til lover og forskrifter i Folkerepublikken Kina kan Finansdepartementet og CSRC overføre til vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene dokumenter som tilsvarer dem som er omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EF, og som gjelder undersøkelser som de kan foreta av slike revisorer og revisjonsselskaper. 

12) På dette grunnlaget og samtidig som det tas hensyn til de tekniske rådene fra komiteen for europeiske tilsynsorganer 

(«CEAOB») nevnt i artikkel 30 nr. 7 bokstav c) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014(3), oppfyller 

Finansdepartementet og CSRC krav som bør anses som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 

2006/43/EF. 

13) Denne beslutningen berører ikke samarbeidsavtalene nevnt i artikkel 25 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/109/EF(4). 

14) En eventuell konklusjon om tilstrekkeligheten i henhold til artikkel 47 nr. 3 første ledd i direktiv 2006/43/EF til de 

kravene som vedkommende myndigheter i et tredjeland oppfyller, foregriper ikke en beslutning som Kommisjonen kan 

vedta om likeverdigheten av systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper i det tredjelandet i henhold til artikkel 46 nr. 2 i nevnte direktiv. 

15) Denne beslutningen har som mål å lette effektivt samarbeid mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og i 

Folkerepublikken Kina. Målet er å gjøre det mulig for disse myndighetene å utøve sine funksjoner for offentlig tilsyn, 

ekstern kvalitetssikring og undersøkelser og samtidig beskytte de berørte partenes rettigheter. Dersom en vedkommende 

myndighet beslutter å inngå arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet med vedkommende myndigheter i Folke-

republikken Kina for å gjøre det mulig å overføre revisjonsdokumenter og andre dokumenter hos revisorer eller 

revisjonsselskaper og tilsyns- eller undersøkelsesrapporter, er den berørte medlemsstaten forpliktet til å underrette 

Kommisjonen om de gjensidige arbeidsavtalene som er inngått med disse myndighetene, slik at Kommisjonen kan 

vurdere om samarbeidet er i samsvar med artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF. 

16) Det endelige målet for samarbeidet om revisjonstilsyn mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter og 

vedkommende myndigheter i Folkerepublikken Kina er å oppnå gjensidig tillit til hverandres tilsynssystemer og å øke 

tilnærmingen i revisjonskvalitet. En slik gjensidig tillit og økt tilnærming vil måtte bygge på likeverdighet mellom 

Unionens og Folkerepublikken Kinas revisjonssystemer. Som følge av dette bør overføring av revisjonsdokumenter eller 

andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller undersøkelsesrapporter til slutt bli unntaket. 

17) Denne beslutningen speiler medlemsstatenes økende interesse for å videreutvikle samarbeidet med vedkommende 

myndigheter i Folkerepublikken Kina på området lovfestet revisjon som et middel for å lette unionsforetaks tilgang til 

kapitalmarkedet i Folkerepublikken Kina og for å oppmuntre selskaper med forretningskontor i Folkerepublikken Kina 

til å delta i kapitalmarkedsvirksomhet i medlemsstatene. 

18) På grunn av manglende praktisk erfaring med tilsynssamarbeid med vedkommende myndigheter i Folkerepublikken 

Kina bør denne beslutningen få anvendelse i et begrenset tidsrom. 

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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19) Uten hensyn til tidsbegrensningen vil Kommisjonen regelmessig overvåke markedsutviklingen, utviklingen av tilsyns- 

og reguleringsrammene og tilsynssamarbeidets effektivitet, idet det tas hensyn til erfaringene fra tilsynssamarbeidet, 

også på grunnlag av medlemsstatenes innspill. Særlig kan Kommisjonen foreta en egen gjennomgåelse av denne 

beslutningen når som helst før utløpet av dens gyldighetsperiode dersom relevant utvikling gjør det nødvendig å 

revurdere tilstrekkelighetserklæringen avgitt ved denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne 

beslutningen oppheves. 

20) EUs datatilsyn avga uttalelse 20. mai 2019. 

21) Tiltakene fastsatt i dette vedtaket er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 48 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Finansdepartementet og tilsynskommisjonen for verdipapirer i Folkerepublikken Kina oppfyller krav som skal anses som 

tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF med henblikk på overføring av revisjonsdokumen-

ter eller andre dokumenter og av tilsyns- og undersøkelsesrapporter i henhold til Artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal sikre at dersom revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper finnes 

utelukkende hos en revisor eller et revisjonsselskap som er registrert i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der 

konsernrevisoren er registrert, og vedkommende myndighet i denne revisorens medlemsstat har mottatt en anmodning fra en av 

myndighetene nevnt i artikkel 1, skal slike dokumenter overføres til vedkommende myndighet som har anmodet om dem, bare 

dersom vedkommende myndighet i den første medlemsstaten har gitt sitt uttrykkelige samtykke til overføringen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen får anvendelse fra 15. november 2019 til 14. november 2024. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Valdis DOMBROVSKIS 

Visepresident 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1010 

av 21. juni 2016 

om visse tredjelands og territoriers vedkommende myndigheters oppfyllelse av  

tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF 

[meddelt under nummer C(2016) 3727](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 

konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(1), 

særlig artikkel 47 nr. 3 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF kan medlemsstatenes vedkommende myndigheter tillate overføring 

av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper som de har godkjent, og av til-

syns- eller undersøkelsesrapporter om de aktuelle revisjonene til vedkommende myndigheter i et tredjeland bare dersom 

disse myndighetene oppfyller krav som er erklært som tilstrekkelige av Kommisjonen, og det foreligger arbeidsavtaler 

på grunnlag av gjensidighet mellom dem og vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene. Det må derfor 

fastsettes hvorvidt vedkommende myndigheter i visse tredjeland oppfyller krav som er tilstrekkelige til at revisjons-

dokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper samt tilsyns- eller undersøkelsesrapporter skal 

kunne overføres til dem. 

2) En beslutning om tilstrekkelighet i henhold til artikkel 47 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF omfatter ikke andre særlige krav til 

overføring av revisjonsdokumenter og andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller 

undersøkelsesrapporter, for eksempel arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet mellom vedkommende myndigheter 

angitt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2006/43/EF, eller kravene til overføring av personopplysninger angitt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i nevnte direktiv. 

3) Med hensyn til denne beslutningen bør vedkommende myndigheter i visse territorier som i henhold til lov har til opp-

gave å regulere og/eller føre tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper eller med særlige aspekter ved dem i disse 

territoriene, behandles som vedkommende myndigheter i tredjeland. 

4) Det er i offentlighetens interesse, i forbindelse med uavhengig offentlig tilsyn, at det overføres revisjonsdokumenter 

eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper samt tilsyns- eller undersøkelsesrapporter til vedkommen-

de myndigheter i et tredjeland eller territorium. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør derfor, innenfor 

rammen av arbeidsavtalene nevnt i artikkel 47 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF, sikre at vedkommende myndigheter i det 

berørte tredjelandet eller territoriet bruker dokumenter som overføres til dem i samsvar med artikkel 47 nr. 1 i nevnte 

direktiv, bare til å utøve sine funksjoner innen offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 

revisjonsselskaper. 

5) Overføringen av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper til vedkommende 

myndigheter i et tredjeland eller territorium omfatter at slike myndigheter gis tilgang til eller oversendes slike dokumen-

ter av revisoren eller revisjonsselskapet som innehar dokumentet, etter forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter 

i den berørte medlemsstaten, eller av myndigheten selv.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 23.6.2016, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 
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6) Når tilsyn eller undersøkelser utføres, kan revisorer og revisjonsselskaper ikke gi tilgang til eller oversende sine revi-

sjonsdokumenter eller andre dokumenter til vedkommende myndigheter i tredjeland eller territorier på andre vilkår enn 

dem som er fastsatt i artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF og i denne beslutningen. 

7) Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 i direktiv 2006/43/EF, bør medlemsstatene med sikte på offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper sørge for at kontakt mellom revisorer eller revisjonssel-

skaper som de har godkjent, og vedkommende myndigheter i det berørte tredjelandet eller territoriet skjer gjennom ved-

kommende myndigheter i den berørte medlemsstaten. 

8) Medlemsstater bør sikre at arbeidsavtalene som kreves etter direktiv 2006/43/EF for overføring av revisjonsdokumenter 

eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller undersøkelsesrapporter mellom deres 

vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i et tredjeland eller territorium som er underlagt denne be-

slutningen, avtales på grunnlag av gjensidighet og omfatter vern av eventuelle forretningshemmeligheter og følsom 

forretningsinformasjon inneholdt i slike dokumenter som gjelder foretakene som revideres, herunder deres industrielle 

eiendomsrett og immaterialrett, eller revisorene og revisjonsselskapene som har revidert disse foretakene. 

9) Dersom en overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av 

tilsyns- eller undersøkelsesrapporter til vedkommende myndigheter i et berørt tredjeland eller territorium innebærer 

utlevering av personopplysninger, er slik utlevering lovlig bare dersom den også oppfyller kravene til internasjonale 

dataoverføringer fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1). Artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i direktiv 

2006/43/EF krever derfor at medlemsstatene sikrer at overføring av personopplysninger mellom deres vedkommende 

myndigheter og vedkommende myndigheter i det berørte tredjelandet eller territoriet skjer i samsvar med kapittel IV i 

direktiv 95/46/EF. Medlemsstatene bør sikre at det finnes tilstrekkelige forholdsregler for vern av overførte person-

opplysninger, om nødvendig gjennom bindende avtaler, og at vedkommende myndigheter i et tredjeland eller territori-

um ikke videreformidler personopplysninger i de overførte dokumentene uten forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene. 

10) Vurderingen av om kravene som et tredjelands eller territoriums vedkommende myndigheter er underlagt, er tilstrek-

kelige, bør foretas i lys av kravene til reguleringssamarbeid fastsatt i artikkel 36 i direktiv 2006/43/EF eller reelt tilsva-

rende resultater. Tilstrekkeligheten bør særlig vurderes med hensyn til oppgavene som utøves av vedkommende 

myndigheter i det berørte tredjelandet eller territoriet, de gjeldende forholdsreglene mot brudd på regler om taushetsplikt 

og fortrolighet samt vilkårene fastsatt i lover og forskrifter i det berørte tredjelandet eller territoriet for disse ved-

kommende myndighetenes samarbeid med medlemsstatenes vedkommende myndigheter. 

11) Ansatte eller tidligere ansatte hos vedkommende myndigheter i tredjeland eller territorier som mottar revisjons-

dokumenter eller andre dokumenter i samsvar med artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, bør være underlagt krav om 

taushetsplikt. 

12) Revisorer og revisjonsselskaper godkjent av en medlemsstat som foretar revisjon av selskaper som har utstedt verdipa-

pirer i Brasil, Dubai internasjonale finanssenter, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-

Korea, Taiwan eller Thailand, eller som utgjør en del av et konsern som utarbeider lovfestet konsernregnskap i et av 

disse tredjelandene eller territoriene, er omfattet av nasjonal rett i det respektive tredjelandet eller territoriet. Det bør 

derfor besluttes hvorvidt vedkommende myndigheter i disse tredjelandene og territoriene oppfyller krav som kan anses 

som tilstrekkelige med hensyn til kravene til reguleringssamarbeid fastsatt i artikkel 36 i direktiv 2006/43/EF eller krav 

som er reelt tilsvarende i sin funksjon. 

13) Det er foretatt vurderinger av tilstrekkeligheten i henhold til artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF med hensyn til ved-

kommende myndigheter i Brasil, Dubai internasjonale finanssenter, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, 

Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand. Beslutninger om disse myndighetenes tilstrekkelighet bør være basert på 

disse vurderingene. 

14) Brasils Comissão de Valores Mobiliários har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og under-

søkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger til 

tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til Brasils lover og forskrifter kan denne myndigheten overføre 

dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter. Derfor oppfyller Brasils Comissão de Valores Mobiliários krav som bør erklæres som tilstrekkelige i 

henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

15) Dubai Financial Service Authority i Dubai internasjonale finanssenter har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern 

kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler 

som forbyr, og gir mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige 

opplysninger til tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til lovene og forskriftene i Dubai og i Dubai interna-

sjonale finanssenter kan Dubai Financial Service Authority overføre dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 

47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Derfor oppfyller Dubai Financial 

Service Authority i Dubai internasjonale finanssenter krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 

nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

16) Guernseys Registrar of Companies har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser 

av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir mulighet for 

ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger til tredjemann eller 

andre myndigheter. I henhold til Guernseys lover og forskrifter kan denne myndigheten overføre dokumenter som til-

svarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Derfor 

oppfyller Guernseys Registrar of Companies krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 

bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

17) Indonesias Finance Professions Supervisory Centre har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og 

undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Indonesias Finance Professions Supervisory Centre utfører sine oppga-

ver sammen med eller parallelt med Financial Services Authority, men er den nasjonale regulerende myndigheten for 

revisoryrket i Indonesia. Indonesias Finance Professions Supervisory Centre er derfor vedkommende myndighet med 

hensyn til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som 

forbyr, og gir mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige 

opplysninger til tredjemann eller andre myndigheter. Fortolkningen av Indonesias lover og forskrifter fører i øyeblikket 

til den konklusjon at Indonesias Finance Professions Supervisory Centre kan overføre dokumenter som tilsvarer dem 

omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Regel-

verkssamarbeidet mellom Indonesias Finance Professions Supervisory Centre og medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter bør derfor være underlagt tett overvåking og tilsyn av Kommisjonen. Derfor oppfyller Indonesias Finance 

Professions Supervisory Centre krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i 

direktiv 2006/43/EF i en begrenset tidsperiode. 

18) Isle of Mans Financial Supervision Commission har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og 

undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir 

mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger til 

tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til Isle of Mans lover og forskrifter kan denne myndigheten overføre 

dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter. Derfor oppfyller Isle of Mans Financial Supervision Commission krav som bør erklæres som tilstrekkelige 

i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

19) Jersey Financial Services Commission har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkel-

ser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir mulighet for 

ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger til tredjemann eller 

andre myndigheter. I henhold til Jerseys lover og forskrifter kan denne myndigheten overføre dokumenter som tilsvarer 

dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Derfor opp-

fyller Jersey Financial Services Commission krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 

bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

20) Malaysias Audit Oversight Board har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av 

revisorer og revisjonsselskaper, herunder spørsmål om samarbeid med relevante utenlandske myndigheter om utveks-

ling og overføring av opplysninger med hensyn til revisjonstilsyn, og denne beslutningen bør bare omfatte disse opp-

gavene. Audit Oversight Board utfører sine oppgaver på vegne av Malaysias børstilsyn, Securities Commission of 
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Malaysia, men opererer uavhengig av dette. Malaysias Audit Oversight Board er derfor vedkommende myndighet med 

hensyn til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som 

forbyr, og gir mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige 

opplysninger til tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til Malaysias lover og forskrifter kan denne myndigheten 

overføre dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes ved-

kommende myndigheter. Derfor oppfyller Malaysias Audit Oversight Board krav som bør erklæres som tilstrekkelige i 

henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

21) Sør-Afrikas Independent Regulatory Board for Auditors har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssik-

ring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, 

og gir mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger 

til tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til Sør-Afrikas lover og forskrifter kan denne myndigheten overføre 

dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter. Dokumenter som er innhentet i forbindelse med utførelsen av tilsyn, og tilsynsrapporter kan imidlertid kun 

deles med samtykke fra revisoren eller revisjonsselskapet som er registrert hos Sør-Afrikas Independent Regulatory 

Board for Auditors. Dette kravet kan være til hinder for gjennomføringen av kravene til reguleringssamarbeid fastsatt i 

artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF. Det rettslige samarbeidet mellom Sør-Afrikas Independent Regulatory Board for 

Auditors og medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør derfor være underlagt tett overvåking og tilsyn av 

Kommisjonen for å vurdere om samtykkekravet utgjør en hindring for informasjonsutveksling i praksis. Derfor opp-

fyller Sør-Afrikas Independent Regulatory Board for Auditors krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF i en begrenset tidsperiode. 

22) Sør-Koreas Financial Services Commission og Financial Supervisory Service underlagt Financial Services Commission 

har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. 

Financial Services Commission har det overordnede politikkansvaret for revisjonsspørsmål, mens Financial Supervisory 

Service har ansvar for gjennomføringen av tilsyn og undersøkelser for Financial Services Commission. Denne be-

slutningen bør omfatte Financial Supervisory Service underlagt Financial Services Commission og Financial Services 

Commissions myndighet med hensyn til revisjonstilsyn. Financial Services Commission og Financial Supervisory 

Service har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir mulighet for sanksjoner mot, ansattes og tidligere 

ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger til tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til Sør-Koreas 

lover og forskrifter kan disse myndighetene overføre dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i 

direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Derfor oppfyller Sør-Koreas Financial Services 

Commission og Sør-Koreas Financial Supervisory Service krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

23) Taiwans Financial Supervisory Commission har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og 

undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir 

mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger til 

tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til Taiwans lover og forskrifter kan denne myndigheten overføre 

dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter. Derfor oppfyller Taiwans Financial Supervisory Commission krav som bør erklæres som tilstrekkelige i 

henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

24) Thailands Securities and Exchange Commission har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og 

undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir 

mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige opplysninger til 

tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til Thailands lover og forskrifter kan denne myndigheten overføre do-

kumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter. Derfor oppfyller Thailands Securities and Exchange Commission krav som bør erklæres som tilstrekkelige 

i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

25) Denne beslutningen berører ikke samarbeidsavtalene nevnt i artikkel 25 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/109/EF(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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26) Denne beslutningen har som mål å fremme effektivt samarbeid mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

og vedkommende myndigheter i Brasil, Dubai internasjonale finanssenter, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, 

Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand. Målet er å gjøre det mulig for disse myndighetene å utøve sine 

funksjoner for offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser og samtidig beskytte de berørte partenes 

rettigheter. Medlemsstatene er forpliktet til å underrette Kommisjonen om arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet 

som er inngått med nevnte myndigheter, slik at Kommisjonen kan vurdere om samarbeidet er i samsvar med artikkel 47 

i direktiv 2006/43/EF. 

27) Det endelige målet med samarbeidet om revisjonstilsyn med Brasil, Dubai internasjonale finanssenter, Guernsey, 

Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand er å skape gjensidig tillit til 

hverandres tilsynssystemer. På den måten bør overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer 

eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller undersøkelsesrapporter bli unntaket. Gjensidig tillit baseres på likeverdighe-

ten mellom systemene for revisjonstilsyn i Unionen og i det berørte tredjelandet eller territoriet. 

28) Kommisjonen vil regelmessig overvåke utviklingen i de berørte tredjelandenes og territorienes tilsyns- og regulerings-

rammer. Denne beslutningen vil gjennomgås ved behov i lys av tilsyns- og reguleringsmessige endringer i Unionen og i 

de berørte tredjelandene og territoriene, idet det tas hensyn til tilgjengelig relevant informasjon. Særlig kan Kommisjo-

nen, bistått av CEAOB som nevnt i artikkel 30 nr. 7 bokstav c) og artikkel 30 nr. 12 i europaparlaments- og rådsforord-

ning (EU) nr. 537/2014(1), revurdere tilstrekkeligheten når som helst, særlig hvis den relevante lovgivningen eller om-

stendighetene har endret seg. En slik ny vurdering kan medføre at tilstrekkelighetserklæringen trekkes tilbake. 

29) EUs datatilsyn avga uttalelse 17. desember 2015. 

30) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EC. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Følgende vedkommende myndigheter i tredjeland eller territorier oppfyller krav som skal anses som tilstrekkelige i henhold til 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF med henblikk på overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter 

og av tilsyns- og undersøkelsesrapporter i henhold til artikkel 47 nr. 1 i nevnte direktiv: 

1)  Comissão de Valores Mobiliários, Brasil 

2)  Dubai Financial Service Authority, Dubai internasjonale finanssenter 

3)  Registrar of Companies, Guernsey 

4)  Finance Professions Supervisory Centre, Indonesia 

5)  Financial Supervision Commission, Isle of Man 

6)  Jersey Financial Services Commission 

7)  Audit Oversight Board, Malaysia 

8)  Independent Regulatory Board for Auditors, Sør-Afrika 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77). 
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9)  Financial Services Commission, Sør-Korea og Financial Supervisory Service, Sør-Korea 

10)  Financial Supervisory Commission, Taiwan 

11)  Securities and Exchange Commission, Thailand. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal sikre at dersom revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper finnes 

utelukkende hos en revisor eller et revisjonsselskap som er registrert i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der 

konsernrevisoren er registrert, og vedkommende myndighet i denne revisorens medlemsstat har mottatt en anmodning fra en av 

myndighetene nevnt i artikkel 1, skal slike dokumenter overføres til vedkommende myndighet i det berørte tredjelandet eller 

territoriet bare dersom vedkommende myndighet i den første medlemsstaten har gitt sitt uttrykkelige samtykke til overføringen. 

Artikkel 3 

Når det gjelder de vedkommende myndigheter som er omhandlet i artikkel 1 nr. 4 og 8, skal denne beslutningen gjelde til og 

med 31. juli 2019. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 21. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jonathan HILL 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1155 

av 14. juli 2016 

om likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser 

og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2006/43/EF 

[meddelt under nummer C(2016) 4363](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 

konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(1), 

særlig artikkel 46 nr. 2 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF skal vedkommende myndigheter i en medlemsstat registrere alle 

tredjelandsrevisorer og -revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetning om årsregnskap eller konsernregnskap for 

selskaper som er registrert utenfor Unionen, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked i 

den medlemsstaten. I henhold til artikkel 45 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF skal medlemsstatene la slike revisorer og 

revisjonsselskaper omfattes av deres systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner. 

2) Medlemsstater kan på grunnlag av gjensidighet fravike eller endre kravene i artikkel 45 nr. 1 og 3 i direktiv 2006/43/EF 

for revisorer eller revisjonsselskaper i et tredjeland, forutsatt at systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, 

undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i nevnte tredjeland anses å være likeverdige med 

kravene i direktivet. Vilkårene for fravik fra eller endring av kravene i artikkel 45 nr. 1 og 3 i direktiv 2006/43/EF som 

følge av en beslutning om likeverdighet må, som en hovedregel, fastsettes i en samarbeidsavtale som nevnt i artikkel 46 

nr. 3 i direktiv 2006/43/EF mellom medlemsstaten og det berørte tredjelandets system for offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring, undersøkelser og sanksjoner og oversendes Kommisjonen. 

3) Ved gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU(2) vurderte Kommisjonen at systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssik-

ring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper som anvendes av vedkommende myndigheter i De 

forente stater, nemlig De forente staters Securities and Exchange Commission og Public Company Accounting 

Oversight Board, var likeverdige med medlemstatenes systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Nevnte gjennomføringsbeslutning opphører å gjelde 31. juli 2016. 

Likeverdigheten av disse systemene bør derfor revurderes. 

4) Den tidsbegrensede anvendelsen av gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU skyldtes mangel på gjensidig tillit til 

hverandres tilsynssystemer. Det er derfor foretatt en gjennomgang av samarbeidsordningen mellom medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter og De forente staters vedkommende myndigheter for å vurdere hvilke framskritt som er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 15.7.2016, s. 80, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett),7ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU av 11. juni 2013 om likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig 

tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF (EUT L 161 av 13.6.2013, s. 8). 

2022/EØS/81/168 
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gjort for å skape gjensidig tillit. Etter vedtakelsen av gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU har visse former for tillit 

blitt etablert, herunder en forpliktelse til å unngå unødig dobbeltarbeid og å definere tilnærminger til samarbeid, noe 

som fører til en høyere grad av tillit i framtiden. 

5) Når det gjelder et selskap som er registrert i De forente stater, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på et 

regulert marked i en medlemsstat, men ikke opptatt til handel i De forente stater, bør medlemsstatene sikre at alle 

revisjonsoppdrag i forbindelse med et slikt selskaps finansregnskap omfattes av samarbeidsavtaler inngått med De 

forente staters vedkommende myndigheter, for å kunne fastsette hvilke systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, 

undersøkelser og sanksjoner som skal gjelde for slike selskapers revisorer. Dersom en revisor eller et revisjonsselskap i 

en annen medlemsstat påtar seg slike revisjonsoppdrag, bør de berørte medlemsstatene samarbeide for å sikre at 

revisjonsoppdraget omfattes av et av deres systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner. 

Disse avtalene hindrer ikke medlemsstater i å innføre samarbeidsavtaler om individuelle kvalitetskontroller mellom 

deres vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i De forente stater. 

6) En eventuell konklusjon om likeverdigheten av et tredjelands systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkel-

ser og sanksjoner i henhold til artikkel 46 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF foregriper ikke en beslutning som Kommisjonen i 

henhold til artikkel 47 nr. 3 første ledd i nevnte direktiv kan treffe om tilstrekkeligheten av de kravene som vedkommen-

de myndigheter i det tredjelandet oppfyller. 

7) Det endelige målet med samarbeidet mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og vedkommende 

myndigheter i De forente stater med hensyn til systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjo-

ner for revisorer og revisjonsselskaper er å skape gjensidig tillit til hverandres tilsynssystemer på grunnlag av deres 

likeverdighet. 

8) Kommisjonen har med bistand fra den europeiske gruppen av tilsynsorganer for revisorer foretatt en likeverdighets-

vurdering av systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonssel-

skaper som anvendes av De forente staters Securities and Exchange Commission og Public Company Accounting 

Oversight Board. Vurderingen ble gjort i lys av kravene fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF, som 

gjelder for medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper. Systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper som anvendes av De forente staters Securities and Exchange Commission og Public Company 

Accounting Oversight Board, oppfyller krav som er likeverdige med dem fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i nevnte 

direktiv. 

9) De forente staters Public Company Accounting Oversight Board har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, kvalitetssik-

ring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. De forente staters Securities and Exchange Commission har 

myndighet til å føre tilsyn med virksomheten til Public Company Accounting Oversight Board. 

10) Vedkommende myndigheter i De forente stater vil ytterligere vurdere medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner før de bestemmer seg for å sette sin fulle lit til det tilsynet som utføres av 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Med tanke på at unntaket fastsatt i artikkel 46 i direktiv 2006/43/EF er 

basert på gjensidighetsprinsippet, bør samarbeidsordningen mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og 

vedkommende myndigheter i De forente stater gjennomgås for å vurdere de framskrittene som er gjort med hensyn til å 

skape gjensidig tillit til hverandres tilsynssystemer. I gjennomgangen bør det også tas hensyn til om medlemsstatene har 

hatt problemer med å få sine systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper anerkjent som likeverdige av vedkommende myndigheter i De forente stater. Av denne årsaken bør 

denne beslutningen gjelde i et begrenset tidsrom. 

11) Uten hensyn til tidsbegrensningen vil Kommisjonen regelmessig overvåke utviklingen i tilsyns- og reguleringssamarbei-

det. Denne beslutningen vil gjennomgås ved behov i lys av tilsyns- og reguleringsmessige endringer i Unionen og i De 

forente stater, idet det tas hensyn til tilgjengelig relevant informasjon. Denne gjennomgangen kan medføre at erklærin-

gen om likeverdighet trekkes tilbake. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EF. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Med hensyn til artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF skal systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper som anvendes av De forente staters Securities and Exchange Commission og De 

forente staters Public Company Accounting Oversight Board, anses å oppfylle krav som er likeverdige med dem fastsatt i 

artikkel 29, 30 og 32 i nevnte direktiv. 

Artikkel 2 

Artikkel 1 berører ikke samarbeidsavtaler om individuelle kvalitetskontroller mellom en medlemsstats vedkommende 

myndigheter og De forente staters vedkommende myndigheter. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen får anvendelse fra 1. august 2016 til 31. juli 2022. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jonathan HILL 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1156 

av 14. juli 2016 

om De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i  

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF 

[meddelt under nummer C(2016) 4364](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 

konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(1), 

særlig artikkel 47 nr. 3 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF kan medlemsstatenes vedkommende myndigheter tillate overføring 

av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper som de har godkjent, og av 

tilsyns- eller undersøkelsesrapporter om de aktuelle revisjonene til vedkommende myndigheter i et tredjeland bare 

dersom disse myndighetene oppfyller krav som er erklært som tilstrekkelige av Kommisjonen, og det foreligger arbeids-

avtaler på grunnlag av gjensidighet mellom dem og vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene. 

2) Ved gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU(2) vurderte Kommisjonen at De forente staters vedkommende 

myndigheter, nemlig Public Company Accounting Oversight Board og Securities and Exchange Commission, oppfyller 

krav som er tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. Den gjennomføringsbeslutnin-

gen fikk anvendelse fra og med 1. august 2013 og vil opphøre å gjelde 31. juli 2016. Det må derfor fastsettes hvorvidt 

De forente staters vedkommende myndigheter fortsatt oppfyller krav som er tilstrekkelige til at revisjonsdokumenter 

eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper samt tilsyns- eller undersøkelsesrapporter skal kunne 

overføres til dem. 

3) Den tidsbegrensede anvendelsen av gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU skyldtes mangel på gjensidig tillit til 

hverandres tilsynssystemer. Det er derfor foretatt en gjennomgang særlig av samarbeidsordningen mellom medlemssta-

tenes vedkommende myndigheter og De forente staters vedkommende myndigheter for å vurdere hvilke framskritt som 

er gjort for å skape gjensidig tillit. Etter vedtakelsen av gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU har visse former for 

tillit blitt etablert, herunder en forpliktelse til å unngå unødig dobbeltarbeid og å definere tilnærminger til samarbeid, 

noe som fører til en høyere grad av tillit i framtiden. 

4) En beslutning om tilstrekkelighet i henhold til artikkel 47 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF omfatter ikke andre særlige krav til 

overføring av revisjonsdokumenter og andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller 

undersøkelsesrapporter, for eksempel arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet mellom vedkommende myndigheter 

angitt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2006/43/EF, eller kravene til overføring av personopplysninger angitt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i nevnte direktiv. 

5) Det er i offentlighetens interesse, i forbindelse med uavhengig offentlig tilsyn, at det overføres revisjonsdokumenter 

eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper samt tilsyns- eller undersøkelsesrapporter til vedkommen-

de myndigheter i et tredjeland. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør derfor, innenfor rammen av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 15.7.2016, s. 83, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett),7ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU av 11. juni 2013 om De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse  

av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF (EUT L 161 av 13.6.2013, s. 4). 

2022/EØS/81/169 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1761 

 

 

arbeidsavtalene nevnt i artikkel 47 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF, sikre at vedkommende myndigheter i De forente stater 

bruker dokumenter som overføres til dem i samsvar med artikkel 47 nr. 1 i nevnte direktiv, bare til å utøve sine 

funksjoner innen offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. 

6) Overføringen av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper til vedkommende 

myndigheter i et tredjeland omfatter at slike myndigheter gis tilgang til eller oversendes slike dokumenter av revisoren 

eller revisjonsselskapet som innehar dokumentet, etter forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter i den berørte 

medlemsstaten, eller av myndigheten selv. 

7) Når tilsyn eller undersøkelser utføres, kan revisorer og revisjonsselskaper ikke gi tilgang til eller oversende sine 

revisjonsdokumenter eller andre dokumenter til vedkommende myndigheter i De forente stater på andre vilkår enn dem 

som er fastsatt i artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF og i denne beslutningen. 

8) Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 i direktiv 2006/43/EF, bør medlemsstatene med sikte på offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper sørge for at kontakt mellom revisorer eller revisjonssel-

skaper som de har godkjent, og vedkommende myndigheter i De forente stater skjer gjennom vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene. 

9) Medlemsstater bør sikre at arbeidsavtalene som kreves etter direktiv 2006/43/EF for overføring av revisjonsdokumenter 

eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller undersøkelsesrapporter mellom deres 

vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i De forente stater, avtales på grunnlag av gjensidighet og 

omfatter vern av eventuelle forretningshemmeligheter og følsom forretningsinformasjon inneholdt i slike dokumenter 

som gjelder foretakene som revideres, herunder deres industrielle eiendomsrett og immaterialrett, eller revisorene og 

revisjonsselskapene som har revidert disse foretakene. 

10) Dersom en overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av 

tilsyns- eller undersøkelsesrapporter til vedkommende myndigheter i De forente stater innebærer utlevering av person-

opplysninger, er slik utlevering lovlig bare dersom den også oppfyller kravene til internasjonale dataoverføringer fastsatt 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1). Artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/43/EF krever derfor at 

medlemsstatene sikrer at overføring av personopplysninger mellom deres vedkommende myndigheter og vedkommende 

myndigheter i De forente stater skjer i samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/EF. Medlemsstatene bør sikre at det 

finnes tilstrekkelige forholdsregler for vern av overførte personopplysninger, særlig gjennom bindende avtaler mellom 

deres vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i De forente stater, og at vedkommende myndigheter i 

De forente stater ikke videreformidler personopplysninger i de overførte dokumentene uten forhåndstillatelse fra 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene. 

11) Medlemsstater kan beslutte å godta at tilsyn som utføres av deres vedkommende myndigheter, i unntakstilfeller 

gjennomføres i fellesskap med vedkommende myndigheter i De forente stater, når dette er nødvendig for å sikre 

effektivt tilsyn. Medlemsstatene kan tillate at samarbeid med vedkommende myndigheter i De forente stater skjer i form 

av felles tilsyn eller gjennom observatører som ikke har myndighet til å utføre tilsyn eller undersøkelser, og som ikke 

har tilgang til de fortrolige revisjonsdokumentene, til andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper eller til 

tilsyns- eller undersøkelsesrapporter. Slikt samarbeid bør alltid skje på de vilkår som er fastsatt i artikkel 47 nr. 2 i 

direktiv 2006/43/EF og i denne beslutningen, særlig når det gjelder behovet for å respektere suverenitet, fortrolighet og 

gjensidighet. Medlemsstatene bør sikre at ethvert felles tilsyn som gjennomføres i Unionen av deres vedkommende 

myndigheter og vedkommende myndigheter i De forente stater i henhold til artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF, som en 

hovedregel skjer under ledelse av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. 

12) De forente staters Securities and Exchange Commission har myndighet til å undersøke revisorer og revisjonsselskaper; 

denne beslutningen bør omfatte bare den myndighet som De forente staters Securities and Exchange Commission har til 

å undersøke revisorer og revisjonsselskaper. De forente staters Securities and Exchange Commission har tatt 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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tilstrekkelige forholdsregler som forbyr, og gir mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes 

videreformidling av fortrolige opplysninger til tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til De forente staters lover 

og forskrifter kan Securities and Exchange Commission overføre til vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, og som gjelder undersøkelser som de 

måtte foreta av slike revisorer og revisjonsselskaper. Derfor oppfyller De forente staters Securities and Exchange 

Commission krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF. 

13) De forente staters Public Company Accounting Oversight Board har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern 

kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler 

som forbyr, og gir mulighet for ilegging av sanksjoner mot, ansattes og tidligere ansattes videreformidling av fortrolige 

opplysninger til tredjemann eller andre myndigheter. I henhold til De forente staters lover og forskrifter kan Public 

Company Accounting Oversight Board overføre dokumenter som tilsvarer dem omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EF, til medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Derfor oppfyller De forente staters Public Company 

Accounting Oversight Board krav som bør erklæres som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 

2006/43/EF. 

14) Denne beslutningen berører ikke samarbeidsavtalene nevnt i artikkel 25 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/109/EF(1). 

15) En eventuell konklusjon om tilstrekkeligheten i henhold til artikkel 47 nr. 3 første ledd i direktiv 2006/43/EF av de 

kravene som vedkommende myndigheter i et tredjeland oppfyller, foregriper ikke en beslutning som Kommisjonen i 

henhold til artikkel 46 nr. 2 i nevnte direktiv kan treffe om likeverdigheten av systemene for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i det tredjelandet. 

16) Denne beslutningen har som mål å lette effektivt samarbeid mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og i 

De forente stater. Målet er å gjøre det mulig for disse myndighetene å utøve sine funksjoner for offentlig tilsyn, ekstern 

kvalitetssikring og undersøkelser og samtidig beskytte de berørte partenes rettigheter. Medlemsstatene er forpliktet til å 

underrette Kommisjonen om arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet som er inngått med vedkommende myndigheter 

i De forente stater, slik at Kommisjonen kan vurdere om samarbeidet er i samsvar med artikkel 47 i direk-

tiv 2006/43/EF. 

17) Det endelige målet med samarbeidet om revisjonstilsyn mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter og 

vedkommende myndigheter i De forente stater er å skape gjensidig tillit til hverandres tilsynssystemer. På den måten bør 

overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper og av tilsyns- eller 

undersøkelsesrapporter bli unntaket. Gjensidig tillit baseres på likeverdigheten mellom systemene for revisjonstilsyn i 

Unionen og i De forente stater. 

18) Vedkommende myndigheter i De forente stater vil ytterligere vurdere medlemsstatenes systemer for revisjonstilsyn før 

de bestemmer seg for å sette sin fulle lit til det tilsynet som utføres av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Det 

bør derfor foretas en gjennomgang av samarbeidsordningen mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter og De 

forente staters vedkommende myndigheter for å vurdere hvilke framskritt som er gjort for å skape gjensidig tillit til 

hverandres tilsynssystemer. Av denne årsaken bør denne beslutningen gjelde i et begrenset tidsrom. 

19) Uten hensyn til tidsbegrensningen vil Kommisjonen regelmessig overvåke utviklingen i tilsyns- og reguleringssamarbei-

det. Denne beslutningen vil gjennomgås ved behov i lys av tilsyns- og reguleringsmessige endringer i Unionen og i De 

forente stater, idet det tas hensyn til tilgjengelig relevant informasjon. Denne gjennomgangen kan medføre at erklærin-

gen om tilstrekkelighet trekkes tilbake. 

20) EUs datatilsyn avga uttalelse 27. mai 2016. 

21) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EC. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

De forente staters Public Company Accounting Oversight Board og De forente staters Securities and Exchange Commission 

oppfyller krav som skal anses som tilstrekkelige i henhold til artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/43/EF med henblikk på 

overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter og av tilsyns- og undersøkelsesrapporter i henhold til artikkel 47  

nr. 1 i direktiv 2006/43/EF. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sikre at dersom revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper 

finnes utelukkende hos en revisor eller et revisjonsselskap som er registrert i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der 

konsernrevisoren er registrert, og vedkommende myndighet i denne revisorens medlemsstat har mottatt en anmodning fra en av 

myndighetene nevnt i artikkel 1, skal slike dokumenter overføres til vedkommende myndighet som har anmodet om dem, bare 

dersom vedkommende myndighet i den første medlemsstaten har gitt sitt uttrykkelige samtykke til overføringen. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at ethvert felles tilsyn som gjennomføres i Unionen av deres vedkommende myndigheter og 

vedkommende myndigheter i De forente stater, oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF, og at de som en 

hovedregel skjer under ledelse av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at enhver bilateral arbeidsavtale mellom deres vedkommende myndigheter og vedkommende 

myndigheter i De forente stater oppfyller vilkårene for samarbeid fastsatt i denne artikkelen. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen får anvendelse fra 1. august 2016 til 31. juli 2022. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jonathan HILL 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/162 av 5. februar 2020 om godkjenning av eit preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 som  tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG,  som er representert av Lallemand SAS)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/163 av 5. februar 2020 om godkjenning av eit preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei  DSM 32338 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar og til kalkunar, kyllingar og andre  fjørfeartar som vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritiona...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/164 av 5. februar 2020 om godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i fôr til alle fugleartar og alle svineartar og om oppheving av forordning (EF) nr. 379/2009  (innehavar av godkjenninga: Danisco (UK) Ltd, som opptrer ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/165 av 5. februar 2020 om godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 32052 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, livkyllingar, slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, og mindre utbreidde fjørfeartar, og om oppheving av...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/166 av 5. februar 2020 om fornya godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalkunar, slakteender, avvande smågrisar, slaktesvin og purker og om oppheving av forordning (EF) nr...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/172 av 6. februar 2020 om fornya godkjenning av 3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsetjingsstoff i fôr til smågrisar (avvande), slaktesvin, purker, slaktekyllingar, slaktekalkunar, verpehøner, ender og alle andre mindre utbreidde fugleartar og til ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/173 av 6. februar 2020 om godkjenning av briljantblå FCF som tilsetjingsstoff i fôr til kattar og hundar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/180 av 7. februar 2020 om godkjenning av eit preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae  KCTC 10258BP som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/992 av 9. juli 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770)  som tilsetjingsstoff i fôr til alle fugleartar meinte for eggproduksjon  (innehavar av godkjenninga: BASF SE)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1033 av 15. juli 2020 om fornya godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som tilsetjingsstoff  i fôr til alle dyreartar og om oppheving av forordning (EF) nr. ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1090 av 24. juli 2020 om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som  tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1091 av 24. juli 2020 om godkjenning av L-treonin som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1092 av 24. juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenningen  av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1094 av 24. juli 2020 om fornya godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885  som tilsetjingsstoff i fôr til purker og om oppheving av forordning (EF) nr. 896/2009  (innehavar av godkjenninga: Prosol S.p.A.)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1095 av 24. juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av  Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôr til melkekyr(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1096 av 24. juli 2020 om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôr til mjølkekyr og hestar og om oppheving av forordning (EU) nr. 1119/2010 (innehavar av godkjenninga: Prosol S.p.A.)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1097 av 24. juli 2020 om godkjenning av luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta som  tilsetjingsstoff i fôr til fjørfe (bortsett frå kalkunar) meinte for slakt eller eggproduksjon  og til mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller eggpr...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1098 av 24. juli 2020 om godkjenning av eterisk kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton  som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1175 av 7. august 2020 om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med  Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181  som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1363 av 30. september 2020 om godkjenning av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetjingsstoff i  fôr til alle svineartar (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1370 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av lantanoidsitrat som tilsetjingsstoff i fôr til avvande  smågrisar (innehavar av godkjenninga: Treibacher Industrie AG)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1371 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,4-betaglukanase  som tilsetjingsstoff i fôr til diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: BASF SE)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1372 av 1. oktober 2020 om godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674  eller KCCM 10534 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1374 av 1. oktober 2020 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôr til kalvar, alle mindre utbreidde drøvtyggjarartar (meinte for avl) bortsett frå lam, og  dyr av kamelfamilien (meinte for avl) (innehavar av godkjenninga:...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1375 av 1. oktober 2020 om godkjenning av preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff  i fôr til spedgrisar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl (innehavar  av godkjenninga: Vetagro SpA)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1376 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, smågrisar  (spedgrisar og avvande smågrisar) og mindre utbreidde svineartar (...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar og alle mindre utbreidde svineartar bortsett frå  avlsdyr (innehavar av godkjenninga: Beldem, ein divisjon i...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1378 av 1. oktober 2020 om godkjenning av koparkelat av lysin og glutaminsyre som  tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, om godkjenning av tilsetjingsstoffet til livkyllingar og om oppheving av  forordning (EF) nr. 1292/2008 (innehavar av godkjenninga: Evonik Nu...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1396 av 5. oktober 2020 om godkjenning av geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol,  geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformiat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, nerylacetat, nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat som...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1397 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som eit ernæringsmessig tilsetjingsstoff og om utvida bruk av tilsetjingsstoffet, om godkjenning av L-isoleucin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 som ti...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1398 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff  i fôr til hestar og om oppheving av forordning (EF) nr. 886/2009 (innehavar  av godkjenninga: All-Technology Ireland Ltd)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1399 av 5. oktober 2020 om godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar bortsett frå kattar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1400 av 5. oktober 2020 om godkjenning av etylester av beta-apo-8’-karotensyre som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon eller slakt(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1418 av 6. oktober 2020 om godkjenning av forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) som  tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt,  verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1497 av 15. oktober 2020 om godkjenning av L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og  Escherichia coli KCCM 80096 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1510 av 16. oktober 2020 om godkjenning av kanelalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)- 2-metylpropionaldehyd, alfa-metylkanelaldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre,  kanelacetat, kanelbutyrat, 3-fenylpropylisobutyrat, kanelisovalerat,  kanelisobutyrat, etyl...
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/703 av 26. mai 2020 om endring av vedlegg II og til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med  hensyn til øvre grenseverdier for rester av dimetoat og ometoat i eller på kirsebær(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/749 av 4. juni 2020 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005  med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorat i eller på visse produkter(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/770 av 8. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005  med hensyn til øvre grenseverdier for rester av myklobutanil, napropamid og sintofen i  eller på visse produkter(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/785 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med  hensyn til øvre grenseverdier for rester av kromafenozid, fluometuron, pencykuron,  sedaksan, tau-fluvalinat og triazoksid i eller på visse produkter(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/856 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroksimat, fludioksonil, fluksapyroksad, imazalil, isofetamid, kreso...
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/1085 av 23. juli 2020 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i eller på visse produkter(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 av 7. november 2019 om referanseverdier for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse og om oppheving av vedtak 2005/34/EF(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/1892 av 31. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1230/2012 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse motorvogner utstyrt med forlenget førerhus og av aerodynamiske innretninger  og utstyr til motorvogner og deres tilhengere(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES), tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, måling av utslipp i motorens kaldstartperiode...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/540 av 21. januar 2020 om retting av den polske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/208 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skog...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/479 av 1. april 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for  gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for  import av økologiske produkter fra tredjeland(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/786 av 15. juni 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler  for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene  for import av økologiske produkter fra tredjeland(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/763 av 9. juni 2020 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og  rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner f...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/566 av 17. februar 2020 om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/128 om utfylling av (EU) europaparlaments- og rådsforordning nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til næringsmidler til spesielle me...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1163 av 6. august 2020 om tillatelse til å bringe soppulver med vitamin D2 i omsetning som et nytt næringsmiddel i  henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/480 av 22. mars 2019 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter  inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2019(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/422 av 19. mars 2020 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten  av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2020(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/171 av 6. februar 2020 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006  om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensinger for kjemikalier  (REACH) med hensyn til diisocyanater(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1413 av 29. juni 2020 om retting av den svenske språkversjonen av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning  (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1435 av 9. oktober 2020 om registranters plikter til å ajourføre sine registreringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt  begrensninger for kjemikalier (REACH)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1036 av 15. juli 2020 om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til  europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 av 15. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1038 av 15. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/421 av 18. mars 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857 og GC-9...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/616 av 5. mai 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/617 av 5. mai 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-m og om begrensning av bruken av frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder metalaksyl-m, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantever...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/640 av 12. mai 2020 om avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i samsvar med europaparlaments-  og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/642 av 12. mai 2020 om godkjenning av det aktive stoffet L-cystein 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/643 av 12. mai 2020 om avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff  i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009  om omsetning av plantevernmidler(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/646 av 13. mai 2020 om godkjenning av det aktive stoffet lavandulylsenecioat som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/653 av 14. mai 2020 om retting av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) 2019/706 med  hensyn til CAS-nummeret til det aktive stoffet karvon(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869 av 24. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, dimetomorf, etefon, etok...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/892 av 29. juni 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet beta-cyflutrin i samsvar med  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av  plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens  gjennomføringsforordning (EU) nr....
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/968 av 3. juli 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyriproksyfen 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1003 av 9. juli 2020 om fornyet godkjenning av de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 som aktive stoffer med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1004 av 9. juli 2020 om godkjenning av basisstoffet kumelk 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1018 av 13. juli 2020 om godkjenning av jern(III)difosfat som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler,  og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1160 av 5. august 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, kalsiumkarbonat, karbondioksid, ekstrakt av Melaleuca, rester fra f...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1246 av 2. september 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet fenamifos i samsvar med europaparlaments-  og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av  vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2...
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	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/667 av 6. mai 2020 om endring av beslutning 2012/688/EF med hensyn til en ajourføring av relevante  tekniske vilkår for frekvensbåndene 1 920–1 980 MHz og 2 110–2 170 MHz [meddelt under nummer C(2020) 2816](*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1426 av 7. oktober 2020 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875–5 935 MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) og om oppheving av vedtak 2008/671/EF [meddelt under nummer C(2020) 6773](*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1523 av 11. oktober 2018 om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner(*)
	Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/1833 av 2. oktober 2020 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF med  hensyn til tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1916 av 15. november 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om bruk av aerodynamiske innretninger  bak i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF(*)
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	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2114 av 16. desember 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1008/2008 med hensyn til  midlertidig forlengelse av ekstraordinære tiltak for å håndtere følgene av  covid-19-pandemien når det gjelder valg av leverandør av lufthavnrelaterte  tjenester(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2115 av 16. desember 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1008/2008 med hensyn til den midlertidige forlengelsen av ekstraordinære tiltak for å håndtere følgene av covid-19-pandemien  når det gjelder lisenser(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/1474 av 13. oktober 2020 om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til forlengelse av dens anvendelsesperiode og et tidsbegrenset unntak for kriserammede foretak for å ta hensyn til følgene av covid-19-pandemien(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2161 av 27. november 2019 om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU med hensyn til bedre håndheving og modernisering av Unionens forbrukervernregler(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771 av 20. mai 2019 om visse aspekter ved avtaler om salg av varer, om endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF, og om oppheving av direktiv 1999/44/EF(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for  avfallsforbrenning i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU [meddelt under nummer C(2019) 7987](*)
	Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1803 av 27. november 2020 om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk,  kontorartikler av papir og papirbæreposer [meddelt under nummer C(2020) 8155](*)
	Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1804 av 27. november 2020 om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til elektroniske skjermer [meddelt under nummer C(2020) 8156](*)
	Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1805 av 27. november 2020 om endring av beslutning 2014/350/EU og beslutning (EU) 2016/1349 for å forlenge gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter og fottøy samt de tilhørende kravene til vurdering og kontroll [meddelt under nummer C(2020) 8152](*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/759 av 8. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å inkludere bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak  vedtatt av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart for overvåking, rapportering og verifisering av luftfartsutslipp med henblikk på å gjennomføre et globalt...
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/535 av 8. april 2020 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og  med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF,  med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyope...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1590 av 19. august 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631  for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye lette nyttekjøretøyer  som ble registrert i 2016, 2017 og 2018(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1102 av 24. juli 2020 om godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse hybridelektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer, som en in...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive  utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp  fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide Harmo...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167 av 6. august 2020 om godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og  visse hybridelektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer, som en i...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1168 av 6. august 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektivt utvendig lys med bruk av lysemitterende dioder på personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/248 av 21. februar 2020 om fastsettelse av tekniske retningslinjer for inspeksjoner i henhold til artikkel 17 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF [meddelt under nummer C(2020) 889](*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/1933 av 6. november 2019 om opprettelse av «Prodcom-listen» over industriprodukter omhandlet i rådsforordning  (EØF) nr. 3924/91(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1681 av 1. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk  over turisme med hensyn til frister for oversending og tilpasning av vedlegg I og II(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1874 av 29. november 2018 om dataene som skal framlegges for 2020 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning  (EU) 2018/1091 om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008  og (EU) nr. 1337/2011 med hensyn til listen over variabler og ...
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/1910 av 7. november 2019 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2020(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2020/551 av 21. april 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. ...
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